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Abstract 
 
Since 1960s, preschools have been important parts both of Swedish welfare and of 
labour market policies. The preschool thus constitutes a very important site for rearing 
and educating young children. 

Reforms of the Swedish preschool in the 1990s concerning both accessibility and 
quality were introduced at a time when the economy of the municipalities dramatically 
deteriorated because of reductions in State subsidies. The strained economy of the State 
and the municipalities, has resulted, among other things, in a growing number of children 
in preschool groups and pressure to change organization and pedagogical content. These 
changes took place in a time of decentralization where the responsibility for organization 
of preschools was given to the municipalities. Changes in economy, organization and 
curriculum form the background for this study. 

 The purpose of the study was to examine and understand how preschool working 
teams shape and realize the pedagogical practice and how working conditions affect this 
process. The approach of the study is interpretive, where the interpretative perspective is 
mainly represented by activity theory and theories of cultural reproduction. Three aspects 
of the actions were observed: the object of the actions, the instruments mediating the 
actions and the content of mediating actions. Bernstein’s concepts classification and 
framing were used as tools in analysing the empirical data. 

The interpretive, empirical study is based on qualitative data collected mainly by 
observations and interviews. Three preschools were chosen for the study. The preschools 
in the study are located in two municipalities in the north of Sweden, representing three 
different environments. All preschools received children one to five years old. The 
personnel consisted of preschool teachers and childminders working in teams. Eleven of 
them where interviewed. 

The study shows that daily routines both shape and restrict practices in preschools. 
The work is mainly focused on care giving, where the children are supposed to adapt to 
and subordinate themselves to the norms and to the existing routines. The children’s 
influence varies between organized activities, where they have little influence, and play 
time, where they can choose what to do. It also varies between the preschools, where the 
preschool with children from more affluent families have more freedom than children 
from the multicultural, lower-income environment do. 

The work is collectively oriented toward training adaptation, but also, to a certain 
extent, training for autonomy and responsibility taking. Organization of learning activities 
often takes the form of transmitting information. The informants regard themselves as 
caregivers with the main purpose to mediate security and create conditions for the 
children to develop socially. 

The changes in conditions emanating from political decisions have brought new 
working tasks to the preschools and have reduced the level of resources at the same time 



  

as the demands made are experienced as being harder. This creates frustration and tends 
to result in lower levels of ambition. 
 
Key words: pedagogical practice, childcare, preschool education, learning, rearing, 
preschool working teams, preschool teachers, childminders, working conditions, societal 
changes 
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Kapitel I Inledning 
 
Förskolan i Sverige är i dag en av Sveriges största institutioner för 
lärande och fostran och en mycket stor arbetsplats och därmed deltar en 
majoritet av alla barn i förskoleåldern i förskoleverksamhet. Förskolan 
som samhällsinstitution har genomgått en rad förändringar under senare 
år, förändringar föranledda av politiska beslut som direkt rör 
förskoleverksamheten, men också andra slag av förändringar. 
Förutsättningarna för förskolan i Sverige har därmed påtagligt förändrats 
sedan slutet av 1980-talet. 

Förskolans uppgifter har förskjutits så att dess roll för barns lärande 
och utveckling numera starkare betonas. Redan med regeringens 
proposition en Förskola för alla barn från 1985 lades större tonvikt på 
innehållsfrågor.1 Ett antal reformer och beslut som markerar förskolans 
betydelse för barns lärande och utveckling har därefter genomförts. 
Regeringspropositionen följdes upp ett par år senare med det 
pedagogiska programmet för förskolan,2 som 1998 ersattes av Läroplan 
för förskolan (Lpfö 98). Beslutet om maxtaxa, år 2000, innebar bland annat 
införandet av allmän förskola för fyra och femåringar samt rätt till 
förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga.3 Detta var en 
utvidgning av barns rätt till förskoleverksamhet.  

Den ovan nämnda utvecklingen har under resans gång också inneburit 
organisatoriska förändringar. Så har till exempel förskolan fått en ny 
huvudman, Skolverket, från att tidigare sorterat under Socialstyrelsen. 
Samma år som läroplanen beslutades inrättades förskoleklasser.4 En 
konsekvens av det beslutet blev för förskolegrupperna att 
åldersstrukturen förändrades med en ökad andel yngre barn. Dessa 
reformer genomfördes i en tid då de offentliga resurserna skars ned. Den 
försämrade ekonomin har bland annat mynnat ut i att 

                                                 
1 Prop. 1984/85:209. 
2 SOU 1987:3. 
3 Prop. 1999/2000:129. 
4 Prop 1997/98:6. 
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barngruppsstorleken ökat,5 och att organisation och innehåll i förskolan 
förändrats.6  

Förändringsarbetet har genomförts i en tid då den offentliga sektorn i 
stort påverkats av beslut om decentralisering, avreglering, och införande 
av mål och resultatstyrning vilket förflyttat inflytande från statlig till 
kommunal nivå.  

Bland annat förändrades statsbidragsbestämmelserna  i samband med 
detta så att kommunerna från att ha erhållit riktade statsbidrag, 1994 fick 
en klumpsumma att fördela mellan all kommunal verksamhet på det sätt 
kommunen fann lämpligt. Ansvaret för att allokera resurser till 
barnomsorgen och i övrigt utforma verksamheten förflyttades till 
kommunerna som i och med det kan variera från kommun till kommun.  

Förutom dessa förändringar har också Sverige kommit att bli ett 
alltmer mångkulturellt samhälle vilket påverkar vardagen i många 
förskolor.  

Dessa förändringar av villkoren för arbete i förskolan fick mig att 
undra över på vilket sätt förskolans praktik påverkats. När arbetet med 
avhandlingen inleddes hade endast ett fåtal studier genomförts för att 
belysa följderna av denna snabba förändring för förskolebarn och de 
verksamma i förskolan. Skolverkets rapport, Förskola i brytningstid från 
2004 visar att det saknas samlad kunskap om förskolan i sin helhet och i 
ett större sammanhang.7 Rapporten som publicerats under 
avhandlingsarbetets gång bygger bland annat på  fallstudier som bygger 
på intervjuer och dokumentanalyser. Förutom Skolverkets rapport kan 
nämnas Lidholts avhandling som, med ett empiriskt material insamlat 
under personalmöten, behandlar hur förskolepersonal handskas med 
effekter av besparingar och andra förändringar i förskolan.8  

Det återstår dock fortfarande frågor att besvara som är knutna till det 
direkta barngruppsarbetet och dess praktiska utformning. Hur gestaltar 
sig den pedagogiska praktiken i förskolan för barn i åldern 1-5 år? Vad 
har ökningen av antalet småbarn i grupperna betytt för utformandet av 
den pedagogiska verksamheten och dess innehåll. Kan man i stora 

                                                 
5 Under 1990-talet har flertalet verksamhetsformer i barnomsorg och skola fått 
vidkännas betydande ekonomiska besparingar. Besparingarna har, per barn 
räknat, varit särskilt kraftiga i barnomsorgen. I förskolan minskade resurserna 
med en femtedel under 1990-talets första hälft. Skolverket, 2000.  
6 A.a. Förändrade ekonomiska villkor har dock också inneburit ett omvandlings-
tryck som ofta givit upphov till nyttiga översyner av verksamheters organisation 
och innehåll. 
7 Skolverket, 2004. 
8 Lidholt, 1999. 
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barngrupper tillgodose de yngsta barnens behov av omsorg? Vad betyder 
läroplanen för utformningen av den pedagogiska praktiken? 

 
För att sammanfatta så har svensk förskoleverksamhet under ett drygt 

decennium varit föremål för ett antal reformer. Dessa har varit av 
organisatorisk art, men även berört innehållet i verksamheten och dess 
utformning. Den fråga jag ställde mig inför arbetet med denna 
avhandling lyder: Det sammanhang som det vardagliga arbetet i 
förskoleverksamheten ska gestaltas i har förändrats, såväl materiellt som diskursivt, 
men på vilket sätt har det pedagogiska arbetet påverkats av dessa förändringar? Hur 
gestaltar sig detta arbete i dag? 
 
Följande kapitel innehåller en utförligare beskrivning av ovan nämnda 
utveckling. Den historiska beskrivningen följs därefter av en 
forskningsöversikt varefter avhandlingens syfte och frågor närmare 
preciseras och dess uppläggning redovisas.  
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Kapitel II Den svenska förskolans historiska 
sammanhang 
 
Detta kapitel inleds med att förskolan sätts in i ett historiskt 
sammanhang. Först beskrivs förskolans framväxt till tiden för 
Barnstugeutredningens genomförande och den stora expansionen av 
förskoleverksamheten under 1970 talet, en tidpunkt som markerar början 
på den förskoleverksamhet som vi idag har. Därefter beskrivs de 
förändringar som förskolan genomgått sedan slutet av 1980-talet fram till 
nutid. Genom att placera förskolan i ett historiskt sammanhang prövar 
jag att förstå den som en del i ett demokratiskt samhällsprojekt. 
Beskrivningen innehåller en framställning av förskoleverksamhetens 
organisatoriska utveckling och den ideologiska grunden för denna.  

Under 1800-talet började med fransk förebild de första barnkrubborna 
tillskapas i Sverige. De inrättades av den tidens fattigvård för att lösa 
klassmässiga problem.9 Representanter för fattigvården oroade sig över 
de lägre klassernas sätt att fostra sina barn och det ansågs nödvändigt att 
förhindra att en ny generation slöa, lata och tanklösa individer växte upp. 
Sedlighet och ordning skulle vara ett medel för att bevara samhället. 
Även om omfattningen av denna fattigvårdsverksamhet var begränsad så 
underlättade den för kvinnor ur arbetarklassen att ta anställning och 
förtjäna sitt uppehälle. Vid tiden för det nya folkhemmets och den 
svenska välfärdsstatens begynnande framväxt på 1930-talet fanns ca 50 
barnkrubbor fördelade på 33 orter, företrädesvis industriorter där den 
kvinnliga arbetskraften behövdes.10 Arbetarkvinnans plats ansågs både 
inom arbetarrörelsen och i borgerliga kretsar vid denna tid främst vara i 
hemmet som den kärleksfulla makan och starka modern, ett synsätt som 
motverkade utvecklingen av samhälleligt organiserad barnomsorg i 
någon större omfattning. 

Barnträdgårdarna startades utifrån en annan logik. I borgerliga hem 
fanns inte behov av tillsyn då mödrarna var hemma och uppfyllde sin del 
av genuskontraktet.11 Hemmet och familjen sågs som grunden för den 
moraliska gemenskap man försökte skapa med det individuella barnet 
som frälsare och subjekt.12 Med upplysningstänkarna följde synen på 
barnet som en liten människoplanta som behövde speciella 
tillväxtbetingelser för optimal tillväxt. Pestalozzi inspirerade Fröbel vars 
                                                 
9 Holmlund, 1996. 
10 A.a. sid 70 
11 Hirdman, 2001. 
12 Hultqvist,1990. 
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tankar om barnet kom att ligga till grund för barnträdgårdarnas 
pedagogik, som blev ett medel att moraliskt forma ett barn för 
gemenskapen.13 Det skedde via olika former av lek, arbete och skapande 
verksamhet, nyckelord som återfinns i det pedagogiska programmet för 
den svenska förskolan så sent som 1987. Fröbels tankar om pedagogiskt 
arbete med barn där lärandet om naturen och dess årstidsväxlingar och 
naturvetenskap, främst matematiska begrepp, betonades,14 har alltså in i 
nutid haft stort inflytande på den svenska förskolepedagogiken.  

Barnträdgårdsverksamheten blev ett medel för stimulans av barnen, 
samtidigt som den kunde ge mödrarna ett utrymme för egna aktiviteter. 
Barnträdgården skulle inte ersätta modern som ansvarig för familj och 
barn, utan bara vara ett stimulerande komplement. Begränsningen av 
verksamheten till att enbart omfatta en del av dagen ska ses i ljuset av att 
fostran av barnen fortfarande främst var en angelägenhet för mödrarna. 
Då kvinnor från borgerskapet hade som sin uppgift att ta hand om hus 
och hem blev barnträdgårdarna ett fält där utbildade kvinnor från 
borgerliga hem kunde skapa sig en professionsutövning utan att hota 
patriarkatet.15 En förutsättning för detta var att de inte gifte sig. Som 
ogifta kvinnor kunde de verka i en institution som inte hotade den 
grundval som familjen vilade på, mannens försörjningsansvar och 
kvinnans ansvar för barnen. Det medelklassideal som var förhärskande i 
Barnträdgårdsrörelsen, och som för övrigt också kraftigt influerade 
barnkrubbeverksamhet via de av medelklassen dominerade 
fattigvårdsstyrelserna och ofta seminarieutbildade föreståndarinnorna, 
återspeglade den vidare genusordningen.16 Det goda hemmet var 
förebilden för verksamheten, vilket konkret innebar att husliga sysslor 
och ett praktiskt skapande innehåll betonades där pojkarna kunde 
omtalas i termer av ”den kraftfulle byggaren” och flickorna som ”den 
själfulla lilla husmodern”.17 

Tomas Englund beskriver tre olika utbildningskonceptioner som varit 
förhärskande i det svenska samhället. Den patriarkaliska där skolan 

                                                 
13 A.a. 
14 Wallström, 1992. 
15 Holmlund, 1996. 
16 Genusbegreppet har tillkommit för att skilja det kulturella från det biologiskt 
givna och studerar vad sociala konstruktioner av kön betyder i samhälle. 
Genusordning är ett sammanfattande begrepp för den genusrelaterade 
organisationen på en övergripande samhällelig nivå, att skilja från genusregim 
som betecknar genusordningens manifestation i samhälleliga institutioner.  
Gannerud, 1999; Thurén, 2003. 
17 Vallberg Roth, 2001. 
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främst hade att fostra till underdånighet,18 som hade sina rötter i 1800-
talets nationalistiska strävanden och stod i strid med demokratiska 
strävanden. Denna utbildningskonception bröts slutgiltigt i samband 
med 1:a världskriget och ersattes då av en demokratisk utbildnings-
konception där fostrans politiska uppgift stod i fokus och där senare den 
sociala ingenjörskonsten blev det medel varpå den demokratiska 
människan formades. Han menar att den deliberativa deltagardemokratiska 
konceptionen, som bygger på tanken att alla går i samma skola där de 
möts och förhandlar om vad som där ska ske, tog fäste under 1970-talet. 

Förskolan blir en del i välfärdssystemet 
Den sociala ingenjörskonstens demokratiska utbildningskonception 

formades under 1930-talet när, under Per-Albin Hanssons ledning, det 
nya folkhemmet började ta form. Det blev en institutionalisering av 
genuskontraktet där staten som den gode fadern gick in och stöttade 
familjen i de fall inte fäderna själva klarade av att ta sitt ansvar.19 Det 
skedde bland annat i form av arbetslöshetsunderstöd och bostadsbidrag. 
Staten gick också in och bistod kvinnan genom utbildning i hemkunskap, 
skolkök och tvättråd. De barnavårdscentraler som inrättades gavs också 
en central roll. Under mellankrigstiden fördes en debatt om huruvida 
kvinnligt lönarbete överhuvudtaget borde tillåtas eller om det kunde 
anses vara befrämjande för samhället. Liberala och socialistiska 
företrädare menade att tesen om alla likas värde borde omfatta alla och 
därmed också kvinnor. Tankar formulerades om ett nytt samhälle där 
både män och kvinnor var helt jämställda, där kvinnan jämsides med 
mannen deltog i det produktiva arbetet och där barnomsorg under dagen 
anordnades i kollektiva former. Alva Myrdal arbetade inom HSB-
rörelsen där kollektivhus byggdes som modell för det nya moderna 
samhället. Hon startade också det socialpedagogiska seminariet, där de 
nya lärarinnorna utbildades för att med en vetenskaplig, på psykologin, 
baserad kunskap kunna arbeta i rörelsens lekstugor.  

Under 1930- talet introducerades Arnold Gesells utvecklingspsykologi 
i Sverige av Elsa Köhler. Det bidrog till en förändring av diskursen där 
det moraliska barnet ersattes av en diskurs om ett vetenskapligt, socialt 
barn där individen nu skulle omfatta objektiva, universella etiska 
principer.20 En rationell läroplanskod formades där barnets nya hem var 
samhället.21 Fostran av barnet handlade nu främst om att dana en 

                                                 
18 Englund, 1999. 
19 Hirdman, 2001. 
20 Hultqvist, 1990. 
21 Englund, 1999. 
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samhällsvarelse. Med detta hade ett barn i form av en individ utan 
klasstillhörighet, etnisk bakgrund eller kön konstruerats. Detta barn var 
en självständig, ansvarig individ i ett i grunden socialliberalt samhälle där 
samhällets uppgift var att med hjälp av social ingenjörskonst och 
samhällets institutioner, bland andra skola och förskola, som medel 
forma den nya samhällsmedborgaren.22 

 Arbetet i barnomsorgen var fortfarande förbehållet kvinnor. 
Utbildningarna för arbete inom förskoleverksamheten förblev helt 
kvinnliga fram till 1950- och 60-talet då de började öppnas för män.23 
Verksamheten för de yngre barnen som varit finansierad av 
privatpersoner, bolag, kyrkor, stiftelser och kommuner hade alltmer 
kommit att bli en samhällelig angelägenhet.24 En fortsatt 
kommunalisering förordades av 1946 års skolkommission.25 År 1950 
beräknades 36 procent av daghem, förskolor och eftermiddagshem ha 
kommunala huvudmän.26 

Demokratibegreppet har i Sverige efter andra världskriget varit starkt 
kollektivt förankrat.27 Det har dominerats av en samhällscentrerad 
demokratiuppfattning där folket förutsattes ha en kollektiv identitet i 
form av gemensamma seder, bruk och moraliska principer.28 Individen 
sågs som solidarisk med förmåga att ta ansvar för egna och andras 
intressen genom att delta i samhällsbygget. Detta synsätt är starkt positivt 
till en statlig reglering och fördelningspolitik. Det har framför allt 
företrätts av det socialdemokratiska partiet som varit den dominerande 
politiska kraften i Sverige sedan 1930-talet. Demokratisynen var starkt 
normativ; utbildningen skulle fostra medborgare med vissa värden som i 
det närmaste var universella.29 

Under 1960-talet började genuskontraktet ifrågasättas på allvar och 
hemmet beskrevs av liberala och socialdemokratiska jämställdhetsivrare 
som ett kvinnofängelse.30 Jämlikhet blev den nya parollen för 
arbetsmarknaden och hemmet. Kvinnors rätt till arbete sågs som 
avgörande för deras frigörelse och återigen fick staten ett avgörande 
ansvar för att lösa frågan genom en aktiv arbetsmarknadspolitik och för 
utbyggnad av samhälleligt inrättad barnomsorg. Centrala drivkrafter 

                                                 
22 Popkewitz, 1997. 
23 Tallberg Broman, 2002 
24 Holmlund, 1996. 
25 A.a. 
26 A.a. 
27 Englund, 1999. 
28 Andersson, 1993. 
29 Englund, 1999. 
30 Hirdman, 2001. 
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bakom utvecklingen var också att det efter andra världskriget skapats ett 
stort behov av arbetskraft, där kvinnorna sågs som en outnyttjad 
arbetskraftsreserv.31 LO, som fruktade att en ökad invandring skulle 
utnyttjas av arbetsgivarna och bidra till sänkta löner förespråkade från 
1960-talet att den inhemska arbetskraften, främst skulle utnyttjas. Detta 
stöddes också av SAF och den regerande socialdemokratin.32 

Barnstugeutredningen visade vägen mot en barnomsorg som förenade 
tillsynsbehov och god pedagogisk verksamhet. En kraftig utbyggnad av 
barnomsorgen i Sveriges kommuner påbörjades och legitimerades som 
en del i jämlikhetssträvanden. Innehållet i verksamheten baserades nu på 
utvecklingspsykologiska tankar som bidrog till att skapa bilden av det 
jämställda, könsneutrala barnet. Hushållssysslornas betydelse nedtonades 
till förmån för barnens lek, skapande och experimenterande.33 

Könsrollsbegreppet hade gjort sitt intåg i förskoleverksamheten och 
diskuterades bland annat i relation till barnens lekmönster. 
Jämlikhetsbegreppet var dock enligt Wallberg Roth relativt statiskt och 
ensidigt. Hon menar att det främst relaterade till kropp, sexualitet och 
kvinnors och mäns arbetsdelning men att det saknades anvisningar till 
hur detta skulle tolkas i förhållande till den inre pedagogiska 
verksamheten.34 

Den kraftiga expansionen av den offentliga sektorn skapade en stor 
arbetsmarknad för kvinnor. Genuskontraktet bestod till stor del men 
hade nu flyttat ut på en könsdelad arbetsmarknad där kvinnorna fanns i 
institutioner med ansvar för omsorg om gamla, sjuka och barn, medan 
männen fanns i produktionen.36 I början av 2000-talet utgörs drygt 97 % 
av förskolans personal av kvinnor.37  

I samband med att förskolan i Sverige under 1970-talet byggdes ut, 
reformerades förskoleverksamheten och dess organisation för att 
tillgodose föräldrars behov av omsorg och tillsyn, samtidigt som ett 
pedagogiskt innehåll skulle främja barnens utveckling. Alla föräldrar som 
arbetade eller studerade skulle via kommunerna erbjudas 
skattesubventionerad barnomsorg, vilket länge var det primära målet. 
Antalet platser i offentligt finansierad barnomsorg ökade från ungefär 57 

                                                 
31 Lundahl, 1997. 
32 A.a. 
33 Vallberg Roth, 2001. 
34 A.a. 
36 A.a. 
37 Skolverket, 2004. 
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000 år 1970 till ungefär 490 000 1995.38 År 2004 kunde ca 95 % av alla 
barn beredas plats ”utan oskäligt dröjsmål” .39  

Under 1970-talet växte enligt Englund en deltagardemokratisk 
demokratisyn fram med deliberativa inslag där barnen i skolan och 
förskolan skulle ges möjlighet att delta i den demokratiska processen.40 I 
Barnstugeutredningen uttrycktes denna syn på förskolans uppgift när det 
i målen för förskolan formulerades att barnen skulle ges möjlighet att 
utvecklas till öppna, hänsynsfulla människor med förmåga till inlevelse 
och till samarbete med andra. I målen uttalades också att barnen skulle 
använda sin kunskap för att förbättra såväl sina egna som andras 
levnadsvillkor.41 

Under resterande delen av 1970-talet och fram till slutet av 1980-talet 
skedde främst en utbyggnad av antalet platser på daghemmen, vilket 
medförde att antalet deltidsförskolor minskade och att allt fler barn 
deltog i den förskoleverksamhet som anordnades på daghemmen. Vid 
daghemmen anställdes i huvudsak personal med utbildning för arbetet 
med barn i åldern 1–7 år, förskollärare med högskoleutbildning och 
barnskötare med en gymnasieutbildning. Det är i dagens förskolor 
fortfarande den vanligast förekommande personalsammansättningen. Av 
det totala antalet anställda 2004 var 49,7 % personal med 
förskollärarutbildning och 41,9 % med barnskötarutbildning.42 Förutom 
personal för arbete i barngrupp anställdes också personal till 
daghemmens kök, då barnen på daghemmen serverades fria måltider 
under sin vistelse. Barngrupperna organiserades ofta i början av 1980-
talet som syskongrupper med ca 15 barn i åldern 1 – 6 år. Pedagogerna 
arbetade tillsammans i arbetslag, där alla hjälptes åt med alla 
förekommande uppgifter. Dessa bestod i att ta hand om barnen under 
tiden föräldrarna arbetade samt att fylla dagen med ett pedagogiskt 
innehåll.  

Samtidigt som förändringar skedde i omvärlden med en alltmer 
globaliserad och avreglerad marknad under 1980–1990-talet har 
demokratibegreppet enligt Englund alltmer förskjutits i riktning mot en 
tradition där individen ska ges frihet att själv bilda sig en mening om vad 
som är gott och sant.43 ”Det individcentrerade perspektivet bygger på idén om att 
det föreligger harmoni mellan individens fria val och samhällets välfärd och 

                                                 
38 Kallós m.fl., 1997. Dessa siffror inrymmer även deltidsförskolan och 
fritidshemsverksamheten. 
39 Skolverket, 2003b. Skolverket, 2005.  
40 Englund, 1999. 
41 SOU 1972:26. 
42 Skolverket, 2005. 
43 Andersson, 1993; Englund, 1999. 
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välstånd”.44 Samhällets ingripanden skulle begränsas och individens 
rättigheter och föräldrarnas rätt till val av skola och förskola förstärkas.45 
Antalet privata förskolor ökade till exempel kraftigt under denna period i 
Sverige. År 2002 var 12 % av de inskrivna barnen placerade i enskilda 
förskolor, j deltidsgrupper och fritidshem vilket var en fördubbling 
jämfört 1995.46 Framför allt bedrevs förskoleverksamhet i privat regi. År 
2002 gick 17 % av barnen i en enskild förskola.47 

Statens krav på kommunerna har under senare år skärpts. Med 
beslutet om maxtaxa år 2000 utökades kommunernas ansvar och 
skyldighet gentemot föräldrar och barn. De blev från den 1 juli 2001 
skyldiga att erbjuda barn till arbetslösa platser i förskoleverksamhet minst 
tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan, en rättighet som 1 januari 
året därpå utökades till att även omfatta barn till föräldralediga föräldrar. 
Från och med den 1 januari 2003 blev kommunerna skyldiga att erbjuda 
allmän förskola till barn från och med höstterminen det år barnet fyller 
fyra år.48 De reformer av den svenska förskolan, som beslutats av 
riksdagen har genomförts av kommunerna i en tid då deras ekonomi 
kraftigt försämrats bland annat på grund av neddragningar av statliga 
bidrag. Statens och framför allt kommunernas försämrade ekonomi 
resulterade bland annat i ökade effektiviseringskrav med större, 
barngruppsstorlekar och förändrad organisation som följd.50 
Effektivitetskraven har också påverkat innehållet i förskolans 

                                                 
44 Andersson, 1993. 
45 Individualisering har varit ett honnörsord i undervisningssammanhang under 
hela 1990-talet och är så fortfarande. I förskoleverksamheten har det 
utvecklingspsykologiska perspektivet alltid innehållit ett inslag av 
individualisering och mötet mellan det enskilda barnet och den vuxne har 
beskrivits som den relationella grunden för barnets utveckling. Det perspektivet 
hade ett tydligt företräde i Barnstugeutredningens förespråkade dialogpedagogik. 
Individen sågs dock vid denna tid som medlem av ett kollektiv, och 
deltagardemokratiska perspektiv var förhärskande. Under 1980talet började 
barngrupperna växa i storlek och grupporienterade arbetssätt kom allt mer att 
användas som ett sätt att hantera situationen. Det individcentrerade synsätt på 
pedagogisk verksamhet som växte fram från 1980-talet kom bland annat till 
uttryck i läroplanen för förskolan, som pekade på betydelsen av att upprätta 
individuella handlingsplaner och att sätta det enskilda barnet i centrum. 
46 SOU 1997:157.  
47 Skolverket, 2002. 
48 Prop. 1999/2000:129 
50 Under 1990-talet har flertalet verksamhetsformer i barnomsorg och skola fått vidkännas 
betydande ekonomiska besparingar. Besparingarna har, per barn räknat, varit särskilt 
kraftiga i barnomsorgen. I förskolan minskade resurserna med en femtedel under 1990-talets 
första hälft. Skolverket, 2000. Sid. 55. 
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verksamhet.51 Ansvaret för ekonomi, organisation och innehåll 
förflyttades, med en förändrad styrning av verksamheten till ett 
decentraliserat system med mål- och resultatstyrning, från statlig till 
kommunal nivå.52  

Förskolan, en del av utbildningssystemet 
I takt med att behovet av platser för barntillsyn tillgodosetts har fokus 
alltmer riktats mot det pedagogiska innehållet i förskolans verksamhet.  

En förändrad inställning till förskolan och dess uppgift i samhället 
kunde skönjas redan 1985. Regeringen presenterade då propositionen 
Förskola för alla barn.53 Det pedagogiska innehållet i förskolan markerades 
tydligare. Ett par år senare utarbetade Socialstyrelsen ett pedagogiskt 
program för förskolan, som 1998 ersattes av Läroplan för förskolan (Lpfö 
98).54 Läroplanen, som också är ett uttryck för omvandlingen av den 
offentliga sektorn i riktning mot mål- och resultatstyrning, ställer nya och 
mer preciserade krav på innehållet i verksamheten, framför allt gällande 
lärande och fostran. Den avser både deltidsförskola och 
daghemsverksamhet. Begreppet förskola avser därefter båda 
verksamhetsformerna.55 Förskolan har enligt läroplanen till uppgift att 
erbjuda barnen en trygg miljö där de lockas till lek och aktivitet. Barnen 
söker och erövrar kunskap vilket också sker via iakttagelser, reflexion 
och samtal. Den ansvarsfördelning som läroplanen utgår från där 
kommunerna ges ansvaret för verksamheten har medfört att 
kommunerna själva gör prioriteringar och fastställer lokala mål med 
läroplanen som utgångspunkt.  

Läroplanen kan ses som en kompromiss mellan olika politiska och 
ideologiska krafter. Enligt läroplanen skall förskolans verksamhet vila på 
demokratisk grund och på en etik som bygger på människors 
okränkbarhet, individens frihet och integritet och allas lika värde. Man 
kan här notera en förskjutning från 1970-talets betonande av lika 
rättigheter och arbete för förbättrade villkor i riktning mot en liberal etik 
som starkare betonar lika värde och individens frihet.  

En viktig uppgift sägs vara att grundlägga och förankra de värden som 
vårt samhällsliv vilar på. Värdegrunden ska enligt läroplanen gestaltas av 

                                                 
51  Förändrade ekonomiska villkor har dock också inneburit ett omvandlingstryck som ofta 

givit upphov till nyttiga översyner av verksamheters organisation och innehåll. A.a. 
Skolverket 2000. Sid 57 

52 Lundahl, 2005. 
53 SOU 1997:157.  
54 Socialstyrelsen, 1987.  
55 Utbildningsdepartementet, 1998. 
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de vuxna som förebilder och konkret gestaltas i verksamheten. 
Läroplanen innehåller skrivningar som pekar mot att barnen ska vara 
delaktiga i ett av pedagogerna utformat demokratiskt arbetssätt.56 En 
deltagardemokratisk utgångspunkt kan alltså sägas föreligga om än i en 
mer individcentrerad tappning än den tidigare samhällscentrerade. 

År 1998 beslutade riksdagen att införa en skyldighet för kommunerna 
att erbjuda förskoleklass som det första året för barnet i grundskolan.57 
Detta beslut fick konsekvenser för de förskolegrupper som sexåringarna 
tidigare tillhört. Åldersstrukturen i heltidsförskolan förändrades. Då i 
stort sett alla familjer placerade sina barn i förskoleklass, ledde detta 
beslut till att verksamheten på daghemmen idag i huvudsak bedrivs med 
barn i åldern 1 – 5 år.58 I realiteten ersatte förskolklassen deltids-
förskolan. Beslutet om maxtaxa som ovan beskrivits, innebar också en 
markering av förskolans roll som en institution för barnens utveckling. 
Förskolan blev nu en rättighet för barnen.60  

Beslut om läroplan och maxtaxa markerar en förskjutning i förskolans 
uppdrag, från förskolan som social institution till förskolan som en 
institution för lärande, en utveckling som under resans gång också 
inneburit organisatoriska förändringar. Förskolan som tidigare hört till 
Socialstyrelsen har fått en ny huvudman, Skolverket.  

En diskurs som kommit att få en allt större betydelse inom den 
svenska förskolans område är den postmoderna formulering av ett 
pedagogiskt förhållningssätt som diskuteras av Gunilla Dahlberg och 
andra forskare. De låter Reggio Emiliapedagogiken stå som modell för 
detta ”nya” förhållningssätt och en ”ny” konstruktion av barnet som en 
medskapare av mening.61 De. tar också osäkerhet, mångtydighet och 
komplementaritet som utgångspunkter för sin epistemologi. Pedagogisk 
dokumentation är enligt Dahlberg m.fl. det verksamma mediet för 
arbetet med att observera en komplex och socialt konstruerad värld. 
Utgångspunkten är att det inte finns en objektiv värld utan att 
beskrivningar av världen alltid är beroende såväl av observatören som av 
observationsprocessen. Dahlberg m.fl. ser förskolan som en ”mötesplats i 
samhället där barn och vuxna kan mötas och tillsammans delta i ett projekt med 

                                                 
56 Utbildningsdepartementet, 1998. 
57 Prop 1997/98:6. 
58 År 2002 var 2,3% inskrivna av antalet barn i befolkningen 2002. Den 
redovisade statistiken följer inte samma olika år system varför en mer 
rättvisande jämförelse med tidigare år inte låter sig göras. Skolverket. 
2003a.   
60 Prop. 1999/2000:129 
61 Dahlberg m.fl., 1999. 
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kulturell, social, politisk och ekonomisk betydelse”62. Förskolan blir enligt 
författarna en samhällsinstitution för social solidaritet med kulturell och 
symbolisk betydelse. Etiken bygger bland annat på Levinas tankar om 
möten med den andre. Till skillnad från den liberala etiken med dess 
universella rättigheter och ett universellt barn ska man enligt denna 
ansats möta den andre som någon som är olik och ta dessa olikheter som 
utgångspunkt för byggande av mening. 

I följande avsnitt avser jag beskriva förskoleforskning med relevans 
för mitt forskningsprojekt. Jag kommer därför att först och främst 
redogöra för forskning med direkt koppling till pedagogisk verksamhet i 
förskolan och dess gestaltning . Den forskning som bedrivits i Sverige 
med fokus mot förskoleverksamhet återspeglar på många sätt de 
problemställningar som funnits i samhället vid den aktuella tidpunkten, 
översikten skrivs därför i ett kronologiskt perspektiv. Jag inleder 
översikten med svensk förskoleforskning, och avslutar med att kortfattat 
relatera till internationell forskning inom området. 

                                                 
62 A.a. 41. 



 15

Kapitel III Förskoleverksamhet – tidigare 
forskning 
 
Förskoleforskning har i Sverige liksom internationellt dominerats av 
forskning om barns utveckling och betingelser för denna. Fortfarande 
finns hos många forskare en starkt normativ kod där projekten antingen 
syftar till att undersöka om pedagogerna gör det man ska göra eller 
uttrycker vad personal borde göra.63 Referensramen är ofta psykologisk 
teori.64 De beskrivningar av arbetet vid förskolan som förmedlas genom 
officiella styrdokument och litteratur inom området är också ofta 
preskriptiva, där beskrivningarna utgår från ett barncentrerat synsätt som 
bygger på relationen mellan vuxen och barn. Detta synsätt riskerar att 
helt osynliggöra förskolans roll i ett samhällsperspektiv, såsom 
förskolans funktion i reproduktionen av det sociokulturella fältet men 
också dess produktion av nya kulturella artefakter och hur det faktiska 
utrymmet att forma en pedagogisk praktik ser ut.65 Här finns ett behov 
av andra teoretiska perspektiv vilket också Skolverket uppmärksammat i 
en inventering av forskningsbehov. 
Vilka barn och vilken barnpedagogik håller vi på att tillskapa inför 
framtiden? På förskolans område finns mycket att göra på det teoretiska 
planet, medan mångsidigheten på metodsidan är stor. Fortfarande finns 
hos många en starkt normativ kod, även om ett poststrukturellt 
perspektiv börjar ifrågasätta de självklarheter, när det gäller barns 
utveckling mm, som länge varit rådande.66 

I en internationell jämförelse är inte den utvecklingspsykologiska 
dominansen lika utpräglad i Sverige som i många andra länder.67 Sedan 
1990 har forskningen alltmer vidgats i takt med att i forskningsintresset 
för förskolan vuxit och antalet avhandlingar kraftigt ökat.68 Bidragen 
omfattar historiska och socialhistoriska forskningsansatser såväl som 

                                                 
63 Utbildningsdepartementet, 1999. 
64 Haug, 2003. 
65 Ett begrepp som bland annat Vygotsky använder sig av och som betyder 
mänskliga skapelser. Hundeide, 2003. 
66 Utbildningsdepartementet, 1999 sid 18. 
67 Lind, 2001. 
68 En genomgång av  avhandlingar inom området förskola och barnomsorg, 
publicerade vid svenska lärosäten. resulterade i 136 träffar varav 24 studier 
genomförda före 1990 och 89 stycken det senaste decenniet. Genomgången 
grundas på Umeå universitetsbiblioteks databas Album. Avhandlingar antas ge 
en god bild av forskningsläget mer generellt. 
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samhällsvetenskapliga och läroplansteoretiska perspektiv, kopplade till 
politisk styrning samt sociolingvistiska och kommunikativa processer. 
Vidare har ett fenomenografiskt perspektiv vuxit fram med barns 
lärandeprocesser och lärandets innehåll i fokus.69 

Då forskningen om förskolan är intimt sammanbunden med 
förskolans framväxt och utveckling har jag valt att presentera den i en 
kronologi som följer förskolans utveckling som samhällsinstitution. Det 
finns två faser som tydligt framträder, den första då barnomsorgen byggs 
ut i Sverige, en period där förskolans betydelse för barn och familjer står 
i fokus. I den andra fasen sätts innehållsfrågor i fokus. Främst lyfts de 
studier fram som fokuserar förskoleverksamheten och dess utformning i 
sin helhet. Det innebär att till stor del jag valt bort studier som behandlar 
enskilda aspekter i förskoleverksamheten. Jag har riktat särskild 
uppmärksamhet mot studier som diskuterar förskolans samlade 
verksamhet och där så förekommer med ett övergripande 
samhällsperspektiv.  

Studier av barns socialisation i välfärdssamhället 
Under 1970-talet reformerades förskoleverksamheten och dess 

organisation för att tillgodose föräldrars behov av omsorg och tillsyn 
samtidigt som ett pedagogiskt innehåll skulle främja barnens utveckling. 
Med denna reformering förenades två motstridiga intressen som funnits 
under 1900-talet, dels barnträdgårdslärarinnornas, senare förskollärarnas, 
syn på förskolan som en plats för pedagogisk verksamhet och möjlighet 
för kvinnor från borgerskapet att utöva ett yrke utan att utmana den 
traditionella kvinnosynen, dels de representanter för barnkrubborna som 
verkade för att ordna en bra barntillsyn för arbetande kvinnor.70 Att 
erbjuda barnomsorg till arbetande föräldrar var länge det primära målet. I 
Barnstugeutredningen drogs riktlinjerna för verksamhetens utformning 
upp. Barnstugeutredningens betänkande genomsyrades av demokratiska 
ideal om likvärdiga uppväxtvillkor, där barnets fostran och utveckling 
sattes i centrum.71 Barnstugeutredningen menade, att man med en 
praktik grundad på kognitiva och psykodynamiska teorier som byggde på 
interaktion, bäst kunde främja dessa ideal. Man menade att barnets 
fostran borde ske i ett samspel mellan barn och vuxna, där barnets 
självständighetsbehov skulle tillgodoses, dess jagutveckling befrämjas, 
dess kommunikationsförmåga och begreppsbildning gynnas. Man 
betonade starkt pedagogernas roll som identifikationsobjekt. I 

                                                 
69 Lind, 2001.  
70 Holmlund, 1996. 
71 SOU 1972:26. 
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Barnstugeutredningen lyfte förskolans tradition och rötter i progressiv 
pedagogik fram.  
Det fördes en livlig politisk debatt om utbyggnaden av barnomsorg och 
vad det kunde innebära för barnens välmående och utveckling att i så 
stor utsträckning vårdas utanför hemmets trygga väggar. Två stora 
forskningsprojekt FAST-projektet och BASUN-projektet som inleddes i 
början av 1980-talet och slutrapporterades under början av 1990-talet, 
engagerade ett stort antal forskare i Sverige och Skandinavien i 
undersökningar av barns livsvillkor i det moderna svenska 
välfärdssamhället.72 

I FAST-projektet, till stor del grundat i Piagets teorier och 
Bronfenbrenners socioekologiska perspektiv, ingick Bengt-Erik 
Anderssons longitudinella studie av små barn på daghem och vilka 
konsekvenser denna vistelse senare hade i skolan. Andersson kunde visa 
att barn som tidigt börjat på daghem klarade skolarbetet bättre än 
jämförelsegruppen. Anderssons studie kom i praktiken, åtminstone för 
en tid, sätta punkt för diskussionen om daghemmen som omsorgsform 
och bidrog därigenom kraftigt till legitimering av förskoleverksamhet.73 

BASUN-projektet betraktade barndomen som en social konstruktion 
och intresserade sig för hur materiella, sociala och kulturella förändringar 
betingar och strukturerar barns livsvärld.74 En av slutsatserna var att 
barndomen inte kan betraktas som uniform. Barnens lever sina dagliga 
liv i åtminstone två skilda världar som kompletterar varandra. Dencik 
menar, med referens till B-E Andersson, att barn som vistas i 
barnomsorg drar nytta av att leva i två världar och att de därigenom får 
bättre kompetens att klara det moderna samhällets krav.75 Dencik har i 
ett samarbetsprojekt med franska forskare undersökt betydelsen av 
denna dubbla socialisering. Här gjorde han också en analys av förskolans 
arbete som skulle visa sig vara relevant som jämförelsematerial för min 
studie. I Barnens två världar menar Dencik m.fl. att det i daghemmen finns 
en funktionsstyrd uniformering.76 De hänvisar till vad som i 
läroplansteorier brukar kallas ramfaktorer och menar att dessa 
funktionsförutsättningar till hög grad styr hur pedagogerna kommer att 
relatera sig till barnen. De givna omständigheterna verkar ”uniformera” 
de olika personalmedlemmarnas beteende och förhållningssätt till 
barnen. Omständigheterna styrs främst av strukturella förhållanden, de 
sociala relationerna i arbetslagen men även av medlemmarnas 

                                                 
72 Bjerg, 1997.  
73 A.a. 
74 A.a. 
75 A.a. 
76 Dencik,  m.fl., 1988. 
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personlighet. Dencik m.fl. menar att utbildning inte spelar någon 
avgörande roll för hur pedagogerna löser sina arbetsuppgifter. 
Utbildningen brukar annars ses som den viktigaste faktorn för ett gott 
klimat och en verksamhet med god kvalitet.77 Samspelet med barnen 
kännetecknas enligt Dencik m.fl. av ytliga och instrumentella kontakter 
utan några djupare relationer. 

Från slutet av 1980-talet genomfördes ett antal studier där förskolans 
praktik i en vidare mening studerades.  

Boel Henckel beskrev i sin doktorsavhandling hur förskollärare skilde 
sig åt i sitt sätt att beskriva sin verksamhet.78 De hade inte en gemensam 
grundsyn utan kunde sägas inta tre olika synsätt: ett kompensatoriskt, ett 
anpassningsinriktat respektive ett synsätt inriktat mot inlärning. Henckels 
observationer visar att i praktisk verksamhet var det anpassningsinriktade 
synsättet dominerande. Dessa kategorier sammanfaller i stort sett med de 
kategorier som Inger Hensvold funnit då hon studerat hur förskollärare 
erfar sitt pedagogiska arbete med barn.79 Hensvold fann att 
förskollärarna ville förmedla social kunskap och färdigheter, tänkande 
och problemlösning samt att man vill kompensera barn för något som de 
inte får i sina hem. I Hensvolds avhandling fanns bland förskollärarna ett 
tänkande där barnens livsvärld tas som utgångspunkt för arbetet. 
Hensvold visade också att det finns samband mellan olika förskolors 
skilda förutsättningar och den praktik som gestaltas. I områden med stor 
andel invandrarbarn och där utbildningsnivån var lägre bland personalen 
fann Hensvold tankar om förskolepraktiken som en kompensatorisk 
verksamhet. Detta var något som helt saknades i svensktalande områden 
med bättre utbildad personal. I dessa områden fann Hensvold 
förskollärare med intentionen tänkande och problemlösning. 

Henckels studie som visade att föreställningar om praktiken inte 
stämmer överens med praktiken har visat sig fortsatt vara giltig. Morsing 
Berglund visar att ett konstruktivistiskt synsätt kommer tydligare fram i 
förskolepersonalens utsagor i intervjuer, än i deras konkreta arbete med 
sexåringar som dokumenterats i dagboksanteckningar.80 Där dominerade 
istället förmedlande metodik som mer liknar skolans traditionella 
inlärningsmiljö, där den vuxne skall överföra information till de 
lyssnande barnen.. 

Gunni Kärrby gjorde en omfattande undersökning av den 
pedagogiska verksamheten i relation till strukturella faktorer i daghem 

                                                 
77 Asplund Carlsson, m.fl., 2001. 
78 Henckel,, 1990. 
79 Hensvold, 2003. 
80 Morsing Berglund, 1994 sid. 214. 
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och deltidsgrupper.81 Sammanlagt observerades 559 slumpmässigt 
utvalda fem- och sexåriga barn i 72 daghem och 43 deltidsgrupper. 
Kärrby undersökte tre olika dimensioner i förskolepedagogiken, vuxen- 
barnorientering, grupp- individorientering och språk – material-
orientering.  

Observationerna fokuserade på innehållet i barnens aktiviteter, 
gruppmönster och kommunikation med andra barn och vuxna. 
Observationerna relaterades till strukturella faktorer på olika nivåer som 
visat sig ha betydelse för barns utveckling i förskolan, såsom social 
problembelastning i området, organisatoriska förhållanden gruppstorlek, 
ålderssammansättning, personaltäthet, personalens arbetsmiljö och 
pedagogisk ledningsstruktur. En av slutsatserna var att förskolan 
samspelar med institutionella bakgrundsfaktorer. För den pedagogiska 
utformningen hade det betydelse var förskolan var lokaliserad, i storstad, 
småstad eller mindre ort men också åldersfördelning och 
ålderssammansättning i gruppen. Ett av resultaten var att barn i småstad 
och mindre samhälle tillbringade mer tid i ”fri lek” och social samvaro än 
barn i storstad. I småstad fanns de vuxna i närheten men de pratade inte 
så mycket med barnen. Barnen i småstad hade mer utrymme för egna 
initiativ än barn i storstad och verksamheten kännetecknades av lösare 
struktur.  

Ekholm och Hedin försökte i sin studie av förskoleklimat belysa vad 
som ”sitter i väggarna” på det enskilda daghemmet.82 Klimatstudien, som 
var snarlik kulturstudier men även andra typer av studier där man 
använder begreppet koder, användes främst för att beskriva personalens 
beteenden gentemot barnen i vardagliga situationer, personalens 
intentioner kring mål och arbetets genomförande samt attityder och 
normer, särskilt med avseende på relationer och förhållningssätt. Ekholm 
och Hedin kategoriserade de undersökta miljöerna i termer av ett 
framtidsinriktat eller nutidsinriktat klimat. Dessa kategorier utökades 
sedan med en tredje, det sammansatta klimatet.83 Tillsammans med 
Bengt-Erik Andersson har de fortsatt sina klimatstudier. Från att tidigare 
enbart behandla uppfostringsklimat har de numera utvidgat sitt 
forskningsintresse till att omfatta arbetsklimatets inverkan på barns 
samarbetsförmåga och proscociala beteenden.84 De har funnit att 
uppfostringsklimatet har större betydelse för barns beteenden än 
arbetsklimatet. Personal som arbetar i förskolor med framtidsklimat och 
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i det sammansatta klimatet samarbetar mer med barnen vilket leder till 
att barn utvecklar större samarbetsförmåga.  

 
Sammanfattningsvis dominerades forskningen fram till 1990 av studier 
som dels avsåg att förstå de förändrade villkoren för barns socialisation, 
dels kartlade förskolans verksamheter. Variationer i verksamheternas 
utformning identifierades men det dominerande mönstret var en 
anpassningsinriktad pedagogik med ofta instrumentella kontakter mellan 
vuxna och barn. Denna pedagogik kan härledas till den liberala statens 
framväxt och den uppgift den tilldelat sig själv att skapa rationella och 
förnuftiga samhällsmedborgare.85 86 Vid denna tid hade tillgången på 
barnomsorg i stort sätt täckts av den kraftiga utbyggnaden och daghem 
var en accepterad och legitim form av barnomsorg. Intresset flyttades 
från frågor om platsantal, tillgång och legitimering till att i allt större grad 
handla om innehållet i verksamheten och kvalitetsfrågor. De stora 
projekten ersattes av en mer differentierad forskning som beaktade 
många olika aspekter i förskoleverksamheten.87 Detta skedde parallellt 
med reformeringen av förskolan i riktning mot att bli en integrerad del 
av utbildningsväsendet från att ha varit en del av socialtjänsten.  

Forskningsfältet differentieras 
Från att vara förhållandevis enhetligt, blir forskningsfältet i Sverige under 
1990-talet, alltmer differentierat samtidigt som det produceras mer 
forskning än någonsin tidigare. En överväldigande majoritet av 
avhandlingarna produceras av kvinnor som tidigare arbetat i 
förskoleverksamhet. Peder Haug menar i en forskningsöversikt att 
forskarna starkt identifierar sig med forskningsfältet och har tidigare 
erfarenheter från detta.88 En konsekvens som han tycker sig se är att de 
inte enbart är bekanta med traditionen utan också ofta tenderar att 
försvara denna utifrån en oro över den utveckling som sker. Deras 
referensram är enligt Haug i allt väsentligt personalens och främst 
pedagogernas upplevelse av verksamheten vilket ofta leder till ett 
okritiskt accepterande av personalens uppfattningar. Haug menar att 
förskoleforskare ofta intar ett inifrånperspektiv, dvs. de identifierar sig 
med fältet och förmedlar hur arbetet uppfattas av dem som är 
                                                 
85 Popkewitz, 1997. 
86 Det svenska samhället brukar när man talar om välfärdsregimer betecknas 
som en socialdemokratisk välfärdsstat Med den beteckningen markeras 
jämlikhetssträvanden och statens roll i omfördelning a resurser inom samhället. 
Bussemaker, 1996; Esping-Andersen, 1996. 
87 Lind, 2001. 
88 Haug, 2003. 
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verksamma där. Utan att i detalj gå närmare in på studiernas de svenska 
doktorsavhandlingarnas resultat inleder jag med att redovisa ett axplock 
av vad de svenska doktorsavhandlingarnas producerade under senare 
delen av 1990-talet behandlar.89 Här återfinns studier som undersöker 
samverkan och integration mellan skola och förskola90 och arbeten som 
behandlar barns lek91 och barns lärande och samspel92. Vidare har ett 
antal avhandlingar producerats som behandlar de vuxnas lärande i 
förskolan93. Flera avhandlingar har uttalade genusperspektiv.94 I sin 
analys av forskningsprojekt om förskolan mellan 1998 och 2001 kommer 
Haug fram till att de i huvudsak utgår från psykologisk teori.95 
Psykologin ger en referensram för vad som uppfattas som normalt för 
barnens del och för hur arbetet ska bedrivas. Däremot saknas till stor del 
kritiska förhållningssätt, något som även Ekholm, m. fl konstaterar.96 
Dock kan man enligt Ekholm m. fl. skönja allt starkare influenser av 
poststrukturell teori, där nya frågor ställs om barndom och barns 
utveckling. Postmoderna teorier och genusrelaterade teorier har en 
betydligt mer framträdande roll i Sverige och övriga Norden än i t.ex. 
nordamerikansk forskning.97 

Ingrid Pramling Samuelsson har utarbetat en modell för det 
pedagogiska arbetet i förskolan som hon benämner utvecklingspedagogik.98 
Pramling menar att förskoleverksamhet som bygger på 
utvecklingspsykologiska antaganden ofta leder till att barnen inte i 
tillräckligt hög grad utmanas i sitt tänkande. Pramling utgår från barnens 
erfarande och de innebörder som barn skapar.99 Hennes intresse ligger 
på barnens intentioner och perspektiv och de redskap som läraren har att 
fånga och utmana barns värld med hjälp av variation av 
kunskapsinnehållet.100 Lärandeobjektet har enligt Pramling haft en alltför 
undanskymd plats och måste lyftas fram i dagsljuset och synliggöras. 
Lärandeobjektet utgör grunden för ett utvecklingspedagogiskt 
förhållningssätt som pedagogen har att känna igen i barns agerande och 
                                                 
89 Exemplifieringen bygger på den tidigare refererade genomgången av 
doktorsavhandlingar. Se fotnot 62. 
90 Se t.ex. Davidsson, 2002; Munkhammar, 2001. 
91 Löfdahl, 2002. 
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93 Se t.ex. Lenz-Taguchi, 2000; Lindahl, 1995; Ohlsson, 1996.  
94 Havung, 2000; Månsson, 2000; Vallberg Roth, 1998. 
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själv kunna möta, utmana men också initiera.101 Barns lärande sker i alla 
typer av situationer och Pramling visar tillsammans med Johansson hur 
pedagogers förhållningssätt till barnen kan befrämja lärande också i 
omsorgssituationer.102 

Birgitta Lidholt som intresserar sig för effekter av ekonomiska 
nedskärningar och hur personalen handskas med dessa förändringar 
belyser i sin avhandling hur den pedagogiska praktiken påverkats av de 
förändringar som skett under 1990-talet.103 Avhandlingen bygger främst 
på empiri hämtad vid personalens planeringskonferenser och kan 
därmed inte svara på frågor om den pedagogiska praktikens konkreta 
utformning. Lidholt menar att personal i förskolan använder olika typer 
av anpassningsstrategier för att handskas med problem och dilemman i 
vardagen. Hon finner både strategier för kamp och motstånd och 
flyktstrategier. Den strategi som dominerar är dock anpassningsstrategin 
som bland annat leder till en ökad grad av organisering med en hårdare 
strukturering av verksamheten som följd. Hon menar också att den 
omsorgsrationalitet som finns med en stor ansvarskänsla för barn och 
föräldrar gör att personalen anpassar sig till bristningsgränsen. Denna 
anpassning leder i sin tur till att förskolan i stället för att bli en 
verksamhet med främst utbildningspolitisk betydelse snarare drivs i 
riktning mot en högre grad av social- och familjepolitisk inriktning.104 

Även Karen Davies har studerat förskolan i skenet av den 
förändringsvåg som svepte fram under början av 1990-talet.105 Davies 
försöker förstå och visa på vad som kännetecknar omsorg och 
omsorgsrelationer och hur villkor och omständigheter påverkar denna 
omsorg. Hon menar att kvaliteten är beroende av den 
omsorgsrationalitet och flexibilitet som personalen utövar i det faktiska 
omsorgsarbetet. Hon ställer sig frågan om inte den styrningen av 
verksamheten snarare är en medelsstyrning än en målstyrning och om en 
sådan teknisk-ekonomisk rationalitet kanske leder till att omsorgen 
försämras. 
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Ny kunskap genom överskridanden av 
självförståelse 
Elisabeth Nordin-Hultman och Hillevi Lenz-Taguchi problematiserar 
och kritiserar i sina avhandlingar verksamhetens självförståelse.106 Hillevi 
Lenz-Taguchi, som lade fram sin avhandling hösten 2000, analyserar 
pedagogisk dokumentation och dess betydelse för konstruktionen av den 
lokala diskursen och studerar användandet av omläsning och 
dekonstruktion som ett medel för förändring av förskolepraktiken.107 
Hon behandlar också problematiken med den avkönade yrkesrollen som 
är kopplad till förskolläraryrket. Yrket ses enlig henne som något 
neutralt, frikopplat från kvinnligt och manligt, vilket leder till problem att 
överskrida och förändra den pedagogiska praktiken där diskurser med 
betoning på vård och omsorg så starkt konstituerar en yrkesroll som 
ställföreträdande moder.  

Nordin-Hultman undersöker förskolan som pedagogiskt rum.108 Hon 
frågar sig hur förskolebarnet är konstruerat genom det sätt på vilket 
barnens aktiviteter är organiserade, inramade och klassificerade i tid och 
rum. I sin avhandling studerade hon en förskoleverksamhet som den 
gestaltade sig under inflytande av Socialstyrelsens pedagogiska program. 
Det pedagogiska programmet förutsatte att barnet var aktivt och 
handlande, något som enligt Nordin-Hultman alltså inte realiserades. 
Nordin-Hultman lyfter dock fram handlingen som ett avgörande 
begrepp för att förstå den pedagogiska verksamheten, i hennes fall 
barnets handlingar. Hon belyser också vilken betydelse föremål och rum 
har för handlingens iscensättande. Indirekt beskriver Nordin-Hultman 
pedagogens betydelse för barnens möjlighet att handla och att vara aktiva 
och hur pedagogens organisation av tid och rum skapar eller förhindrar 
skapandet av ett möjligt handlingsutrymme. Nordin-Hultman menar att 
regleringar av tid och rum i svensk förskola är mycket starka och att de 
leder till att barnens utrymme blir begränsat, vilket i sin tur leder till ett 
stort mått av anpassning av varje barn, något som för övrigt inte bara 
gäller den svenska förskolan.109 Hon menar att fokuseringen på individen 
och relationer mellan individer blev till ett pedagogiskt innehåll i sig. En 
sådan fokusering reducerar människan från att vara en aktiv, handlande 
varelse till att bli enbart en relaterande varelse. Den psykologiserande 
individualiseringen försvagar samspelsteorierna så att barnet och 
omgivningen istället för att vara varandras förutsättningar blir varandras 
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motsatser. Detta leder till att barns beteenden förläggs i barnet då det 
skulle behöva förstås i sitt sammanhang. Nordin-Hultman menar att de 
svenska pedagogiska rummen inte i huvudsak konstruerar barn som 
handlande individer, då de kraftigt begränsar barnens handlingsutrymme. 
Nordin-Hultman visar med sin avhandling hur man genom att använda 
poststrukturell och utbildningssociologisk teoribildning kan överskrida 
en verksamhets självförståelse. 

I Förskolan som normaliseringspraktik studerar Ann-Marie Markström hur 
olika aktörer i några förskolor via sociala praktiker skapar institutionen 
samt formulerar och realiserar barndom.110 Markström menar att det 
sociala uppdraget görs till det centrala i förskolorna och att kollektiva 
ideal är förhärskande. Verksamheten gestaltas i aktörernas förhandlingar 
och möten i den lokala kontexten. Barnens möjligheter att själva skapa 
sin tid och rum är begränsade, genom den starka rutiniseringen samt 
genom att de ständigt är kontrollerade av vuxna, men också andra barn. 
Förskolan framträder som en anpassande institution som medverkar till 
anpassning av barn in i samhällets dominerande värdesystem. Den 
förstås också som en kvalificerande institution där alla barn ska beredas 
möjlighet att förberedas för utbildningsväsendet. Markström betraktar 
barnens sociala anpassning som en del i denna kvalificering. 

Internationell forskning 
Studier av förskoleverksamhet i ett internationellt perspektiv möjliggör 
internationella jämförelser. Dessa sker mellan länder, olika värlsdelar och 
olika typer av välfärdsregimer111. Dessa studier behandlar förskolan 
utifrån en mängd olika aspekter. Utgångspunkten kan vara skillnader i 
organisation och finansiering av förskola och barnomsorg.112 Kamerman 
menar att utvecklingen inom OECD-länderna går i riktning mot förskola 
för alla barn och att även om det målet inte är uppnått överallt så finns 
en strävan i den riktningen.113  

Styrning av förskoleverksamhet i olika OECD-länder har jämförts av 
Neuman.114 Hon menar att skolans barnsyn och kunskapssyn riskerar få 
en starkare inflytande över förskoleverksamheten när den integreras med 
skolverksamhet. Neuman visar också på decentraliseringens effekter. 
                                                 
110 Markström, 2005. 
111 Esping-Andersen grupperar olika stater i socialdemokratiska, liberala och 
konservativa regimer. Kategoriseringen görs med utgångspunkt i hur stater 
organiserar ekonomi, arbetsmarknad och social välfärd. Se. Esping-Andersen, 
1996. 
112 Meyers m. fl., 2000.  
113 Kamerman, 2000, 2003. 
114 Neuman, 2005. 
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Decentralisering verkar ha inneburit ett ökat engagemang från olika 
lokala aktörer, bl.a. föräldrar. Hon visar också på att det inom flertalet 
OECD-länder, oavsett omfattningen av privat verksamhet, finns en 
offentlig reglering av förskoleverksamheten. Regleringen varierar enligt 
Thomas Walch från stark centralstyrning till total avreglering, där 
ansvaret för verksamheten ligger på lokal eller regional nivå.115 Till 
styrningen av verksamheten hör också olika former av 
kvalitetssäkringssystem. Myndigheter ser dessa som garanter för en hög 
och likvärdig standard i verksamheterna. Detta är en uppfattning som allt 
mer ifrågasätts då kvalitetsnormer ofta utgår från förenklingar av 
verkligheten som inte tar hänsyn till det komplexa sammanhang 
förskolorna verkar i.116 Reglering av strukturella faktorer och 
kvalitetssäkringssystem uppfattas av pedagoger stärka det professionella 
självförtroendet men inte i någon högre grad stödja det vardagliga 
arbetet.117 

Pedagogernas roll i förskoleverksamheten skiljer sig mellan olika 
länder, från ett begränsat ansvar över barnens lärande och utveckling, 
främst med fokus på ett formellt lärande, till en utvidgad roll som också 
omfattar omsorg av barnen och ett vidgat ansvar i lokalsamhället.118 I 
ovan beskrivna studier förläggs den svenska och nordiska traditionen till 
den integrerade typen av verksamhet med ett vidgat ansvar. 

Den pedagogiska praktikens gestaltning återspeglar det omgivande 
samhällets kultur. I Kina som är ett exempel på ett land där förskolan har 
ett begränsat ansvar över barnens lärande och utveckling finns en 
föreställning att barn behöver disciplineras och lära sig ordning och 
uppförande.119 Läraren är auktoriteten. I Kinesiska kindergartens finns 
ett klimat där pedagogen är mer upptagen med att se till att regler och 
den planerade rutinen följs än att svara på barnens känslor och 
önskemål. Stor vikt läggs vid kunskaper, färdigheter och regler. I de 
studerade kindergartens gavs få möjligheter för barnen att utveckla nära 
relationer till de vuxna, självförtroende eller kreativitet. Detta 
kontrasterar starkt mot situationen i Costa Rica.120 91 % av fem- 
sexåringarna i Costa Rica deltar i förskoleverksamhet. Verksamheten är 
skild från skolväsendet i övrigt och fokuserar på barnens sociala 
utveckling. Det visar sig också att de vuxna till övervägande delen ägnar 

                                                 
115 Walsh, 2004.  
116 Dahlberg m.fl., 1999. 
117 Fenech, m. fl., 2007. Orland-Barak, 2005. 
118 Oberheumer, 2000. 
119 Jingbo m. fl., 2005. 
120 Rolla, 2005. 
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sig åt att leda barnens aktiviteter eller att stödja dem emotionellt. Endast 
en mindre del av tiden ägnas åt kognitiv utveckling. 

Man kan skilja mellan verksamheter som tydligare betonar det 
formella lärandet så som t.ex. det franska ecolés maternelles och 
verksamheter som förenar lärande och omsorg med en starkare betoning 
på informellt lärande. I länder där förskoleverksamhet och barnomsorg 
är separerade förefaller det finnas en starkare betoning på formella 
kunskaper än i de länder som integrerar förskola och omsorg.121 I de 
nordiska länderna, som är ett exempel på det senare, har fortfarande 
omsorg en stark ställning.122 Detta trots att barnets lärande och 
utveckling allt mer kommit att betonas. 

Trots att det finns stora skillnader mellan ovannämnda system i 
barnsyn och kunskapssyn så föreligger också likheter.123 Pedagoger som 
arbetar i bägge systemen förespråkar ett arbetssätt och innehåll som 
stödjer barns utveckling i vid mening, att föräldrar bör involveras på ett 
eller annat sätt även om graden av medverkan kan skilja sig åt, att barnen 
ska visas respekt och att deras behov ska mötas. Barnen ska också ges 
möjlighet att aktivt delta i olika aktiviteter och projekt. 

Förskoleverksamhet visas ha positiva effekter för barns lärande och 
utveckling.124 Boocock jämför mål och resultat i olika förskoleprogram i 
Nordamerika, Västeuropa och Asien. Barnett m.fl. jämför olika program 
i USA och hur de påverkar den sociala rörligheten i landet.125 Studierna 
visar att barnens deltagande i en förskoleverksamhet tycks ha större 
betydelse än hur verksamheten är organiserad, förutsatt att den har en 
god kvalitet Kvalitetsfaktorer som särskilt lyfts fram är gruppstorlekar 
och pedagogernas utbildning. Utvecklingen internationellt går i riktning 
mot att allt fler länder inför nationella läroplaner. I den ovan refererade 
jämförelsen mellan OECD-länder hade alla länder mål och anvisningar 
som omfattade såväl kunskapsmål som utvecklingsmål för barnen.126 De 
flesta länderna hade också infört nationella läroplaner. Införandet av 
nationell läroplan kan innebära att verksamhetens fokus flyttas från en 
barncentrerad verksamhet i riktning mot en mer styrd verksamhet som 
tar sin utgångspunkt i ämnet. Ett exempel på detta är Englands införande 
av en nationell läroplan 1996.127 

                                                 
121 A.a.  
122 Nikko, 2006. Broström, 2006. 
123 Bennet, 2000. 
124 Boocock, 1995; Barnett m.fl., 2006 
125 Barnett m. fl., 2006.  
126 Bennet, 2000. 
127 Kwon, 2002. 



 27

Noddings anser att brister i nära relationer mellan barn och pedagoger 
och mellan pedagoger och föräldrar kan leda till en bristande tillit med 
rop på kvalitetssäkring och ökad styrning som följd.128 Hon menar att 
omsorgen om barn och elever är grundläggande för all pedagogisk 
aktivitet. Först när de vuxna lyssnar barnen kan de få deras tillit och med 
den tilliten är sannolikheten större att de litar på pedagogen och 
kunskapsinnehållet får därmed större signifikans för barnen. Lyssnandet i 
en nära relation innebär en möjlighet för pedagogen att förstå barnet 
vilket kan ligga till grund för utformningen av det pedagogiska arbetet. 

Betydelsen av relationerna mellan barn och vuxna för barns utveckling 
och senare framgång i skolarbete har påvisats i internationella studier. 
Tudge m. fl visade att små barns deltagande i samtal med vuxna hade en 
mer avgörande roll för barnens kompetensutveckling än vilken typ av 
material de använde eller om de deltagit i någon form av matte- eller 
läsförberedande undervisning.129 Interaktionen med barn och 
förhållningssättet tycks alltså ha stor betydelse för barns utveckling.  

Det finns dock skillnader i interaktioner och olika former av 
interaktion har olika betydelse för barns lärande och utveckling. Vuxna 
och barns gemensamma involvering i problemlösning, att reda ut 
begrepps innebörder, eller utvidga berättelser visade sig i en brittisk 
studie ha stor betydelse för utvecklingen av barns tänkande.130 Dessa 
former av utvidgade gemensamma delade tänkande inträffade sällan men 
där det förekom fanns en rikare förekomst av barninitierade aktiviteter 
och pedagogerna var oftare direkt involverade i barnens lekar och 
aktiviteter med ett vidgat tänkande hos barnen som resultat. Det 
vanligaste interaktionsmönstret i studien var direkt undervisning och 
övervakning av barnens aktiviteter.  

En studie av förskolor i Head Startprogrammet i USA visar på ett 
samband mellan olika typer av aktiviteter, pedagogens roll och 
interaktion.131 Under tiden för fri lek ägnade sig pedagogerna största 
delen av tiden åt att leda lek, mindre ofta att understödja eller delta i 
barnens lekar. Pedagogerna valde oftast att engagera sig i barnens 
konstruktionslekar. Vid konstruktionslek tog den vuxne i regel rollen 
som ledare som gav praktiska råd och personlig assistans. Resultaten 
visade också att det var personliga preferenser som avgjorde vilken roll 
de vuxna tog, inte utbildning eller yrkestillhörighet. Inte heller i Israel 
verkade utbildning, ålder eller erfarenhet ha någon avgörande skillnad.132 

                                                 
128 Noddings, 2005. 
129 Tudge, 2003 
130 Sammons, m.fl., 2005. 
131 Kontos, 1999. 
132 Frank, m.fl., 2006. 



 28

Där undersöktes pedagogernas förmåga att förhålla sig till barnen 
emotionellt. Däremot verkade gruppstorleken ha betydelse. Dessa 
resultat går tvärs emot andra forskningsresultat. En genomgång av 
resultaten från 40 studier av relationen mellan utbildning och kvaliteten i 
olika förskoleprogram under åren mellan 1989 – 2004 stödjer 
föreställningen att utbildning och professionell utveckling positivt 
påverkar förskolors kvalitet och barnens utveckling.133 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att studier av förskolan som beskriver 
verksamheten ur ett mer övergripande perspektiv i tid kan lokaliseras i 
huvudsak till tiden före 1990. Studier efter 1990 varit mer differentierade 
samt att det, för en ökad förståelse av förskolans roll som 
samhällsinstitution, behövs andra teoretiska perspektiv än de vanligt 
förekommande individorienterade psykologiska som ofta finns med som 
ett underliggande förgivettagande i såväl förskolepersonals egen 
förståelse som den forskning som dominerar inom förskoleområdet. 
Med en fragmentariserad forskning med begränsade och snäva 
problemområden som sällan relaterade till varandra, begränsas 
förskoleforskningens bidrag till förståelsen av förskolans roll i och 
relation till samhället. 134  

Jag har med denna översikt velat visa att det finns behov av nya 
studier av förskolan som verksamhetssystem, studier som försöker förstå 
förskoleverksamheten och dess olika former av realisering utifrån dagens 
organisatoriska, politiska och ekonomiska förutsättningar. Med detta 
som utgångspunkt kommer jag härnäst att närmare precisera mitt syfte 
och mitt tolkningsperspektiv. 

                                                 
133 Saracho m. fl., 2007. 
134 Utbildningsdepartementet,1999; Lind 2001; Haug 2003. 
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Kapitel IV Syfte och forskningsfrågor 
 
Avhandlingens syfte är att:  
 

• Ge en ökad förståelse av hur förskolans arbetslag utformar och 
realiserar den pedagogiska praktiken och hur verksamhetens 
förutsättningar påverkar denna process. 

 
Handlingarna i verksamheten beskrivs utifrån tre avseenden, 
handlingarnas innehåll, de verktyg/metoder som medierar handlingarna 
och objektet för handlingarna d.v.s. vad handlingarna syftar till, vilken 
uppgift de har. Då verksamheten är organiserad i arbetslag undersöks 
också hur arbetet är organiserat och vilka regler/normer som omgärdar 
arbetet. Med förutsättningar avses såväl institutionella förutsättningar av 
ekonomisk, juridisk och ideologisk art som de lokala förutsättningar som 
ges av förskolans sociokulturella lokalisering. Tre förskolor i tre 
sociokulturellt skilda kontext studeras. 
 
I avhandlingen ställs följande forskningsfrågor 
 

1. Vad gör de anställda vid förskolan, hur gör de det och hur 
tänker de om det de gör? 

 
2. Hur uppfattar personalen att ekonomiska organisatoriska och 

målrelaterade politiska beslut tagna under främst 1990-talet har 
påverkat utformandet av den pedagogiska praktiken i 
förskoleverksamheten? 

 
3. Hur har övriga förutsättningar påverkat den pedagogiska 

praktikens utformning och genomförande? 
 
För att söka svar på mina syften och forskningsfrågor har jag valt en 
interpretativ ansats135 där förskolan som verksamhetssystem studeras. 
Mitt tolkningsperspektiv som presenteras i nästa kapitel är 
verksamhetsteori kompletterat med begrepp hämtade från Basil 
Bernstein.  
Studien inleddes hösten 2002. Då genomfördes observationer på 
avdelningarna. Intervjuerna genomfördes under våren 2003 och hösten 
2003.  
                                                 
135 Se vidare i metodavsnittet sid. 32 
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Avhandlingens disposition. 
I de två följande kapitlen kommer jag att redogöra för hur jag genomfört 
min studie. Kapitel V är ett teorikapitel där tolkningsperspektiv för 
avhandlingen presenteras samt dess studieobjekt. Det följs i kapitel VI av 
mina metodöverväganden. Här beskrivs den interpretativa 
forskningsansatsen och det empiriska arbetets utformning. 

Resultatkapitlet som därefter följer består av fyra delar. I kapitlet, Tre 
praktiker för fostran, lärande och omsorg, redogörs för resultatet av 
observationer vid det tre förskolorna. Dessa presenteras var och en för 
sig. Därefter följer kapitlet, Pedagogernas uppfattningar om förskolan, 
där informanternas syn på sitt arbete och sin verksamhet presenteras 
avdelningsvis. Det tredje resultatkapitlet behandlar informanternas 
upplevelse av förändringar. Detta kapitel är utformat tematiskt. Ovan 
kapitel består av en utförlig empiriredovisning tillsammans med en 
inledande empirinära tolkning av materialet. I det avslutande 
resultatkapitlet, Förskolan som verksamhetssystem, vilket bygger på de 
tre första kapitlen anläggs det valda tolkningsperspektivet. 

Avslutningsvis följer sedan ett diskussionskapitel. 
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Kapitel V Teoretiska perspektiv och 
studieobjekt 
 
Förskolan kan ses som ett komplext dynamiskt system i ständig 
förändring. Den har utvecklats och existerar som resultat av en 
kulturhistorisk process. Denna process påverkas av 
samhällsförändringar. Hur verksamheten gestaltas beror dock inte enbart 
på samhällsfaktorer utan också på lokala faktorer och hur pedagogerna i 
verksamheten kan använda tidigare erfarenheter och kunskaper samt hur 
de kan forma nya redskap för att lösa sina uppgifter. 

Ett teoretiskt perspektiv kan betraktas som ett verktyg för hur 
forskaren organiserar sina studier och för analyser av det emiriska 
materialet men är också starkt relaterat till de ontologiska och 
epistemologiska synsätt som en forskare anlägger. Förutom att det 
teoretiska perspektivet måste vara relevant i förhållande till studiens 
forskningsfrågor och det fenomen som studeras har forskarens egna 
ontologiska utgångspunkt betydelse för val av såväl forskningsobjekt 
som teoretiska och metodologiska utgångspunkter. För att förstå 
forskarens, val av teori till ett forskningsprojekt är det en fördel om man 
således känner till hur forskaren tillägnat sig, tolkat och förstått de 
begrepp som finns i det aktuella teoretiska perspektivet. Presentationen 
av min förståelse av mina teoretiska begrepp inleds med att jag kort 
relaterar till de perspektiv som dominerat min yrkesutövning som 
förskollärare. 

Förskolepedagogiken som ursprungligen formades inom 
barnträdgårdsrörelsen och Fröbels idéer blev i samband med ökande 
tilltro till vetenskap under 1930-talet, starkt präglad av Gesells 
utvecklings-psykologiska syn på barn och barns utveckling.136 Gesell 
menar att barns beteende beror på deras inre mognad och att pedagogen 
bör vara avvaktande och invänta denna mognad.137 
Barnstugeutredningen var på 1970-talet kritisk till en sådan barnsyn och 
införde en ny utvecklings-psykologisk teoribildning där Gesells teorier 
ersattes av Jean Piagets.138 Som komplement till Piagets 
utvecklingspsykologi introducerades Erik Homburger Eriksons 
socialpsykologiska forskning med betoning av omgivningen och dess 
betydelse för barnets utveckling och därmed en mer aktiv roll för 

                                                 
136 SOU 1997:157. 
137 A.a. SOU 1972:26. 
138 SOU 1972:26 
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pedagogen.139 Utvecklingspsykologin i Piagets tappning kom att få en 
framträdande roll för svensk förskola.  

Det pedagogiska programmet för förskolan betonade att 
pedagogernas uppgift var att anpassa innehåll och arbetssätt till barnens 
utvecklingsnivå.140 Pedagogernas uppgift var att ordna en miljö som 
kunde ge barnen erfarenheter och stimulans till vidare utveckling.141 Man 
menade att individen tar till sig det hon möter i sin kontakt med 
omgivningen, försöker förstå det utifrån den kunskap och erfarenhet 
man har men samtidigt också förändrar sitt tänkande så att det bättre 
stämmer överens men de situationer det ingår i. Det kan ses som en 
förenkling av Piagets teori om assimilation och ackommodation där det 
som förenar subjektet med objektet är handlingen, av det aktiva 
handlande barnet.  

Det pedagogiska programmet förenklar på detta sätt relationen mellan 
människa och materia och reducerar pedagogens betydelse. Samma typ 
av motsättning beskriver Kozulin i sin jämförelse mellan Piagets och 
Vygotskys teorier och deras betydelse för den kognitiva revolutionen 
inom psykologin där Kozulin menar att den centrala skillnaden mellan 
Vygotsky och Piaget är deras respektive förståelse av vem som är det 
aktiva subjektet i en lärandeprocess142. Enligt Piaget utvecklar det 
enskilda barnet sina kognitiva förmågor i interaktion med omgivningen i 
en av pedagogen förberedd miljö. För Vygotsky är lärandet till sin 
karaktär sociokulturellt och kan endast beskrivas i en integrerad modell 
som förenar barnet, den vuxne och de verktyg som förmedlar lärandet.  

Barnstugeutredningen introducerade arbete i arbetslag som ett 
grundläggande sätt att organisera arbetet vid förskoleverksamhet, något 
som på ett påtagligt sätt påverkat och fortfarande påverkar det dagliga 
arbetet i förskolan. Influerad av systemteori och med utgångspunkt 
utifrån egna erfarenheter som förskollärare anser jag att modeller som är 
begränsade till att tala om interaktion mellan individer inte är tillräckliga. 
Arbetslag, barngrupp och föräldragrupp har också betydelse för hur den 
pedagogiska praktiken gestaltar sig. Lösningen på problemet skulle visa 
sig finnas i den vidareutveckling av Vygotskys teorier och den 
kulturhistoriska skolan som efterföljare till Vygotsky arbetat med. En av 
dessa efterföljare är Yrjö Engeström som utvecklat teorier i området 
verksamhetsutveckling. 
 
 
                                                 
139 A.a. 
140 Socialstyrelsen 1987. Sid 23. 
141 A.a. Sid 23. 
142 Kozulin, 2003. 
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Studiens tolkningsperspektiv 
Den teoretiska grunden för min studie är det kulturhistoriska 
perspektivet där jag med hjälp av Engeströms verksamhetsteori som 
analysverktyg tänker göra en beskrivning av några svenska förskolor av 
idag. 143 För vidare bearbetning och för ett vidare samhällperspektiv avser 
jag även att analysera verksamhetssystemen ur utbildningssociologiskt 
perspektiv. 

Nedan kommer jag att redogöra för min syn på hur Vygotskys tankar 
kring medvetandets utveckling och även Engeströms vidareutveckling av 
Leontievs aktivitetsbegrepp kan utgöra redskap för förståelse av vad 
förskoleverksamhet är och hur den kan beskrivas. Avslutningsvis 
kommer problem och begränsningar med det kulturhistoriska 
perspektivet att diskuteras I avsnittet som därpå följer beskrivs de 
begrepp ur Bernsteins uttbildningssociologiska teorier som används i 
studien. 

En verksamhetsteoretisk modell av förskolan 
Vygotsky framhåller de kulturella artefakterna (av människor skapade 
redskap, materiella och mentala) och deras betydelse för medvetandets 
utveckling. Han betonar vuxnas och mer kapabla kamraters betydelse för 
barnets utveckling och medieringens roll i denna.144 Vygotsky och hans 
efterföljare utvecklade redskap som gör det möjligt att beskriva förskolan 
som en social praktik med flera vuxna involverade i arbetet med 
barnet/barngruppen.  

Enligt Vygotsky är det som skiljer människan från djur och andra 
primater vår förmåga att använda verktyg och då i synnerhet vår förmåga 
att använda språket till att tänka och tala.145 Detta kan i en modell 
formuleras som att människan lär känna naturen och omformar den till 
kultur i de handlingar hon utför och med hjälp av de verktyg hon 
använder i handlandet.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
143 Engeström, 1987. 
144 A.a. 
145 Vygotsky, 1986.  
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Figur 1. Modell av mediering. 
 
Enligt Vygotsky är själva handlandet i sociala och meningsfulla 
sammanhang det som definierar vårt beteende och vårt tänkande. 
Mänskliga aktiviteter kännetecknas av människans förmåga att använda 
verktyg, materiella för att bearbeta naturen och psykologiska för att 
kunna tänka och kommunicera med andra människor. Som modellen 
anger finns det en ömsesidig påverkan mellan människa, verktyg och 
natur så att vi när vi utvecklar nya verktyg också förändras själva i vårt 
sätt att förhålla oss och tänka.146 Så har till exempel Gutenbergs 
tryckerimaskiner och den spridning av det tryckta ordet som dessa 
möjliggjorde, förändrat en stor del av jordens människors sätt att tänka i 
riktning mot ett mer abstrakt, kontextoberoende tänkande.147 
Psykologiska verktyg är precis som materiella, av människor skapade, 
kulturella artefakter. De styr beteende och kognitiva processer hos 
individen. Som psykologiska verktyg kan räknas tecken, symboler, språk, 
formler och grafiska representationer. Att man använder verktyg när 
man agerar, oavsett om det är frågan om att gräva ett dike eller att 
fundera över hur massa förhåller sig till hastighet är vad Vygotsky menar 
med mediering. Människan har alltså ett i huvudsak indirekt förhållande 
till naturen. Vygotsky såg själv symboliska verktyg som den viktigaste 
formen av mediering för barns utveckling och då i formella 
undervisningssituationer.148 Senare har andra former av mediering 
studerats, så som mänsklig mediering och mediering i organiserade 
läraraktiviteter.149 

Vygotsky har i sin utvecklingsteoretiska modell påvisat den sociala 
interaktionens betydelse för barnets förmåga att lära sig nya begrepp och 
att utvidga sin närmaste utvecklingszon, (Zone of Proximal 
development, ZPD).150 Han visar på den avgörande betydelse en mer 

                                                 
146 Kozulin, 1998. 
147 Ong, 1999. 
148 Karpov, 2003. 
149 Kozulin, 2003. 
150 Chaiklin. 2003. 
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erfaren vuxen eller kamrat har för barnets utveckling. Ett barn visar sig 
kapabelt att klara betydligt mer tillsammans med en mer erfaren än det 
skulle kunna göra själv. Dessa erfarenheter approprieras så småningom 
och barnet flyttar gränsen för vad det kan göra på egen hand.  

I mitt eget forskningsprojekt som fokuserar på förskolans pedagogiska 
praktik är olika former av mediering ett studieobjekt. Det jag studerar är 
den vuxnes handlande och de verktyg som den vuxne använder. Vad 
handlingarna främst riktas mot, vad objektet för handlandet är kommer 
också att studeras. Om man jämför med Vygotskys primära intresse för 
psykologiska aktiviteter så riktas mitt intresse mot handlande i en vidare 
mening än tänkande och användande av symboliska, mentala verktyg. 
Aktivitet vidgas till att vara en mänsklig verksamhet i den betydelse som 
Leontiev senare formulerade i sin Theory of Activity, där handlandet i en 
verksamhet delas mellan flera individer.151 I Engeströms modell betraktas 
en sådan gemenskap som en community. 

Leontiev menar att arbetsdelning var en tidig form för organisation av 
arbete.152 Arbetsdelningen har blivit alltmer specialiserad och som en 
konsekvens av detta utvecklas också allt mer yrkesspecifika språk. Med 
Leontievs utvidgning av begreppet aktivitet och den modell som 
utarbetats av Yrjö Engeström och som bygger på Leontievs teorier och 
utvidgar Vygotskys modell kan jag involvera arbetslaget i modellen som 
då kommer att se ut så som följer. Modellen är hämtad från Engeströms 
doktorsavhandling.153 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Verksamhetssystem ur den enskilde arbetstagarens perspektiv154. 

                                                                                                         
 
151 A. Kozulin 1998. 
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Denna modell öppnar för och tillåter studier och analyser av olika 
former av mediering med såväl fysiska som mentala verktyg och även 
analyser av verksamheten förskolan som en social gemenskap. Tar 
modellen hänsyn till relationen mellan barnet och den vuxne? Ordvalet 
objekt gör åtminstone att man lätt kan uppfatta det som om barnet är ett 
maktlöst objekt utsatt för pedagogens påverkan. Det är en felaktig 
tolkning av begreppet då det inte i första hand är barnet utan 
verksamhetens grundläggande motiv, det som ger en verksamhet 
mening, som omfattas av begreppet objekt. Engeström menar att 
verksamhetssystem kan vara organiserat på flera sätt där själva 
grundmotivet till verksamheternas existenser realiseras i specifika 
praktiker:155 Det innebär att ett verksamhetssystem mycket väl kan ha 
som sitt objekt att arbeta med barns utveckling på ett sätt som tillåter 
barnet att själv vara den viktigaste agenten och ha inflytande över sitt 
lärande. Hur den pedagogiska praktiken tar form beror på vilka intressen 
det är som styr och kontrollerar innehåll och arbetssätt. 

Engeström talar om motsättningar i verksamheten i fyra nivåer.156 
Nivå ett, primära motsättningar är sådana som finns inbyggda i varje del 
av verksamhetssystemet. Motstridiga uppfattningar om objektet kan vara 
ett exempel på primära motsättningar. Dessa primära motsättningar, 
grundläggande motsättningen inom ett verksamhetssystem, representerar 
för Engeström motsättningar mellan bytes- och bruksvärde med andra 
ord om undervisningen ska utgå från elevens/barnets egna intressen och 
behov eller om kunskaper främst ska tjäna som ett sätt att höja 
individens värde på arbetsmarknaden157. Innebörden blir att utbildning 
kan gestalta sig på många olika sätt beroende på vilket motivet är för 
verksamheten och vilka maktintressen som styr. Sekundära 
motsättningar är motsättningar mellan olika delar av 
verksamhetssystemet. Det kan då gälla motsättningar mellan de 
arbetsuppgifter man har och de redskap som finns tillgängliga för att lösa 
uppgiften. Tertiära motsättningar föreligger mellan verksamhetssystemet 
och andra närliggande verksamhetssystem. Kvartiära motsättningar är 
sådana som föreligger mellan olika närliggande system. 

Ett problem med ett systemteoretiskt perspektiv är att analysen ofta 
begränsas till systemets interna relationer, vilket medför att det oavsett 
om det gäller en verksamhet eller individen som ett lärande system kan 
blir problematiskt att relatera systemet till andra logiska nivåer. Denna 
studie avser att förstå hur förskolans arbetslag utformar och realiserar 
den pedagogiska praktiken och hur verksamhetens förutsättningar 
                                                 
155 A.a. 
156 Engeström, 1987.  
157 A.a. 
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påverkar denna process. Det innebär att jag måste finna sätt att koppla 
interaktion och vad som sker i medieringen på förskolor till det 
omgivande samhället. I min forskning är jag exempelvis intresserad av 
hur ekonomiska organisatoriska och målrelaterade politiska beslut som 
införandet av läroplan påverkat förskolans praktik. Engeströms lösning 
på det dilemmat är knytning av verksamhetssystemet till andra 
näraliggande system vilket medger att tala om såväl beroenden som 
motsättningar.  

Inom det kulturhistoriska forskningsfältet har forskning som handlar 
om barns, vuxnas och organisationers lärprocesser dominerat. Studier av 
kulturella skillnader har också varit vanligt förekommande. Carolyn 
Panofsky menar att konflikter och maktförhållanden på makronivå, och 
hur de återspeglas på mikronivå, inte diskuterats så mycket inom det 
kulturhistoriska forskningsfältet, trots att medieringen av sociala 
relationer är av grundläggande betydelse för utbildning och 
undervisning.158 Panofsky använder sig själv, förutom Bourdieus begrepp 
fält och habitus, av begrepp utvecklade av Ratner.159 Jag har som 
komplement till verksamhetsteorin valt att använda begrepp utvecklade 
av den brittiske utbildningssociologen Basil Bernstein som relaterar 
pedagogiska praktiker och deras gestaltning till maktförhållanden på 
makronivå. 

Bernsteins teorier om pedagogik, symbolisk kontroll och 
identitet 

Basil Bernstein, som själv var starkt influerad av Vygotsky, utvecklade 
en modell som relaterar den specifika realisationen av en pedagogisk 
praktik till olika sociala gruppers intressen och framförallt till 
förhållandet mellan makt och kontroll.160 Han har också när han talar om 
olika sätt att utforma pedagogiska praktiker definierat två former av 
praktik som han kallar performance mode och competence mode, vilka till stor 
del motsvarar Engeströms ytterlighetsvarianter av utbildningssystem. 
Bernstein har dock elaborerat begreppen och till stor del handlar hans 
modell om hur mediering kan ta olika form, hur såväl innehållet i vad 
som medieras som metoder för detta är uttryck för olika maktintressen 
                                                 
158  Panofsky, 2003. 
159 Ratners begrepp som bygger på Vygotsky’s föreställning om kultur tillåter en 
diskussion om relationen mellan makro och makronivåer. Ratner definierar fem 
olika former av kulturella fenomen. Dessa är kulturella aktiviteter; kulturella 
värden/mening, koncept; fysiska artefakter; psykologiska fenomen och makt 
(agency) (A. a.).  
160 Bernstein nämner själv förutom Durkheim, Mead och Cassirer, Vygotsky och 
Luria som viktiga för hans intresse för sociolingvistik. Bernstein, 2000. 
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och olika sociala grupper skilda intressen. Hans modell innefattar också, 
på samma sätt som ovan nämnde Ratners begrepp, mer än enbart 
kognitiv utveckling. I begreppet Pedagogical Discourse innefattar Bernstein 
(1996) såväl Instructional Discourse (ID) som behandlar kunskapsinnehåll 
mm och Regulative Discourse (RD) som bland annat behandlar 
värdesystem, moral mm. 

Bernstein använder i sina analyser begreppen klassifikation och 
inramning, där klassifikation som är kopplat till makt visar sig i hur tydlig 
till exempel arbetsuppdelningen är och hur innehållet i verksamheten är 
systematiserat. Klassifikationen kan vara svag eller stark. Inramning är 
kopplat till den symboliska kontrollen av en verksamhet och kan även 
den vara stark eller svag. En stark klassifikation har tydliga gränser 
mellan ämnen, i hur tiden indelas och vem som utför vad till skillnad 
mot en svag klassifikation som inte har klart uttryckta gränser. Han 
menar att de koder som formas av inramning och klassifikation är 
mekanismer som tilldelar individen en roll, en ideologi och en plats i det 
sociala fältet.161 Olika koder bildar enligt Bernstein pedagogiska 
identiteter. Dessa är förbundna med olika samhällsklassers intressen och 
representerar olika former av social och kulturell reproduktion som 
svarar mot det sociala fältets varierade behov.162 

Han menar att man kan finna mönster i hur den pedagogiska 
diskursen är konstruerad.163 Bernstein skiljer på regler för överföring, 
rekontextualisering och utvärdering. Reglerna för överföring, distributiva 
regler, skiljer och överför olika former av kunskap till olika 
socialgrupper. På det sättet överför dessa regler olika former av 
medvetande till olika grupper av människor. 

Regler för rekontextualisering konstruerar den ”tänkbara” officiella 
kunskapen. De konstruerar enligt Bernstein vad diskursen ska innehålla. 

Reglerna för utvärdering konstruerar den pedagogiska praktiken 
genom att bidra med kriterier för vilka kunskaper som ska förvärvas. 

Dessa pedagogiska mönster styr enligt vårt sätt att uppfatta vår 
omvärld. Frågan som Bernstein ställer är vems regler som tillämpas i ett 
pedagogiskt system och vilket medvetande som formas. Det finns med 
detta synsätt alltid en kamp mellan olika grupper i samhället om vilka 
mönster som ska vara rådande. Den grupp som ”äger” rätten att 
formulera och besluta diskursen kan på detta sätt tillförsäkra sig tillgång 
till makt via diskursiva medel och att etablera eller försöka att etablera 
egna ideologiska representationer.  

                                                 
161 Bernstein m. fl., 1983. 
162 Bernstein, 1997. 
163 Bernstein, 2000. 
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Grovt sett finns enligt Bernstein två huvudtyper av pedagogiska 
system. Det ovan nämnda competence mode som inriktar sig mot 
utvecklande av kompetenser (utvecklingspedagogik) och performance mode 
som har förmedling av kunskaper som sitt kännetecken 
(förmedlingspedagogik).164 Förskola är enligt Bernstein ett exempel på 
competence mode, ett pedagogiskt system med svag klassifikation och svag 
inramning. Competence mode kännetecknas ofta av att det inte syftar till 
överföring av specificerade faktakunskaper i ett snävt ämnesindelat 
system. Det syftar snarare till att ta vara på och utveckla kompetensen 
hos dem som finns i systemet. Subjektet är aktivt och kreativt i 
konstruktionen av sin livsvärld. Sådana system inrymmer också ofta ett 
mått av skepticism mot hierarkier och individen sätts i första rummet. 
De kan med Engeströms teoretiska utgångspunkt sägas vara uttryck för i 
första hand kunskapens bruksvärde till skillnad från förmedlande 
pedagogik som är relaterad till ekonomiska mål och enligt Engeström är 
uttryck för kunskapens bytesvärde. De terapeutiska modellerna i 
competence mode har utveckling, igenkännande och förändring som sina 
mål. De är alla också relaterade till den symboliska produktionen och 
kontrollen. 

Sammanfattning 
Det kulturhistoriska perspektivet innebär att man betraktar människan 

som en kulturvarelse. Människan kan definieras som ett handlande 
subjekt i interaktion med sin omgivning där interaktionen dels sker 
mellan människan och dess fysiska miljö, dels mellan människor, både i 
subjekt - subjektrelationer och i sociala sammanhang. Jag kommer att 
närmare precisera på vilket sätt människan skapar och också skapas som 
kulturvarelse i sitt aktiva handlande. Människan omformar aktivt sin 
miljö med hjälp av redskap, kulturella artefakter. Viktigt att påpeka i 
detta sammanhang är att såväl mentala verktyg i form av tankemodeller 
som materiella verktyg medierar människans handlingar. Vygotsky talar 
om signs and tools.165 Viktigt i sammanhanget är också att våra handlingar 
sker i samverkan med andra människor, arbetsuppgifterna i ett 
verksamhetssystem delas av andra, vi använder gemensamma verktyg 
samtidigt som vi också inför olika former av arbetsdelning. I begreppet 
kulturhistorisk ligger att man studerar en verksamhets tillblivelse, 
förändring och utveckling. Det ligger inbäddat i begreppet kulturella 
artefakter att mänskliga handlingar förmedlas av redskap som tidigare 
generationer uppfunnit och att vi därigenom handlar i ett historiskt 
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sammanhang. Denna historia är inte entydig och klar. Då olika kulturer 
utvecklas i samhällen utvecklas också olika historier och olika tankesätt 
och färdigheter. Det innebär att en verksamhet kan rymma många röster 
utifrån många olika perspektiv. En studie av ett verksamhetssystem 
innefattar därmed en analys av vilka röster som framträder i systemet, 
inte röster i meningen av personliga röster utan snarare diskurser i vid 
mening, omfattande såväl språkhandlingar som manuellt agerande. 
Diskurser och praktik blir med denna definition likställda i denna studie 
då även handlingar betraktas som meningsbärande. Pedagogiska 
diskurser kan vara inramade och klassificerade på olika sätt med olika 
former av gestaltning i verksamheten som följd. Mitt tolkningsperspektiv 
består av en tolkning och vidareföring av det kulturhistoriska 
perspektivet som Engeström presenterat kompletterat med begrepp 
hämtade från Bernsteins utbildningssociologiska arbeten. 

Avhandlingens studieobjekt 
Analysenheten i studien är verksamhetssystemet. Med verksamhets-
system menas i denna studie en förskoleavdelning och därvid anställd 
personal.  

Förskolans uppgifter som de definieras av samhället består av lärande, 
fostran och omsorg som motiverar att intresse riktas mot dessa sidor av 
förskoleverksamheten.166 De ses av samhället som huvuduppgifter för 
den svenska förskolan. Min studie behandlar särskilt dessa aspekter av 
förskolans verksamhet. 

De anställda som ingår i studien är barnskötare och förskollärare. 
Detta skiljer sig mot många studier av förskolan som väljer att låta 
förskollärarna representera de anställda.  

De anställda vid förskolan är de aktiva subjekten i verksamhetssystemet. 
De utför handlingar riktade mot olika uppgifter, i pedagogisk verksamhet 
ofta med fokus på något innehåll som bearbetas med olika metoder. 
Dessa handlingar utförs med hjälp av verktyg, såväl tankemodeller som 
materiella redskap. Detta handlande är vad jag menar en pedagogisk 
praktik 

För att beskriva verksamhetssystemet kan man utgå ifrån 
observationer av de förskollärare och barnskötare som arbetar vid de 
studerade avdelningarna och deras handlingar, såväl i form av agerande 
som i tal. I ett verksamhetssystem kan finnas flera röster som uttrycks via 
de aktiva subjekten. Det innebär att de inte enbart har en röst. De kan 
var och en ge uttryck för en mångfald röster som de införlivat och 
omformat över tid och för olika syften. 

                                                 
166 Utbildningsdepartementet, 1998. 
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Verksamhetsteorin syftar till att överskrida i forskningen 
förekommande dikotomier och i en och samma modell involvera såväl 
sociala interaktioner och mänskligt handlande i ett system som ständigt 
förändras och utvecklas.167 I grunden kan hela verksamhetssystemet 
betraktas som en social konstruktion då dess historiska framväxt beror 
av social interaktion där nya kulturella artefakter skapats för att lösa olika 
typer av problem. 

Verksamhetssystemets praktiska och sociala dimensioner 
Verksamheten kan beskrivas utifrån tre aspekter, handlingarnas 

innehåll, de verktyg/metoder som medierar handlingarna och objektet för 
handlingarna, dvs. vad de syftar till, vilken uppgift handlingarna har. 
Enkelt uttryckt vad pedagogerna vid förskolorna gör, hur de gör det, och 
hur de tänker om vad de gör.  

Jag vill också försöka förstå hur dessa praktiker kan ha vuxit fram. De 
didaktiska mönstren och föreställningar som kommer till uttryck i 
studien kan ses som representerande olika värdebaser i samhället. 
Förskolan i Sverige är en politiskt beslutad institution som fyller viktiga 
samhälls-uppgifter. Det pågår en ständig kamp om förskolans 
existensberättigande och dess innehåll. Man kan se  

 
utbildningen och dess innehåll i ett spänningsfält ytterst bestämt av sociala 
krafter i kamp.168 

 

Pedagogiska diskurser 
Verksamhetssystemen utvecklar specifika former av diskurser, sociala 
språk med för praktiken typiska uttryck och därtill hörande typiskt 
meningsinnehåll vilka också kan ses som en del av verktygen 
verksamhetssystemen utvecklat för att lösa sina problem/uppgifter. 
Dessa röster innehåller både verksamhetssystemens historia och 
inneboende konflikter mellan olika intressen. 

Alla mänskliga ”uttryck”, lingvistiska såväl som icke-lingvistiska 
konstitueras av situationen, dvs.: varje mänskligt uttryck produceras i en 
social kontext.169 
Verksamhetsteorin utgår i sin modell från premissen att språk används 
som ett redskap i en särskild form av handling, den mentala 

                                                 
167 Engeström, 1987. Sid 37 ff. 
168 Englund. 1992. Sid. 127 
169 Bakhtin. Citerad i Erixon. 2002. Sid. 46. 
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operationen.170 Såväl språkhandlingar som manuella handlingar betraktas 
båda som redskap för människans kulturella verksamhet.171 Bergström 
och Boréus definierar begreppet diskurs såsom varande en texts språkliga 
sammanhang definierat, påverkat och reglerat av de praktiker som finns i 
samhället.172 I den definitionen blir diskursen underordnad praktiken. 
Verksamhetsteorin omfattar en dialektisk syn där det finns en ömsesidig 
påverkan mellan praktik och diskurs. Språket/diskursen är en del av de 
redskap praktiken använder och som redskap förändrar språket 
praktiken. Denna syn ligger närmare Faircloughs definition av en social 
praktik.173 Då den pedagogiska praktiken i denna vida diskursiva mening 
är en del i utövandet av makt och olika värdebasers inflytande över 
förskolan som en samhällelig och politiskt beslutad verksamhet måste 
praktiken för att den ska bli begriplig också relateras till en kontext. 
Bergström och Boreus menar att  
 

Diskursanalyser kanske kan tillföra aspekter på makt givet att en 
pluralistisk syn på makt föredras framför uppfattningen att vi bör 
sträva efter få och enhetliga perspektiv.174 

 
I den meningen att maktens utövande av kontroll bygger på 
kommunikation och skapande av diskurser.175 är studien också en studie i 
makt där makt kan ses som en möjlighet skapad eller begränsad av de 
sociala strukturer inom vilka de handlande subjekten verkar. Basil 
Bernstein menar att den pedagogiska diskursen i ett verksamhetssystem 
som förskolan utgör, vilken i sig är en del i fältet för produktion av 
diskurser, består av två delar.176 Dessa är den reglerande och den 
instruktiva där den reglerande (RD), som styr vilka beteenden som är 
tillåtna eller inte, är dominerande och den instruktiva (ID avgör 
innehållet i den pedagogiska verksamheten. Den pedagogiska diskursen 
reglerar enligt Bernstein också hur lärandet ska utformas, alltså hur den 
pedagogiska praktiken utformas, vad som utförs och med vilka verktyg. 
Som jag uppfattar Bernstein inrymmer han i sin pedagogiska diskurs 
såväl språk som handlingar, de medierande verktygen i ett 
verksamhetssystem. De pedagogiska diskurserna bidrar till 

                                                 
170 Engeström. 1987.  
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172Bergström & Boreus. 2000. 
173 Aa. Sid 224. 
174 Aa. Sid 256 
175 Bernstein, 2000. Se även Bergström & Boreus. 2000. 
176 Aa. Sid 31 ff. 
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konstruktionen av såväl sociala och etniska identiteter som 
konstruktionen av genus. 

Som verktyg för att lösa en uppgift i ett verksamhetssystem räknas 
såväl symboliska redskap som fysiska. Redskap kan vara metoder, 
organisationsformer, hur tid disponeras, hur man använder rum etc. 
Medieringen av handlingar, redskapen, är inte bara av betydelse för 
verksamheters utformning utan även för självmedvetandets, yrkes-
identitetens. Engeström formulerar det på följande sätt: 
 

Både tekniska hjälpmedel och psykologiska redskap medierar 
handlande.177 
 
De psykologiska verktygens essens är att de är ursprungliga 
instrument för samarbete, kommunikation och producerande av 
självmedvetande samt kontrollerande av procedurer för 
användande och tillverkning av tekniska hjälpmedel.178 

 
Olika pedagogiska diskurser använder olika former av mediering med 
olika former av psykologiska redskap. Studien av verksamhetens innehåll 
behandlar aspekter av dessa som kriterier för val av kunskapsinnehåll, 
principer för förmedling och presentation av stoffet om innehållet består 
av reproducerad kunskap eller om det är kontextuellt konstruerat. Man 
kan till exempel tänka sig att ett arbete med skapande material kan ha 
som syfte att avbilda och reproducera av vuxensamhället definierad 
kunskap. Det kan också användas för ett kreativt arbete där det inte finns 
i förväg fastställda mål, metoder eller resultat. Här finns ett brett 
spektrum av olika pedagogiska förhållningssätt allt ifrån situationsstyrt 
lärande till kreativt lärande där olika pedagogiska diskurser kommer till 
uttryck beroende på hur verksamheten är inramad och klassificerad.179  

Verksamhetssystemet som social gemenskap i en social 
historisk kontext 
Jag har tidigare nämnt att om man betraktar förskolan ur ett 
kulturhistoriskt perspektiv så ser man den som ett dynamiskt system 
vilket är resultatet av ett kollektivt skapande som påverkas både av yttre 
villkor och av de inre villkoren i systemet. Dessa villkor påverkar det 
handlingsutrymme ett verksamhetssystem opererar i. 

                                                 
177 Engeström, 1987. Sidan 60. (Min översättning.) 
178 A.a. Sidan 60-61. (Min översättning.) 
179 Ellström. 1996; Bernstein, 2000. 
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Med det pedagogiska handlingsutrymmet menar jag det utrymme som 
finns vid förskolan att agera och hur utrymmet begränsas. Begränsningar 
kan vara yttre såsom personalsammansättning, personaldimensionering, 
barngruppstorlek, barngruppens sammansättning, scheman, lokalers 
storlek och utformning, läroplaner, skollag, kommunala riktlinjer etc. 
Handlingsutrymmet kan också begränsas av inre faktorer. Det 
pedagogiska utrymmet kan således dels beskrivas som ett objektivt 
utrymme, och kan dels begränsas av pedagogernas subjektiva upplevelser 
av sin situation, det subjektiva utrymmet. 

Verksamhetssystem består av flera individer eller grupper som delar 
samma objekt. Förskolan är en arbetsplats där arbetslaget från 1970-talet 
och framåt varit grunden för verksamheten. I mänskliga verksamheter 
ordnas alltid arbetet med olika former av arbetsdelning. Dessa 
tillsammans med olika typer av uttalade eller outtalade regler är uttryck 
för olika pedagogiska diskurser. För att beskriva verksamhetssystemet 
måste arbetsdelningen vid förskolorna klarläggas. Det finns också i 
verksamheter som påverkar vad som får sägas och göras.  
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Kapitel VI Metod 
 
För att beskriva, analysera och förstå hur den pedagogiska praktiken 
gestaltas och realiseras i förskolan har jag valt att göra en etnografiskt 
inspirerad studie av förskolans personal med fokus på deras medierade 
handlingar, såväl i agerande som i tal. I detta kapitel avser jag beskriva på 
vilket sätt jag tagit mig an datainsamling och bearbetning av det 
empiriska materialet.  

En interpretativ studie av verksamhetssystem 
Studier av verksamhetssystem med en verksamhetsteoretisk 
utgångspunkt görs vanligtvis på en arbetsplats eller i en institution i syfte 
att analysera och utveckla verksamheten. Den innefattar individen som 
en del i organisationen, och de processer, aktiviteter och handlingar som 
används i verksamhetssystemet för att lösa dess uppgifter. Det är vanligt 
att i det verksamhetsteoretiska fältet använda sig av etnografiska 
metoder. Själv har jag valt att benämna min studie som en interpretativ 
studie, ett begrepp som innefattar såväl etnografi som fallstudier. 
Interpretativa studier utgår från forskningsintresse i mänskligt 
meningsskapande i sociala sammanhang där förståelsen av aktörerna och 
deras handlingar i det lokala sammanhanget sätts i främsta rummet.180 
Frederick Erickson menar att interpretativa metoder är bäst lämpade när 
man behöver veta mer om vad som händer på en specifik plats och när 
man är intresserad av aktörernas egen förståelse och perspektiv på det 
som studeras. De frågor som bäst kan besvaras vid en interpretativ studie 
är enligt Erickson sådana som särskilt vänder sig mot vad som händer i 
det sociala samspelet i en specifik miljö där fokus är handlingar, inte 
beteenden.181 Dessa frågor behandlar aktörernas perspektiv på vad som 
händer, hur händelser och aktiviteter organiseras som delar av en social 
organisation och hur den lokala kulturen påverkar handlandet. De kan 
också bestå i jämförelser med andra sätt att organisera sociala 
verksamheter och hur den studerade verksamheten är relaterad till andra 
nivåer innanför och utanför den studerade verksamheten. I mitt fall hur 
enskilda förskolor förhåller sig till kommun och stat. Dessa kriterier 
stämmer väl överens med mitt eget syfte och motiverar därför mitt val av 
ansats. 

                                                 
180 Erickson, 1986. 
181 A.a. Sid. 127. 
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En interpretativ ansats innefattar således metoder som går att 
återfinna i flera metodologiska ansatser såsom till exempel fallstudier och 
etnografi.182 I likhet med fallstudien samlar forskaren in allt relevant 
material, inkluderande data av varierande form. Data kan omfatta såväl 
intervjudata, observationsdata, och i verksamheten förekommande 
dokumentation. Data kan vara kvalitativa och kvantitativa. Avgörande 
för studien är inte vad det är för typer av data utan snarare studiens 
avsikt och hur det empiriska materialet analyseras och tolkas. Styrkan 
med denna ansats är att den ger tillgång till en rikhaltig och detaljerad 
beskrivning och tar stor hänsyn till kontext.183 Förskoleverksamheten är 
synnerligen komplex eftersom såväl historiska som ekonomiska, 
organisatoriska och politiska faktorer samverkar med den enskilda 
förskolans specifika förutsättningar. Detta kan hanteras inom den 
interpretativa ansatsens ramar där aktörerna, subjekten och den mening 
de tillskriver sina handlingar och aktiviteter är fokus för studier. Fokus 
riktas mot den sociala organisationen i verksamheten men också 
relationen till det omgivande samhället och kulturen.184 Ett 
verksamhetssystem skulle i sig kunna definieras som ett fall då det 
innehåller såväl de handlande subjekten, deras handlingar och därtill 
hörande medierande redskap, och den sociala struktur som de specifika 
handlingarna är en del i.  

Avsikten med den interpretativa ansatsen anges vara att skapa 
förståelse för det unika i verksamheten och vad det är som ger en 
verksamhet dess mening, särskilt med fokus på människors handlande.185 
 

They help us to understand how and why something transpired; 
they illuminate action and reveal meaning.186 

 
Erickson härleder den interpretativa ansatsen till den tyska traditionen 

och Wilhelm Dilthey som hävdade att det var nödvändigt att göra en 
distinktion mellan naturvetenskaperna, ”Naturwissenschaft”, och 
humanvetenskaperna, ”Geistenwissenschaft”, och argumenterade för att 
man inom humanveten-skapen skulle arbeta hermeneutiskt eller 
interpretativt.187 Min mening är att förklaring och förståelse är två olika 
sätt att förhålla sig till världen som inte är uteslutande utan snarare 
kompletterande, en stånd-punkt som förespråkas av bl.a. Paul Ricoeur. 

                                                 
182 Erickson 1986. Merriam, 1988. 
183 Lee & Yarger, 1996. 
184 Erickson, 1986. Sid 121. 
185 Erickson, 1986. sid. 127. 
186 Bullough, 1998. 
187 Erickson, 1986. 
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Ricoeur menar att också i ett hermeneutiskt arbete med texter ingår såväl 
förståelse som förklaring i den hermeneutiska bågen där analys av 
textens struktur är förklarande och där tolkning av texten skapar 
förståelse.188 Ricoeur menar att: 
 

 …förklara är att frilägga strukturen, dvs. de interna 
beroenderelationer som utgör textens statiska tillstånd. Att tolka är 
att följa den tankeriktning som öppnas genom texten, att ge sig 
iväg mot textens gryningsland.189 

 
I den betydelse Ricoeur lägger i begreppet är min studie deskriptiv och 
beskriver de i förskolan ingående komponenterna, handlingar, strukturer, 
mönster, processer etc. Eftersom analysarbetet också innebär att förstå 
dessa företeelser kan man alltså i Ricoeursk anda hävda att syftet är att 
förklara och förstå förskolan som verksamhet där beskrivning och 
förklaring förenas i tolkningen av det empiriska materialet. 

Ricoeur menar att förståelsen ofta förmedlas via förklaringen och att 
dessa står i ett dialektiskt förhållande till varandra. Han utvidgar sin 
analys av olika sätt att förhålla sig till texter till att också omfatta 
handlandet, vilket är det huvudsakliga studieobjektet i min studie och 
som jag tidigare definierat som både diskursivt och manuellt. Han menar 
att händelseförloppet som kan beskrivas och förklaras, och det mänskliga 
intentionella handlandet, är oupplösligen förenade i begreppet ingripande 
i händelseförloppet. Därigenom menar Ricoeur att också förklaring och 
förståelse förenas som två dialektiskt beroende begrepp.  
 

Strängt taget är det bara förklaringen som är metodisk. Förståelsen 
är snarare det icke-metodiska momentet, som i de tolkande 
vetenskaperna går samman med förklaringens metodiska moment. 
Detta moment (förståelsen) föregår, ledsagar, avslutar och 
innesluter på så vis förklaringen.190 

 
Lärarens handlingar kan ses som intentionella och personliga där kärnan 
i den professionella lärarens kunskaper ses som konstituerad i den 
pedagogiska praktiken.191 Enligt min mening bör detta kompletteras med 
den inverkan som såväl yrkessocialisation som det föränderliga 
omgivande samhället har på den pedagogiska praktiken. Med 
utgångspunkten att subjekten är inskrivna i en pedagogisk diskurs 

                                                 
188 Riceur, 1988. 
189 Aa. Sid 60. 
190 A.a.  Sid 96. 
191 Lee &  Yarger, 1996. 
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konstrueras i analysen en berättelse där handlandet är grundval men där 
också aktörernas egna perspektiv och förståelse av sin praktik blir en del 
av berättelsen. Språk och handlande i min beskrivning utgör båda delar 
den pedagogiska diskursen som analyseras.  

I min studie ingår att beskriva de normer och regler som styr 
interaktionen i de förskolor som utgör verksamhetssystemen. Den 
kulturhistoriska skolan talar om community, gemenskap, som den enhet i 
vilken subjektet ingår i och de vilka subjektet delar objekt med. Denna 
gemenskap, arbetslaget i min undersökning, utför sina handlingar med 
olika grad av arbetsdelning och med olika former av regler och normer 
som formar verksamhetssystemet. Dessa regler, eller koder ingår i 
studien att kartlägga. Detta är en del av den interpretativa ansatsen som 
brukar hänföras till etnografins studieobjekt då etnografin studerar en 
grupps kultur och beskriver deras språk, föreställningar, normer och 
regler.192 

En kritik som brukar anföras gentemot den interpretativa ansatsen är 
att forskarens egna förförståelse riskerar färga undersökningen. Å andra 
sidan, i den kritik som företrädare för etnografisk forskning riktar 
gentemot bland annat strukturerade observationer, framförs att ett av 
problemen med en sådan ansats är att de teoretiska utgångspunkterna 
och grunden för klassificering begränsar vad som är möjligt att upptäcka 
och riskerar att färga forskningsresultaten.193 Min utgångspunkt är att alla 
har någon form av förförståelse som inte nödvändigtvis finns explicit 
formulerad i en viss teoretisk ram. Pedagoger har via utbildning och 
yrkesliv skaffat sig teoretiska utgångspunkter utifrån vilka världen kan 
betraktas. Så är också fallet för mig där min egen förförståelse som jag 
genom många års yrkeserfarenhet skaffat mig har betydelse för min 
förståelse av den verksamhet jag studerat. För tolkning av empirin 
kommer förutom den egna erfarenheten det tolkningsperspektiv som jag 
tillämpat i studien. En förutsättning för att överhuvudtaget kunna 
bedöma en etnografisk studies tillförlitlighet är att de teorier och 
grundantaganden som ligger bakom den valda metoden och den analys 
av materialet som forskaren gjort klart redovisas.194 Genom att utgå från 
och öppet redovisa tolkningsperspektiv som inte enbart är färgade av 
yrkesspecifika koncept, erhåller jag utöver min egen i yrket förvärvade 
självförståelse fler utgångspunkter att betrakta mitt studieobjekt från. Det 
innebär också att jag gör forskarens ögon synliga för läsaren. 

I kommande avsnitt ska jag redogöra för hur jag gått tillväga när jag 
varit ute i förskolorna och studerat den pedagogiska praktiken. Jag 
                                                 
192 Aa. Sid 27 
193 Delamont & Hamilton, 1984. Se också Bryman, 2001. S. 99-106. 
194 LeCompre & Preisle Goetz, 2001. 
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inleder med en beskrivning av vilka metoder för datainsamling jag använt 
mig av. Insamlade data består av direkta observationer i form av löpande 
protokoll, intervjuer med de anställda på förskoleavdelningarna och 
dokument såsom planeringsformulär, målbeskrivningar och 
utvärderingsrapporter. 

Därefter presenteras mitt angreppssätt för att bringa reda i materialet 
och hur jag gör tolkning och analys. Avslutningsvis diskuteras några 
etiska avväganden som jag gjort. 

Det empiriska arbetets utformning 

Urval och tillträde 
Studien avsåg att undersöka den pedagogiska praktiken och dess 
gestaltning i några förskolor. Jag sökte inte efter förskolor med speciell 
inriktning eller personal/föräldrakooperativ. Det skulle finnas personal 
vid förskolorna som arbetat länge, helst sedan 1980-talet, detta för att 
kunna ställa jämförande frågor kring hur man såg på hur arbetet 
utformades i förskolan i dag i relation till hur det varit tidigare. Då 
studien skulle behandla relationen mellan förutsättningar och pedagogisk 
gestaltning skulle förskolorna vara lokaliserade i olika sociokulturella 
miljöer. Jag sökte därför en landsbygdmiljö, och två urbana miljöer där 
den ena finns i ett område där befolkningen har förhållandevis hög 
arbetslöshet, stor andel är invandrare och det föreligger relativt stor 
genomströmning av boende och den andra i ett område med en mer 
utpräglad medelklassbefolkning. Landsbygdsförskolan och 
stadsförskolorna var belägna i olika kommuner. Mitt syfte var inte 
primärt att jämföra de tre förskoleverksamheterna, men att genom 
urvalet av förskolor få ett bredare underlag. Kontakt togs med rektorer i 
de nämnda områdena varvid jag presenterade mina önskemål. 
Rektorerna som alla uttryckte sig positivt till studien, informerade 
personalen på de förskolor de hade ansvar över. De gjorde en 
bedömning av vilka förskolor som kunde tänkas uppfylla de kriterier jag 
hade och gav mig förslag på vilka förskolor jag kunde ta kontakt med. 
Jag kontaktade därefter ett antal förskolor varefter överenskommelse 
träffades om deltagande i studien. Det var relativt lätt att få tillträde till 
de olika verksamheterna. Med ett undantag var de förskolor jag tog 
kontakt med positiva till studien och lät mig komma för att ge en 
information om vad jag tänkte göra och vad ett deltagande skulle 
innebära vilket resulterade i personalens samtycke. En förskola ville, med 
hänvisning till sin situation, inte delta. De argument som då framfördes 
var att man nyligen bytt personal och att man var mitt inne i en 
inskolningsperiod.  
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Arbetsprocess - observation 
Hur gör man observationer? Det var en fråga jag hade med mig då jag 
innan min egentliga studie påbörjades, besökte en förskola för att prova 
olika sätt att observera arbetet. Det finns en rad olika 
observationsmetoder utvecklade inom utbildningsforskning, allt från 
detaljerade observationsscheman, ofta med syfte att studera förekomsten 
av olika beteenden, till deltagande observation där forskaren deltar i det 
dagliga arbetet och för fältanteckningar. Före den huvudstudien 
påbörjades genomförde jag en pilotstudie, för att prova olika metoder 
för observation och se vad som bäst kunde passa mina syften. 
Pilotstudien utfördes i en enavdelningsförskola som jag hade kontakt 
med via min tidigare anställning som förskollärare och inte i den studie 
som behandlas i denna avhandling. 

Inledningsvis provade jag att göra deltagande observationer vilket 
resulterade i att jag så helt gick in i min yrkesroll som förskollärare och 
inte längre kunde distansera mig och reflektera över vad jag var med om. 
Jag insåg att jag för att kunna fungera som observatör var tvungen att 
hitta en metod som skulle tvinga mig att ha en mer distanserad roll, där 
jag stod utanför skeendet och hade möjlighet att betrakta och reflektera 
över vad jag såg. 

Jag konstruerade inledningsvis ett observationsschema med 
utgångspunkt i de begrepp verksamhetsteorin bygger på och där 
noterade vilken handling som utfördes, av vem, vilka kulturella artefakter 
som användes, och hur handlingen utfördes. Jag upplevde emellertid att 
aktiviteterna på detta sätt blev sönderdelade i beståndsdelar som inte 
hängde ihop med varandra och verksamhetens komplexitet gick förlorad. 
Jag övergick då till att föra löpande protokoll för att bättre kunna fånga 
skeendet, händelseförloppet i de aktiviteter som personal och barn var 
inbegripna i. Ett sådant angreppssätt visade sig också ha svagheter. En 
sådan var min egen begränsade perception; jag kunde inte registrera allt 
utan måste göra en mängd val av vad som för stunden var intressant att 
notera. Det var också problematiskt att hinna med att beskriva ett 
händelseförlopp och samtidigt registrera den kommunikation som 
skedde i den komplexa situationen. Som forskare blir jag redan vid 
observationstillfället ansvarig för de urval jag gör. Redan där påbörjas 
den konstruktion av verkligheten som så småningom kommer att utgöra 
den slutgiltiga avhandlingstexten. 

I en jämförelse mellan mina olika observationsprotokoll såg jag 
fördelar med det löpande protokollets möjligheter att beskriva skeenden 
som något helt och mångfacetterat. Jag valde därför att genomföra min 
huvudstudie på detta sätt med en bandspelare som komplement för att 
kunna fånga de dialoger som utspelade sig. Vid de observationerna 
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markerades bara små delar av dialoger för att jag senare skulle kunna gå 
till banden och lyssna på den fullständiga dialogen. I en tidig design av 
studien var min avsikt att efter att ha genomfört observationerna 
fortsätta med videofilmning av identifierade situationer med särskild 
relevans för mina forskningsfrågor. Jag bedömde video som svårt att 
använda i det första skedet då jag ville följa hela verksamheten där den 
för ögonblicket bedrevs. Förskolans verksamhet sker ofta i flera rum 
samtidigt och barn och vuxna rör sig mellan rummen, vilket jag 
bedömde som ett problem då jag tänkte mig att jag skulle behöva följa 
arbetet med en handburen videokamera. Efter att ha avslutat den första 
observationsstudien och intervjuundersökningen förändrades designen. 
Jag gjorde bedömningen att det insamlade datamaterialet var tillräckligt 
för att ge svar på mina frågor. Varje förskola observerades ca 25 tim 
under en treveckorsperiod.  

Placeringen i rummet var strategisk. Jag deltog inte aktivt i arbetet 
utan placerade mig vid sidan om men med god överblick över lokalerna. 
Det förhållningssätt jag intog överensstämmer till stor del med det som 
Anders Garpelin kallar att vara en professionell främling.195 Det innebar 
att jag tydligt informerade om min roll och vilka villkor som gällde för 
den berörda personalens deltagande i studien.196 Mitt val att placera mig 
vid sidan om och vara tydlig i min roll som forskare medförde att det 
inte uppstod oklarheter om vem jag var och vad min närvaro på 
förskolan syftade till. De barn som fanns på förskolan accepterade min 
närvaro och verkade inte nämnvärt bry sig om den. De tog kontakt med 
mig och frågade vad jag gjorde varpå jag svarade att jag var där för att se 
vad de gör på förskolan och sedan kunde jag i stort sett arbeta ostört 
som en utifrån sett passiv deltagare. Det verkade som om barnen tänkte: 
den där vuxne är så upptagen så han är inte tillgänglig för oss. Som gäst 
och forskare på förskolorna var jag beroende av personalens tillit och 
förtroende för att få möjlighet att på nära håll studera den dagliga 
verksamheten i alla dess aspekter. Det innebär också att jag var tvungen 
att vara lyhörd för situationer där pedagogerna visade att de var klart 
besvärade av min närvaro. Det hände inte ofta men det förekom 
situationer, främst relaterade till föräldrakontakt och samtal om familjer 
där pedagogerna avsiktligt gick till ett annat rum för att kunna tala ostört. 
Här finns en etisk dimension av vad jag som forskare väljer att observera 
eller inte. Jag valde vid sådana tillfällen att respektera pedagogernas 
önskan att hålla mig utanför, en önskan som jag uppfattade som 
pedagogernas etiska ställningstaganden i förhållande till de familjer som 
hade sina barn vid förskolan.  
                                                 
195 Garpelin, 1997. 
196 Se vidare i avsnittet om etik, sid. 56. 
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Jag fördelade mina observationstillfällen så att jag skulle ha möjlighet 
att observera arbetet i alla delar som bildar en hel arbetsdag. Konkret 
innebar detta att jag observerade antingen på förmiddagen, mitt på dagen 
eller eftermiddagen. Förutom att på detta vis försöka täcka in olika typer 
av rutinsituationer och planerade aktiviteter så gjorde jag även 
bedömningar av vad som kunde vara betydelsefullt i den aktuella 
situationen. Observationerna är gjorda i form av protokoll där 
anteckningar fortlöpande förts. För att sätta in observationen i ett 
sammanhang har jag inledningsvis nedtecknat något om situationen som 
observeras, vilka som är involverade och vad det är för slags aktivitet. Jag 
har också angivit tidpunkten för observationens början. Jag har sedan 
antecknat vad som sker i situationen allt eftersom.  

Fokus riktades mot den/de förskollärare alternativt barnskötare som 
ansvarade för aktiviteten eller var mest aktiv och drivande vilket oftast 
innebar att en i taget fokuserades. Observationerna begränsades till de 
handlingar som riktade sig direkt mot barnen, enskilt eller i grupp. De 
aktiviteter som observerats består av omvårdnadssituationer, vuxenstyrda 
aktiviteter och pedagogernas agerande i samband med barnens i fria lek. 
Anteckningar fördes dels om vad pedagogerna konkret gjorde och dels 
om kommunikationen med barnen och med varandra. I situationer som 
bedömts som avgränsade i tid och rum har ljudupptagningar med 
bandspelare gjorts, där dialogerna i sin helhet kunnat bevaras. För att 
kontextualisera handlingarna och aktiviteterna gjordes miljöbeskrivningar 
redan innan observationen påbörjats. Anteckningar som primärt 
beskriver pedagogernas ageranden som även inbegriper vad barnen gör 
och säger fördes under tiden. Då jag främst observerat aktiviteter 
kopplade till arbetet med barnen har andra personalaktiviteter hamnat i 
bakgrunden. Dessa aktiviteter noteras enbart som utförda händelser, inte 
på vilka sätt dessa utförts. Här avser jag exempelvis att plocka i 
diskmaskinen eller att vika tvätt.  

För att få en uppfattning av hela verksamheten bytte jag med jämna 
mellanrum fokus och förde anteckningar om de aktiviteter övriga i 
arbetslaget var involverade i varvid observationsanteckningarna 
begränsades till aktivitet, inte vilka handlingar aktiviteten inbegrep. På 
detta vis dokumenterades alla aktiviteter som var aktuella vid tidpunkten 
för studien liksom arbetsfördelningen inom arbetslagen. Min 
utgångspunkt har varit att de olika delarna i ett verksamhetssystem 
tillsammans konstituerar aktiviteten, vilket leder till att de inte kan 
observeras var och en för sig utan i sitt sammanhang. Då måste också 
mina observationsprotokoll och det sätt på vilket jag observerar tillåta 
alla dessa aspekter att ta plats.197 Samtidigt måste ändå ett huvudfokus 
                                                 
197 Rogoff, 2003b. Sid. 58. 
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väljas ut för observationstillfället och under mitt observationsarbete har 
detta varit den vuxnes handlande i en aktivitet, och med ett 
interpersonellt fokus. Övriga aspekter hamnar i detta arbete med 
nödvändighet i bakgrunden men finns med för att sätta in handlingarna i 
ett sammanhang. 

Observationerna kan beskrivas som ett pendlande mellan huvudfokus 
där närbilder tas av pedagogernas handlingar i en aktivitet. Andra bilder 
utgör gruppfoton där barnen och vad de säger och gör inkluderas. Med 
vidvinkelbilder beskrivs de övriga vuxnas samtidigt pågående aktiviteter. 
Min avsikt var att jag efter en bearbetning av dessa observationer, som 
hade till syfte att kartlägga hela verksamheten, skulle återkomma för att 
genomföra videoinspelningar av utvalda situationer i verksamheten. 
Efter en preliminär analys av det redan insamlade gjorde jag 
bedömningen att det insamlade materialet kompletterat med intervjuer 
räckte för mitt syfte. 

Arbetsprocessen - intervjuer 
Efter att ha avslutat observationerna genomförde jag intervjuer med var 
och en i arbetslagen.198 En pedagog som vikarierade deltid vid 
Maskrosen under observationsperioden och vars anställning därefter 
upphörde intervjuades inte.  

Ett flertal studier genomförda vid svenska förskolor behandlar 
förskollärares synsätt och föreställningar. För mig var det viktigt att inte 
särskilja förskollärarna från barnskötarna. Hela arbetslaget ingår i 
verksamhetssystemet och påverkar den praktik som utformas varför jag 
såg det som betydelsefullt att få ta del av allas uppfattningar och 
beskrivningar av sina arbeten. Intervjuerna, som tog ungefär 1,5 timme 
vardera, genomfördes i avskilda utrymmen på respektive förskola. De 
spelades in på band och transkriberades till ca 500 sidor text. Jag hade 
tillgång till en preliminär analys av observationsmaterialet vid 
intervjutillfället. Jag hade som stöd för intervjun förberett en 
intervjuguide där frågorna utformats som öppna frågor kring olika 
teman.199 Intervjuerna genomfördes i en samtalsliknande form där 
informanternas svar tilläts styra hur uppföljning av svaren konkret skett 
och samtalet utvecklats. Det innebär att frågornas ordningsföljd 
samtalens fokus varierade då tiden som upptagits till en frågeställning 
skiljt sig mellan de olika informanterna. Informanterna förde också själva 
in teman i samtalet som inte ingick i min egen intervjuguide. Intervjuerna 
skiljde sig också från varandra då olika exempel från verksamheterna 

                                                 
198 Kvale, 1997. Se även Patton, 1987. 
199 Se bilaga 3. 
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som iakttagits vid observationstillfällena lyfts fram. Mina intervjufrågor 
var formulerade på vardagsspråk. Detta för att inte i onödan färga 
informanternas svar med min egen yrkesvokabulär eller med uttryck 
hämtade från läroplanen.  

Manualen tog sin utgångspunkt i avhandlingens forskningsfrågor som 
behandlar didaktiska frågor som berör vad, hur och varför personal 
handlar på ett visst sätt och frågan om på vilket sätt den pedagogiska 
praktiken har förändrats under 1990-talet. 

Intervjuerna inleddes i samtliga fall med att informanterna ombads 
beskriva hur det kom sig att de valt att arbeta i yrket. Min utgångspunkt 
var att föra informanterna bakåt i tiden så att de även berättade om sin 
uppväxt, utbildning, för att därefter via yrkesval leda dem in till den 
aktuella verksamheten de nu befinner sig med fokus på handlandet. 

Efter de inledande frågorna ombads informanterna beskriva sitt 
arbete, varvid olika teman knutna till fostran, omsorg, lärande, samt 
barns och föräldrars inflytande behandlades. Jag bad dem ge konkreta 
beskrivningar av de fenomen som de beskrivit och kompletterade med 
frågor kring konkreta situationer som jag observerat. På detta sätt 
byggdes samtalet upp från att behandla historia till att ge generella 
beskrivningar som sedan fördes tillbaka till praktiken och 
konkretiserades. I slutet av samtalen ombads informanterna beskriva 
upplevda förändringar i verksamheten.  

Frågan om informanternas historia, alltså hur de växte upp, hur det 
kom sig att de börjde arbeta på förskola och vad de fann för mening i det 
arbetet ansåg jag vara av grundläggande betydelse. Här framträdde 
informanternas sociala och kulturella tillhörighet och de värderingar de 
hade med sig från barndomen. Via utbildningen socialiseras de sedan in i 
ett yrkes diskurser. När det gäller frågor som appellerar till yrkets diskurs 
eller till läroplanen finns det en stor risk att samtalet inte kommer att 
handla om vad som sker på förskolan och vad man faktiskt gör. I 
utförandet ingår förutom det medvetet uttryckta och reflekterade 
handlandet, omedvetna handlingsmönster som både kan vara resultat av 
ett rutiniserat arbete och uttryck för personens sociokulturella historia. 200 
Jag var inte primärt ute efter att samtala om den pedagogiska praktiken 
som den formuleras i den officiella diskursen, utan den realiserade, 
gestaltade praktiken på förskolorna. Denna kan ses som färgad av såväl 
yrkets diskurs som av den praktiska verkligheten och av sociokulturell 
tillhörighet. 

Jag föreställde mig att beskrivningen av faktiska situationer skulle 
kunna bidra till att jag fick en uppfattning om hur informanterna såg på 
sitt arbete. Samtalet skulle på det sättet ligga närmare det som sker på 
                                                 
200 Ellström, 1996. 
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förskolan än att handla om allmänna resonemang kring 
förskolepedagogik. Det är vad man definierar som objekt och hur man 
handlar gentemot detta objekt, som konstituerar verksamheten. Därför 
var min avsikt att så nära som möjligt samtala om reella handlingar och 
de motiv som låg bakom dessa handlingar. I stället för att begränsa 
samtalet till frågor om yrkesuppfattning ville jag försöka få dem att 
berätta om konkreta händelser, arbetsuppgifter, som de utfört och att 
genom detta få så detaljerade beskrivningar som möjligt. Detta i ett 
försök att om möjligt komma förbi deras verbaliserade förförståelse och 
komma närmare vad som sker i det pågående arbetet vid en förskola. 

En observationsstudie kan inte svara på frågan om vilka förändringar 
som skett i verksamheten då den endast studerar situationen som den är 
vid det aktuella tillfället. För att kunna svara på den frågan har jag sökt 
den information som informanterna själva kan ge utifrån sina egna 
erfarenheter genom att intervjua dem. Varje förskola har en egen historia 
som man dels kan fråga de anställda om, dels kan finna dokumenterad i 
verksamhetsplaner, utvärderingar, planeringar, fotoalbum och andra 
kulturella artefakter som tidigare konstruerats och använts. Förändringar 
kan observeras i de fall nya kulturella artefakter skapats och använts i 
verksamhetssystemet. 

Arbetsprocessen - dokument 
Ett av avhandlingens delsyften är att analysera olika förändringars, under 
främst 1990-talet, betydelse för utformandet av den pedagogiska 
praktiken i förskolan. En väg, förutom intervjuer, att studera förändring 
kan vara att studera dokument. Dessa innehåller uppgifter om hur mål 
tolkats och vilka prioriteringar som gjorts. 

Jag erhöll tillstånd att kopiera den dokumentation som fanns 
tillgänglig på förskolorna i form av planeringar, utvärderingar, 
målsättningar, arbetsscheman och liknade.  

De måldokument som fanns var vid två förskolor de vid tidpunkten 
för studien aktuella, utformade med de kommunala målen som 
utgångspunkt. Den tredje förskolan hade sparat en äldre målsättning som 
gällde vid tiden före Lpfö 98: s tillkomst. Utvärderingar som gällde både 
tiden före och tiden efter Lpfö 98 fanns vid två av förskolorna. Vad 
gäller planeringar, så gällde det insamlade materialet tiden för studiens 
genomförande. Planeringarna omfattade vid alla förskolor års- eller 
terminsplaneringar för avdelningen och motsvarande för tvärgrupper 
samt veckoplaneringar. En informationskälla var de informationsblad 
som fanns vid alla förskolor där förskolans målsättning och arbetets 
utformning presenteras för föräldrar. Underlag för utvecklingssamtal i 
form av mallar för samtal fanns vid alla förskolor. En förskola arbetade 
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med pedagogiska dokumentationer som jag fick tillstånd att kopiera ett 
litet urval av. Det urvalet är exempel på dokumentationer av enskilda 
barns aktiviteter och dokumentationer av temaarbeten. Materialet 
avidentifierades. Jag samlade också in material som avsåg det dagliga 
arbetets utformning. Ett problem med dokumentationsstudien var att 
förskolorna inte i någon större omfattning sparat material sedan tidigare 
år, vilket begränsade min möjlighet att göra mer genomgripande analyser 
och identifiera förändringar i diskurser. Dokumentationerna ges därför i 
avhandlingen ett begränsat utrymme.  

Analys av materialet 
Observationsprotokoll och intervjuer transkriberades. De inspelade 
banden från observationstillfällena har avlyssnats ett flertal gånger och 
endast i begränsad omfattning transkriberats. Tre faktorer har fått avgöra 
vad som skulle transkriberas av banden. Dels har det vid bearbetningen 
framträtt teman som jag velat belysa när jag bedömt dem vara relevanta 
för mitt syfte. Dels har behovet av tillgång till användbara dialoger fått 
avgöra vad på banden som skulle transkriberas. Det finns också 
sekvenser på banden som jag inte fokuserade på vid observationstillfället 
men som jag vid genomlyssning valt att ta med i min analys mot 
bakgrund att de var adekvata för mitt syfte. Fullständiga transkriberingar 
av observationsprotokoll oh ljudupptagningar genomfördes. 

All text har sedan skrivits ut med god plats för anteckningar och jag 
har därefter läst texten i syfte att hitta teman att arbeta vidare med. 
Redan här görs en första tolkning där jag dels helt fritt associerat och 
skrivit ner vad jag tycker mig se i texten. Utgångspunkten för arbetet har 
varit det empiriska materialet. I analyserna har jag försökt undvika att 
försöka ”bevisa” teoriernas giltighet.201 Teorierna har använts som 
redskap för att skapa en ökad förståelse. 

Efter den inledande ”naiva” tolkningen av de observerade händelserna 
och aktiviteterna har jag använt mig av de teoretiska analysbegrepp som 
används i verksamhetsteori och begrepp hämtade från Basil Bernsteins 
teorier. Engeström skiljer i sin avhandling på begreppen handling, 
aktivitet (som förening av flera handlingar) och verksamhet.202 Jag har i 
analysen identifierat alla handlingar för de förskollärare/barnskötare som 
stod i fokus och markerat dessa i marginalen på de utskrivna 
intervjuerna. Dessa handlingar har sedan kategoriserats till olika 
aktiviteter. Preliminära kategorischeman hade nu utformats och dessa 
användes sedan för vidare bearbetning.  

                                                 
201 Arnesen, 2002. 
202 Engeström, 1987. 
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Jag har analyserat varje beskrivningskategori för att se vilka skillnader 
och vilka likheter som framträder och utifrån detta har jag sedan 
identifierat vilka pedagogiska diskurser som framträder i texterna.203 Jag 
har vidare undersökt om det finns motsättningar inom och mellan olika 
kategorier och vad dessa motsättningar består i. Utifrån dessa läsningar 
och tolkningar som både bygger på min egen förförståelse men även är 
teoretiskt förankrade i verksamhetsteori och utbildningssociologisk 
teoribildning har sedan en text producerats. Ett problem som funnits vid 
arbetet har varit att kategorisera på ett sätt som behåller det komplexa i 
de aktiviteter som analyserats, så inte allt blir sönderstyckat och 
sönderdelat i beståndsdelar. Aktiviteten har för mig fått utgöra den 
analysenhet som förenar det agerande subjektet, den handling som utförs 
och de kulturella artefakter som används. För att behålla komplexiteten 
har jag valt att presentera rikligt med citat som i sig själva ger en rikhaltig 
beskrivning av olika aktiviteter. Vad gäller observationerna ordnas det 
empiriska materialet i presentationen kring bärande delar av 
verksamheten. Intervjuerna är i presentationen dels organiserade kring de 
uppfattningar som framträder om verksamhetens objekt och dels i 
kategorier som beskriver upplevelse av förändring.  

Tillförlitlighet och trovärdighet 
Analysarbetet innebär att mönster och processer under arbetets gång 
växer fram, och konstruktioner skapas av verksamhetssystemen. Här 
finns också ett av problemen med studier baserade på kvalitativa data 
som sedan tolkats. Hur kan man bedöma giltigheten och trovärdigheten i 
de slutsatser forskaren kommer fram till om de till stor del är 
konstruktioner skapade av forskaren, allt från val av teoretiska 
utgångspunkter till vilka data som tillmäts betydelse och hur dessa sedan 
analyseras och tolkas? Begreppen validitet och reliabilitet kan ses som 
uttryck för en önskan att visa att man som forskare varit objektiv och att 
man försöker finna en sanning. Det ter sig något problematiskt att i 
forskning som bygger på tolkande ansatser använda sådana uttryck. 

En interpretativ studies primära syfte är att tolka och förstå ett 
komplext sammanhang vilket innebär att kriterier för validering av 
nödvändighet måste vara andra än i kvantativt inriktade studier. Begrepp 
som trovärdighet och giltighet relaterar i stället till kvaliteter i 
framställningen som perspektivmedvetenhet och intern logik.204 
Kvaliteter i resultaten i form av innebördsrikedom och struktur, används 
i dag allt oftare, varvid det problematiska objektivitetskriteriet kan 

                                                 
203 Bernstein, 1997. 
204 Merriam, 1988. 
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undvikas.205 Empirins beskaffenhet, hur den är dokumenterad och det 
sätt som den tolkas och presenteras på är viktiga för att läsaren själv ska 
kunna bedöma textens tillförlitlighet och trovärdighet. Det måste klart 
framgå i texten hur jag som forskare producerat min text så att läsaren 
kan avgöra om det verkar rimligt eller om andra läsningar och tolkningar 
också kan göras. 

En metod som inte garanterar hög kvalitet i studien men som kan ses 
som ett redskap för ökad vederhäftighet är triangulering. Triangulering 
innebär att samma fall studeras utifrån olika utgångspunkter.206 Jag 
använder mig av metodtriangulering som går ut på att olika 
dokumentations- och analysmetoder nyttjas för att analysera samma fall. 
För min del handlar det om användandet av olika former av 
observationsmetoder och intervjuer. I min studie använder jag också 
teoretisk triangulering, där olika teoretiska utgångspunkter används för 
att analysera samma fenomen. 

Etik 
Arbetet i en etnografisk tradition innebär att man kommer mycket nära 
de individer som studeras och att man på olika sätt påverkar deras 
tillvaro och att det finns en risk för intrång och kränkning. Det etiska 
förhållningssättet är därför viktigt. De huvudkrav på forskning som 
formuleras i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har varit vägledande for mitt 
arbete. Här formuleras fyra allmänna huvudkrav på forskningen, 
informationskravet som behandlar forskarens informationsskyldighet till 
de som deltar i studien, samtyckeskravet som behandlar deltagande 
personers rätt att själva bestämma över sin medverkan, 
konfidentialitetskravet som handlar om hur data ska hanteras och 
förvaras för att skydda deltagare i en studie och nyttjandekravet som 
begränsar nyttjandet av empiriskt material till att endast omfatta 
vetenskapligt arbete.207 Jag har förhållit mig till dessa krav på följande 
sätt: 

Informationskravet: Ett informationsblad lämnades till rektorer där 
studiens syfte och tillvägagångssätt beskrevs och där också deltagarnas 
rätt till anonymitet och rätt att när som helst avbryta sitt deltagande 
beskrevs. När den första kontakten med den berörda personalen togs 
lämnades detta informationsblad också personligen till de berörda varvid 
de fick möjlighet att ställa frågor både med avseende på studien och 

                                                 
205 Larsson, 1994. 
206 Malmgren & Nilsson, 1993. Sid 30. 
207 Vetenskapsrådet, 2007 
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frågor rörande anonymitet och vad studien skulle kunna innebära för 
dem. 

Ett informationsblad lämnades också till alla föräldrar på de 
inblandade förskolorna där mitt forskningsprojekt presenterades och 
föräldrarna informerades om gällande sekretessregler samt ombads att 
meddela mig om de hade invändningar mot studiens genomförande eller 
om de önskade att situationer där dras barn var inblandade inte skulle 
observeras. Uppgifter med min telefon och e-postadress fanns i den 
skriftliga informationen. För att ge föräldrar möjlighet att ställa frågor 
och att visa sitt samtycke eller önskan att ej delta besökte jag förskolorna 
innan studien tog sin början. Jag förlade mina första besök till tider på 
dygnet som skulle ge mig möjlighet att träffa föräldrarna, presentera mig 
och mitt projekt samt besvara deras frågor 

Samtyckeskravet: Alla deltagande pedagoger informerades om att de 
själva hade att avgöra om de ville delta i studien och att de när som helst 
hade rätt att avbryta sin medverkan. Det samtycke som gavs var ett 
muntligt informerat samtycke. Pedagogerna var mycket positiva till min 
närvaro och alla gav sitt samtycke till studiens genomförande. 
Föräldrarna var också både intresserade och positiva till studien. 

Vad gäller konfidentialitetskravet så har jag i texten anonymiserat alla 
kommuner, förskolor och personer som nämns. När det gäller 
nyttjandekravet så har datamaterialet enbart använts för föreliggande 
avhandling. 

En etisk aspekt handlar om hur personer som deltar i en studie kan 
drabbas av de resultat som presenteras. I pedagogisk forskning finns en 
risk att pedagoger utpekas som skyldiga till det sätt som verksamheten 
fungerar, särskilt om deras handlingar ställs mot de normer och ideal 
som formuleras i till exempel läroplaner. För att i möjligaste mån 
undvika sådan stigmatisering har jag försökt att skriva med 
utgångspunkten att förstå varför man handlar på det sätt man gör och 
inte värdera det.  

I detta kapitel har jag redogjort för min metod. Med utgångspunkt i de 
förändrade förutsättningar som kommit att gälla för förskoleverksamhet 
har mitt syfte varit att förstå hur förskolans arbetslag utformar och 
realiserar den pedagogiska praktiken och hur verksamhetens förut-
sättningar påverkar denna process. För att uppnå syftet och finna svar på 
mina frågeställningar har jag genomfört observationer och intervjuer vid 
tre förskoleavdelningar. Resultat efter analys av detta empiriska material 
presenteras i följande kapitel. I den första delen ingår en beskrivning av 
verksamheten och i huvudsak datanära tolkningar som bygger på 
observationsstudien. Därefter följer två större avsnitt där resultat från 
intervjuerna presenteras. Det materialet är också föremål för en datanära 
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tolkning. I ett avslutande kapitel görs sedan en teoretisk tolkning av 
materialet där tolkningsperspektivet anläggs. 
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Kapitel VII Resultat 

Tre praktiker för fostran, lärande och omsorg 
De observerade förskolorna finns som tidigare nämnts i två olika 
kommuner och ligger i tre olika bostadsområden som skiljer sig åt ur 
socioekonomiskt hänseende. I alla förskolorna vistas barn i åldern ett till 
fem år och personalen består av förskollärare och barnskötare som 
arbetar i arbetslag. Ingen uppdelning finns i arbetslaget mellan 
yrkeskategorier avseende arbetsuppgifter eller ansvar.  

I närmast följande avsnitt redovisas svar på frågan vad de studerade 
pedagogerna gör och hur de gör det samt de förutsättningar som jag 
sedan utgår från vid mina intervjuer. Avsnittet som bygger på 
observationer är resultatet av forskarens möte med praktiken. Praktiken 
för lärande och fostran exemplifieras via tre förskoleavdelningar där 
varje avdelning presenteras var och en för sig utifrån verksamhetens 
struktur, vardagssituationer, aktiviteter etc. En sammanfattande analys 
görs för varje förskola för sig. Slutligen görs en jämförelse mellan 
förskolorna som belyser likheter och skillnader i praktikens gestaltning. 

 Avdelningen Prästkragen 
Avdelningen Prästkragen finns i en förskola i ett mindre samhälle på 
landsbygden. Alla barn på avdelningen har svenskt ursprung. Många 
familjer har funnits på orten i generationer och det finns ett stabilt socialt 
nätverk i samhället.  

Förskolan är en tvåavdelningsförskola som ligger högt på en kulle 
med en stor uteplats och gård att disponera. Förskolan startades på 
1970-talet och är starkt präglad av barnstugeutredningens normer med 
väl tilltagna ytor och rum. Här finns lekhall, målarrum, allrum, lekrum, 
dockvrå, mysrum m.m. Avdelningen Prästkragen är inredd med möbler i 
ljusa träslag och material och leksaker är organiserade efter de olika 
rummens funktion. Min första tanke är att här råder ordning. 
Avdelningen ger ett lugnt och prydligt intryck med gardiner och 
blommor i fönstren. 

På Prästkragen fanns under observationsperioden sexton barn 
placerade varav sex var tre år eller yngre. Personalen bestod av två 
heltidsanställda förskollärare och en heltidsanställd barnskötare.  
 
Anna blev färdig med sin förskollärarexamen på 1970-talet. Anna 
arbetade först i den mellanstora stad där hon vuxit upp för att senare 
flytta till det samhälle där hon nu bor och arbetar. Anna arbetade deltid 
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som föreståndare med en del av sin tjänst i barngrupp fram till 1990-
talets början då en ny ledningsorganisation infördes i kommunen. Under 
den tid Anna var arbetsledare fungerade förskolan som en självstyrande 
enhet med eget budgetansvar. Efter omorganisationen arbetar Anna 
heltid i barngruppsarbete. 

Elisabeth började arbeta som förskollärare i början av 1970-talet. De 
första åren arbetade hon på utbildningsorten för att i mitten av 1970-talet 
tillträda en tjänst vid en deltidsförskola i samhället där hon några år 
senare  anställdes på Prästkragen.  

Barnskötartjänsten innehas sedan fem år tillbaka av Monica. Monica 
utbildade sig till barnskötare i mitten av 1980-talet. Efter att ha arbetat 
som vikarie vid olika förskolor i kommunen tillträdde Monica en tjänst 
som dagbarnvårdare som hon innehade under ett drygt decennium. Efter 
en uppsägning på grund av övertalighet fick Monica ett vikariat i en 
annan förskola under två år. Detta följdes sedan av en anställning på 
Prästkragen, först som vikarie för att sedan tillträda en tills vidare 
anställning.  
 
Verksamheten på avdelningen Prästkragen organiseras på ett sätt som i 
stort följer samma mönster som vid Maskrosen. Förskolans båda 
avdelningar öppnar tillsammans varefter man delar på sig. Efter frukost 
finns en stund för fri lek och planerade aktiviteter i mindre grupper. 
Samling genomförs i två grupper, en för de äldre barnen och en för de 
yngsta barnen. Då samlingen avslutats går man ut med barnen på gården. 
Efter utevistelsen äter man lunch tillsammans på avdelningen och 
därefter vilar barnen. Alla barn vilar på madrasser. De flesta ligger i ett 
lekrum tillsammans. Några yngre barn ligger i dockvrå eller mysrum. När 
”vilan” är slut får barnen, allt eftersom de vaknar, frukt varefter de kan 
välja att leka eller delta i planerade aktiviteter. Efter mellanmålet ges 
möjlighet för den som så önskar att gå ut och leka på gården. 
 
Dagsrutin 
 
06.00 Samöppning, fri lek 
07.15 Båda avdelningarna öppnar 
08.00 Frukost, Fri Lek 
08.30 Samling 
09.30 Utevistelse 
11.00 Lunch 
11.45 Vila 
12.30 Aktiviteter Fri Lek 
14.30 Mellanmål 
15.00 Utevistelse 
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Omvårdnadssituationer 
Barnen har kommit till förskolan och det är dags att äta frukost. 
Elisabeth har dukat fram tallrikar, glas och bestick och lagt namnlappar i 
alla tallrikar så att barnen ska hitta sina platser. Alla barn på förskolan har 
fasta platser till lunch. Till frukost och mellanmål äter man vid två bord 
och då läggs lappar men barnens namn ut för barnen ska hitta sin plats. 

Denna morgon är det tolv barn som kommit till frukost. De vuxna det 
sitter en vuxen vid varje bord, som inte äter frukost själva, utan assisterar 
barnen. Simon, 5 år, hjälper Elisabeth duka fram gröten. Simon är 
ordningsman. På väggen sitter kort med barnens namn, som skiftas till 
frukost, så alla barn får vara ordningsman.  

 
Elisabeth: - Då ska vi höra vad Simon säger.  
Simon: - Händerna på knä, 1, 2, 3. Unisont sjunger barn och 
vuxna, ”Maten står på bordet”… 
Simon: - Var så god 
Barn och vuxna: - Tack. 
 

I Prästkragens mål för måltidssituationen anges att barnen förväntas lära 
sig ett gott bordsskick, och att måltiden ska vara lugn och trivsam. De 
vuxnas uppgift är att vara goda föredömen och som verktyg för att 
uppnå målen anges rutiner med en matsång, ordningsvakt, att barnen har 
bestämda platser och att de ska tacka för maten. I den korta sekvensen 
ovan avspeglas flera av dessa mål. Ett mål som inte formulerats är den 
delaktighet som skapas med hjälp av ordningsvaktssystemet. Måltiden är 
kringgärdad av ritualer. Förutom matsång och ordningsvakt används en 
klocka som den vuxne pinglar med för att ange att det är dags att städa 
inför mellanmålet. 

 
Barnen öser själva upp gröt i sina tallrikar. Även Madelene (2)  
Elisabeth: - Om du håller skeden så, så behöver du inte vara rädd 
att bränna dig. 
 

Barnen på förskolan ges ansvar över sin matsituation och ges tillfälle att 
öva sin kompetens och självständighet. Elisabeth använder i sin 
kommentar till Madelene en instruktion och visar på ett bättre sätt att 
hålla skeden men också en förklarande motivering till varför detta är ett 
mer funktionellt sätt att handla på. När det finns flera alternativ att välja 
av som till exempel pålägg tillfrågas barnen om vad de önskar. De ges på 
det viset ett inflytande över sin matsituation som begränsas av de utbud 
som står till buds.  
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Rickard (4), börjar med intensitet berätta om en film. 
Elisabeth: - Rickard nu är vi tysta. 
Elisabeth: - Var så god. Hon fortsätter skicka gröten och sylten 
runt och säger, ”var så god” åt var och en i tur och ordning. 
 

De vuxna är tydliga med vilka regler som gäller vid matbordet. Här 
framstår det som att samtal inte får föras. I sekvensen nedan visar 
det sig att det är tillåtet men att det ska föras i en dämpad ton. Det 
är lugnt och stilla vid bordet.  

 
Paulina, (3): - Kan jag få en macka till. Anna svarar: - Jaa, när du 
säger så där då är det så kul att bjuda dig. Anna serverar, 
överräcker smör. Benny, (2) behöver kissa.  
Anna: - Ska jag följa dig? Anna följer Benny, (2) till toan. Elisabeth 
serverar Marcus, (4) år mer mjölk. Paulina behöver hjälp med 
smöret. Elisabeth tar kniven och säger: - Det har ju gått bra. 
 

Tillsägelser och markeringar av vilka regler som gäller varvas med positiv 
förstärkning av önskade beteenden. I sekvensen ovan berömmer Anna 
Paulina för det sätt hon ber om en smörgås till. Elisabeth som träder in 
och hjälper Paulina med smörgåsen poängterar att Paulina gjort ett gott 
försök.  

 
Marie, (5): - Vet du en sak Elisabeth. Pappa var så förkyld i morse 
så han blödde näsblod. 
Elisabeth: - Det kan man göra. 
Marie till Rickard som sitter på platsen intill. Vet du att jag kan 
räkna till 1000. 
Rickard: - Du vet inte hur långt jag kan. 
Marie: - Katten musen tio tusen. 
Elisabeth. - Jag kan …. Kon en miljon. 
Rickard sitter och räknar på riktigt: -  1….28,29, tjugotio. 
Marie: - Så är det inte, visst kom 30 efter. 
Elisabeth: - Jaa, 31, 32 33. 
 

I det samtal och ordlekar som uppstår vid bordet deltar Elisabeth i 
ordleken som också är en kamp mellan barnen om vem som kan mest. 
Det är inte klart om Rickard förstår ordleken, han kan dock räkna på 
riktigt. Här blir detta inte uppmärksammat, snarare Rickards brist som 
Marie pekar på och söker stöd för hos den vuxne.  

 
Elisabeth till Benny (2): - Ska du äta lite? Torkar bordet. – Luta dig 
över tallriken! 
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Elisabeth till Rickard: - Ta och städa lite runt tallriken du också!  
Marie: - Ska Rickard vara ute mens vi gör flaggor? 
Elisabeth – Jaa. 
Elisabeth: -  Ska du inte äta mer? 
Benny: - Tyck int´om. 
Elisabeth: - Men du tog ju mer. Benny kastar demonstrativt 
haklappen över bordet. 
Elisabeth: - Då får du gå från bordet (strängt) . Titta vad det 
skvätter.  
Benny: - Jag vill inte ha.  
Elisabeth: - Varför tog du? Om du äter lite av det där får du juice. 
Benny sitter och leker med fingrarna. Vrider dem om varandra. 
Elisabeth: -  40 är mindre än 50. Matar samtidigt Madelene. 
Elisabeth till Benny: - Ta det här så får du juice. 
Elisabeth till Madelene som inte vill ha mer: -  Jag vill inte trilskas 
med dig, blir det konstigt i halsen? Vill du ha lite juice? 
Elisabeth hämtar juice till Madelene som slipper äta upp.  
 

Samtal varvas med den vuxnes tillrättavisningar av barnen. Även om 
matsituationen präglas av lugn och ro ges inte den vuxne möjlighet att 
föra samtalen vidare och utveckla dem då det hela tiden inträffar 
situationer som kräver uppmärksamhet och insatser. I sekvensen ovan 
framstår bordsskick som en väsentlig del av fostran. Barnen ges stort 
ansvar och kraven är stora också på de minsta att de ska kunna bedöma 
vad de orkar äta upp. Det föreligger en skillnad i hur Benny och 
Madelene blir behandlade. Där kravet ställs till Benny att äta upp, krav 
som förstärks med både mutor och hot, ges den i stort sett jämnåriga 
Madelene hjälp och till henne riktas inte samma krav. Hon får gå utan att 
äta upp maten och hon får också juice. Det kan ses som en orättvisa men 
kan också tyda på att individuella bedömningar görs av barnens 
förmågor. När barnen ätit färdigt får de en uppmaning att lämna bordet 
varefter de själva ställer undan sina tallrikar och går och tvättar sina 
händer. Elisabeth påminner de barn som glömmer tacka för maten 
genom att fråga dem: - Vad säger man?  
 
Varje dag innehåller utevistelse. Alla barn går då ut på gården och leker, 
vilket under stor del av året innebär att de behöver ytterkläder. 
Övergången mellan den fria leken och de aktiviteter som föregår 
utevistelsen sker successivt. Barn som inte är involverade i aktiviteter 
lotsas ut till hallen där de vuxna lägger fram de kläder som barnen 
behöver i högar på golvet. De yngsta barnen får vänta till sist då inga 
vuxna finns ute inledningsvis. I anslutning till utevistelsen har man som 
rutin att barnen ska göra ett toalettbesök.  
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Anna hjälper Gustav, (2) år, på toan. Lukas, Simon och Jerker tar 
själva på sig kläderna.  
Anna till Gustav: - Å så måste man ta på sig sockarna.  
Gustav: - Jag kan. 
Anna: - Du kan själv ja. – Då kryp du i dom där. 
Elisabeth till Rickard: - Du ska börja med sockarna och låsa fast, 
det har du inte gjort. 
Elisabeth: - Marcus., ska jag hjälpa dig med sockarna så kan ju du 
själv sen. 

 
Anna sätter ord på vad Gustav gör och ger på det viset en kognitiv 
struktur till Gustav. Sekvensen visar också hur pedagogerna vid 
förskolan ger positiv feedback till barnen och stimulerar dem att själva ta 
på sina kläder. Påklädningssituationen innehåller mycket 
självständighetsträning där pedagogerna visar, instruerar och uppmuntrar 
barnen.  
 

Oscar, (5): - Vad ska jag ta på mig nu? 
Elisabeth: - Ja, vad tycker du? 
Oscar svarar och Elisabeth bekräftar att det är rätt. 

 
Elisabeth finns som ett stöd för Oscar som när han är osäkra frågar hur 
han ska göra.  

 
Elisabeth till Rickard: - Vad gjorde du på gympan i går? 
Elisabeth: - Ska jag hjälpa dig? ( Drar en socka utan på byxbenet) 
Elisabeth: - Är det inte din mamma och Christinas? (Som är ledare 
på barngymnastiken) 
Rickard: - Mer. 

 
Då det bara är ett fåtal barn samlade i hallen åt gången finns tid, inte bara 
till att tala om den pågående aktiviteten utan också till att tala om annat i 
barnens liv. Elisabeth försöker inleda ett samtal med Rickard som deltar i 
barngymnastik. Sekvensen visar att pedagogerna i det lilla samhället 
känner till barnens livssituation och de nyttjar den kunskapen till att föra 
samtal med barnen. 
 
När alla barn är påklädda går två vuxna ut på gården med barnen där de 
aktivt deltar i barnens aktiviteter. När utevistelsen lider mot sitt slut 
visslar en vuxen i en visselpipa för att markera att det är dags att städa 
bort och att därefter gå in. Barnen går inte in direkt utan samlas vid 
entrén där de sätter sig på bron och väntar på att bli avborstade. Då de är 
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sopade går de in och får hjälp att ta av skorna i groventrén varefter de 
går till hallen för att ta av kläderna. En vuxen hjälper några barn med 
skorna i groventrén och skickar därefter in dem till en kollega som tar 
emot i hallen. Tillvägagångssättet visar på hur rutinerna är omgärdade av 
ritualer som organiserar situationen och reglerar såväl barnens handlingar 
som de vuxnas arbete. Vid förskolan används tydliga symboliska signaler 
som markerar övergången mellan olika aktiviteter. 
 

Anna går ut i yttre hallen, borstar, tar av skor. 
Anna: - Sockarna är väl inte blöta, då tar du med dem dit in. 
 

Barnen får själva bedöma om kläderna är blöta och uppmanas att om så 
är fallet ge dem till vuxen som hänger in i torkskåpet.  

 
Elisabeth plockar blöta kläder som barnen missat från deras hyllor 
till torkskåpen. 
Barnen berättar för Anna att de gjort en fälla ute.  
Elisabeth hjälper Anders, (2), med overallen 
Rickard berättar om en förestående badresa för Anna som lyssnar 
intresserat med ögonkontakt och tydligt minspel: - Va kul! 
 

Med hjälp av ritualerna och den struktur dessa skapar har de vuxna 
kontroll över både barnen och aktiviteterna. De har en tydlig 
arbetsfördelning som också ger utrymme för samtal med barnen. Samtal 
som de engagerat deltar i. 
 

Vilan sker i lekrummet där det är fördraget för fönstret, en lampa 
föreställande en måne lyser på en vägg. Mitt på golvet står ett bord 
varpå det är tänt ett levande ljus. Madrasser med en tillhörande filt 
och kudde är utlagda på golvet. Barnen tar sina mjukdjur och en 
uppvärmd rispåse och lägger sig på sin plats. De lyssnar till en 
början på ett band med avslappnande musik och en suggestiv röst 
som guidar barnen i ett fantasilandskap. Därefter masserar barnen 
varandra två och två på ryggen. Elisabeth följer en manual och 
berättar en berättelse som fungerar som stöd för olika steg i 
massagen. Elisabeth berättar och visar med händerna hur 
massagen ska utföras. Efter massagen bäddar Elisabeth om 
barnen och sätter på ett band med Alfons Åberg och spöket. När 
det bandet spelats färdigt sätter Elisabeth på ett band med Lotta 
på Bråkmakargatan. Barnen ligger ner och lyssnar på banden. En 
del barn börjar småprata och viska med varandra eller leka för sig 
själv. Elisabeth hyssjar och vid ett tillfälle reser sig Elisabeth som 
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annars ligger i soffan sig upp och flyttar Marcus madrass till andra 
sidan golvet, lite för sig själv. 

 
Även denna situation är fylld av signaler som markerar vad det är för typ 
av aktivitet. Ljuset är dämpat, man använder levande ljus, stilla musik, 
massage och lyssnar till sagor. De vuxna är tydliga med vad som 
förväntas av barnen och allt sammantaget skapar en situation som 
präglas av lugn och ro. Den fasta rutinen och inramningen skapar 
trygghet men är också ett medel för kontroll av barnen som fogar sig. I 
sekvensen ovan stannar Elisabeth kvar bland barnen under hela tiden 
vilostunden fortgår. Som vi ska se nedan lämnar pedagogerna ibland 
barnen själva. 
 

En eftermiddag när jag anländer till förskolan sitter all personal i 
personalrummet. Monica som haft ansvar för vilan är på väg att gå 
hem för dagen. Elisabeth och Anna har under vilan haft sin rast. 
Barnen som alla vilar på madrass ligger själva kvar inne på 
avdelningen i lekrummet, mysrummet och dockis. Personalen går 
tillbaka till barnen på avdelningen. Inne på avdelningen går 
Elisabeth i lekrummet och berömmer barnen som legat kvar trots 
att bandet tagit slut. Hon säger att de nu kan stiga upp. 
 

Barnen ges ansvar och de vuxna visar att de har tillit till att det ska 
fungera. Elisabeth berömmer dem för att de levt upp till förväntningarna 
och förstärker på det viset ett önskat beteende. Barngruppen helt 
accepterat att de ska ligga ner och vila på sin madrass, även de som 
egentligen inte har behov av att sova. Det ges inte några alternativ för 
dem. 

 
Anna har under tiden hämtat frukt i köket. Elisabeth går och 
plockar ur torkskåpen, samt förbereder för barnen som ska 
montera vlieselintavlor med pressade löv efter frukten. De som är 
vakna stiger upp och Elisabeth hjälper barnen med deras kläder. 
Anna sätter sig och skalar apelsiner och samtalar med de barn som 
är vakna och som stigit upp och satt sig vid bordet. Alla barn får 
sitta en stund, även de som inte äter 
 

Det finns en tydlig arbetsfördelning där de vuxna växlar mellan att vara 
tillsammans med barnen och att sköta praktiska uppgifter. När Elisabeth 
plockar ur torkskåpar och förbereder aktiviteten föregriper hon 
händelser som kommer att ske längre fram under eftermiddagen. Det 
medför att dessa aktiviteter underlättas.  
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Anna: - Nu ska vi se hur många gånger man måste dela den för att 
få en åttondel. 
Anna skär ett äpple och räknar hur många gånger hon delat och 
hur många klyftor hon har tills antalet klyftor är 8. 
Anna till Rickard: - Och du vill inte ha nånting?  
Anna till Simon: - Kunde du vända på den där tröjan? Då lärde du 
dig något i morse. 
Simon: - Jag gjorde så här och så här. 

 
I sekvensen ovan visas än en gång hur pedagogerna arbetar med 
övergångar mellan olika aktiviteter. Fruktstunden fungerar både som 
någotatt vakna till i lugn och ro och som ett sätt att sedan lotsa barnen 
vidare till andra aktiviteter, lek eller planerade aktiviteter. I samband med 
fruktstunden initierar Anna ett samtal som är förbundet med att lära 
barnen matematiska begrepp. Hon uppmärksammar också ett barn som 
nyligen lärt sig vända sin tröja och uppmärksammar barnet på att det nu 
lärt sig något nytt. Barnet visar då hur det nu kan göra. Hon arbetar 
parallellt med sina egna intentioner och med att möta barnen i deras 
lärprocesser. Vi ska nu besöka en samling vid förskolan som i stort följer 
det mönster som också fanns vid Maskrosen. 

Samlingen 
Ansvaret för samlingen roterar i arbetslaget och innebär att det varje dag 
sker ett byte av vuxen. Alla barn som bedöms orka med deltar i 
samlingen. De övriga har en ”småbarnssamling” tillsammans med den i 
arbetslaget som öppnat avdelningen på morgonen. Samlingen inleds med 
att alla står upp och sjunger en sång som markerar att det är samling. 

 
Monica: - Ska vi sitta först, det brukar vi ju inte göra. Alla ställer 
sig upp och tar varandra i hand. De sjunger därefter 
samlingssången, Foten säger stamp, stamp, stamp …. Nu ska vi ha 
samling. Alla sätter sig ner i ring. Marcus, 4 år som är ordningsvakt 
får av Monica lappar med barnens namn på. Marcus håller upp en 
lapp och visar barnen. 
– Oscar! säger de som kan tyda vad det står.  
/…/Monica: - Han är sjuk i dag. Marcus sätter lappen under en 
liten skylt med rubriken sjuk, och håller därefter upp nästa lapp. 
/…/ Monica: - Cristina, sitt still i ringen! Men Simon och Cristina 
sitt på rumpan! 
Cristina och Simon verkar inte fångas av aktiviteten utan lägger sig 
ner på golvet och skjuter sig bakåt med fötterna. Rickard och Elin 
tittar på den almanacka som ligger på golvet. Jerker, Marie och 
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Mia följer med i samlingen. Marcus visar lapparna för barnen. 
Marie som är ganska bra på att tyda budskapet svarar med barnets 
namn. Mia och Cristina lägger sig ner på golvet. Elin kommenterar 
att barnen inte sitter i ringen. 

 
Samlingen följer samma mönster varje dag med att barnen som inte har 
fasta platser står i ring och sjunger en inledande sång som också 
markerar att nu är det samling. Därefter följer en procedur där barn och 
vuxnas närvaro kontrolleras. I sekvensen ovan används lappar med 
barnens namn bokstaverade. Någon vecka senare har pedagogerna bytt 
dessa mot lappar med fotografier på barnen. Ordningsmannen försöker 
läsa vad som står på lapparna och frågar om de är här eller inte samt 
sätter upp lapparna under rätt rubrik. Ordningsmannen har mycket svårt 
med lapparna som han inte ens vet hur han ska vända. Han får hjälp att 
läsa dem av barn som kan eller som ofta gissar fel utifrån vilken första 
bokstaven i namnet är. De yngre barnen som ännu inte lärt sig tyda 
texten tappar snart intresset för aktiviteten. Sekvensen visar att barnen 
förväntas kunna sitta stilla i ringen och delta i en aktivitet som de vuxna 
planerat och som de kanske inte är motiverade till. Aktiviteten fyller en 
funktion av att göra barnen uppmärksamma på vilka barn som finns på 
förskolan men också på vilka som är frånvarande och vad orsaken till 
denna frånvaro är. När alla lappar fått sin plats på den tavla som används 
tar Monica fram en kalender för att samtala om vad det är för datum och 
vilka det är som har namnsdag. Samlingen avslutas oftast med en 
gemensam lek.  

I sekvensen nedan är det Elisabeth som leder samlingen. 
 

Elisabeth: Mia hyssj 
Elisabeth tar fram en påse och skakar den. – Vad är det i? Vad 
låter det som? Barnen gissar bland annat på att det är rispåsar och 
leksaker. 
Elisabeth: - Ska vi öppna och kolla. 
Elisabeth: - Här har jag kort som är i olika färger. Elisabeth håller 
upp korten och barnen säger i korus vad det är för färger. Grön 
gul, röd, blå. Elisabeth blandar korten i påsen och delar ut ett kort 
till varje barn. – Var så god. 
Erik (4) år: - Jag vill ha blå. 
Elisabeth: - Det kan man inte veta. Jag vet inte heller vad det blir 
för kort. 
Har alla fått ett kort? 
Barnen: - Jaa. 
Oscar: - Du har inte fått nåt. 
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Elisabeth: - Alla som har fått gula kort får sätta sig där borta 
(pekar). 
Rött, där borta. Alla som har grönt där. Alla som har blått i det 
hörnet. Barnen går och sätter sig på anvisade platser. Man leker 
Tingelingelinge tåget går ut i vida världen. Elisabeth är lok. 
Elisabeth låter barnen bestämma om de ska vara tåg eller buss. 
Barnen förslår buss. De förslår också destinationsorter, Indien, 
Finland etc. Elisabeth tycker Mellanstad men till slut blir det 
Stockholm. Barnen föreslår och Elisabeth är den som bestämmer. 
Elisabeth är buss och leder, hon stannar, tar emot biljetter och går 
sedan vidare. Alla som avlämnat biljetter till Elisabeth ställer sig 
efter henne och tar tag i varandras axlar, går på led och sjunger 
tillsammans. Då alla är med på bussen åker man slutligen hem. 
Elisabeth: - Vi måste ta varandra i hand. De formar en ny ring, 
släpper taget om händerna och sätter sig ner. 

 
Elisabeth skapar en spänning genom att använda en påse med dolt 
innehåll. Spänningen upprätthålls ända tills barnen organiserats i mindre 
grupper och leken kan ta vid. De lekar som ska användas bestäms i 
förväg av de vuxna som under en vecka använder samma lekar. I 
sekvensen ovan visas hur Elisabeth behåller ledningen över barngruppen 
utan att använda så många direktiv och tillsägelser. Ledningen är osynlig 
och sker i användandet av rekvisita och symboler som inramar den 
aktivitet som försiggår. Barnen ges ett begränsat inflytande då de kan ge 
förslag på vart resan ska gå men den vuxne har alltid avgörandet i sin 
hand. När leken är slut sätter sig alla ner i gen för att avsluta samlingen. 
 

Elisabeth: - Nehe Rickard, Jag vill att ni sätter er i blomman. 
Barnen sätter sig med fötterna mot varandra.  
Elisabeth: - Då ska vi göra så här, i dag ska alla som är 4 år, Erik, 
Rickard, Marcus, Mia, Lukas. Ni ska få följa mig till matsalen. Vi 
ska jobba i en ny bok. Ni andra ska rita månadens gubbe och när 
ni gjort det får ni gå ut. 
Jerker rycker och vill iväg. 
Elisabeth: - Näö, vad ni har bråttom. Jag ska säga färgen på era 
sockor. Alla som har någonting vitt på sina sockor får gå…. 

 
Samlingen fungerar som en del i organiserandet av dagen där dels den 
vuxne kan styra utifrån vad som står på programmet och dels om inte 
det finns ett planerat program, barnen ges tillfälle att reflektera över vad 
de önskar göra. Samlingen är starkt styrd av de vuxna och dess innehåll 
inramat av symboler och rekvisita som talar om vad som ska ske. I 
exemplet ovan används en lek som medel för att organisera på vad sätt 
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barnen får lämna rummet. Det finns en stark regulativ diskurs där barnen 
förväntas kunna sitta stilla och lyssna på den som talar, företrädesvis den 
vuxne. Barnen måste också för att lyckas i samlingen kunna kontrollera 
sin egen önskan att tala fritt då talet är reglerat så att det bara är en i taget 
som får tala och då företrädesvis om det ämne som är aktuellt. Under de 
besök jag gjorde vid förskolan utgick man inte vid något tillfälle från 
barnens erfarenheter eller frågeställningar på samlingen. Barnens aktivitet 
under samlingen varierade och man kan tydligt se att när de lekte eller 
sjöng deltog alla med stort intresse. Situationer som den ritualiserade 
närvarokontrollen och genomgången av almanacken där i huvudsak 
ordningsmannen är aktiv tillsammans med den vuxne orsakde däremot 
en del oro i gruppen.  

Arbetsstund 
Arbetsstunderna är infogade under dagen så att de ligger både under 
förmiddagen och på eftermiddagen. Barnen delas oftast upp så att några 
barn i taget arbetar med en aktivitet planerade av de vuxna. Under tiden 
leker de övriga fritt med vad de önskar. Vi ska följa en sekvens och se 
hur det kunde gå till vid en arbetsstund. 
 

Marcus (4), Anders (2), och Emma (3) ska måla. Anders ska få 
måla maskar av trolldeg som barnen gjort på småbarnssamlingen. 
Rickard (4) sitter och skriver sitt namn. Emma och Marcus ska få 
måla på ett stativ i våtrummet. Elisabeth häller upp färger ur flaska 
i små koppar.  

 
Förskolan har inget innehållsligt tema för verksamheten detta år. Man 
följer årstidsväxlingarna och som aktiviteter denna vecka planerats att 
göra hösttavlor där löv pressas fast mellan två ark av vlieselin. De yngsta 
barnen har tillverkat maskar i trolldeg, en aktivitet som också anknyter 
till natur och årstider. Stafflimålningen är helt fri och begränsas bara av 
det material som tillhandahålls. Under tiden som några barn arbetar med 
sina alster leker de andra barnen själva inne på avdelningen. Rickard är 
ett exempel på att barn som inte är sysselsatta med en planerad aktivitet 
ofta sitter och arbetar med det material som finns utifrån vad som 
intresserar dem. Rickard är för tillfället mycket intresserad av 
skriftspråket och sitter ofta och textar sitt eller något annat barns namn.  
 

Marcus tar de färger han får till staffliet. Anders har fått en kopp 
med brun färg och en pensel och målar nu sina maskar. Anna 
viker upp ärmarna på Emmas tröja. Elisabeth slår upp färg till 
Emma. Emma och Marcus ställer sig vid sina stafflin för att måla. 
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Anna sätter sig ner invid bordet och håller i maskarna åt Anders 
och visar honom: – Här är maskarna. 
Anders börjar måla, inte enbart på trolldegsmasken utan också på 
brickan som maskarna ligger på.  
Anna: - Du kan få ett papper sen. 
Anna till Anders: - Ska du måla mer, titta han vill ju också vara 
brun som de andra kompisarna. 
Anna till Anders: - Har vi målat maskarna färdigt? Du kan få ett 
papper. Anna hämtar en bit tapet som hon lägger på bordet så 
Anders kan börja måla. Anders säger Pappa, pappa.  
Anna: - Målar du pappa. Är det pappa här? 
Anders gör prickar med penseln, han trycker, stöter den mot 
papperet. 
Anders: - Min Mamma. 
Anna. – Mamma är på jobbet. 

 
Annas kommentar är tillrättavisande. I den aktivitet som Anders håller 
på med finns ett syfte som är tydligt för den vuxne men inte lika 
självklart för barnet.  
Anna talar till Anders som om det är maskens önskan att den ska vara 
brun. Hela aktiviteten består i att symboliskt reproducera ett stycke 
natur. Det föreligger ett förutbestämt resultat vilket medför att 
aktiviteten inte innehåller utrymme för kreativitet eller utmaningar. 
Barnets främsta utmaning består i att lära sig vad den vuxne förväntar sig 
för resultat och vad som krävs för att lyckas med uppgiften. När Anders 
är klar med den uppgift som de vuxna i förväg definierat, ges utrymme 
att fritt få använda färgerna. Anders börjar då prata och Anna försöker 
tolka Anders kommentarer. Hon tolkar det som att Anders antingen 
benämner vad han försöker avbilda eller att Anders funderar över var 
föräldrarna är.  
Elin som sett att Marcus och Emma målar på stativ vill gärna göra det 
själv. Hon måste dock vänta tills det finns plats för henne då stafflierna 
är upptagna. Elisabeth tar i stället med Elin för att montera hennes 
vlieselintavla.  
 

Anna som daterat Anders bild visar för Elin. Går och gör hål för 
att sätta in bilden i Anders pärm. 
Anna: - Det låter som om de är ovänner där inne. Anna går till 
mysrummet där barnen leker själva med djuren och ladugården 
och tittar. Anna kommer tillbaka och säger, de leker bara. 
Elisabeth går ut till barnen och frågar om hon får låna Mia en liten 
stund. Mia har inte monterat sin tavla ännu. 
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De vuxna hjälper barnen inne i målarrummet och tar hand om de alster 
barnen producerat. Antingen för att synliggöra eller för dokumentation, 
samtidigt som de har uppsikt över de barn som finns inne på 
avdelningen. 

Arbetsstunderna innehåller, förutom vad exemplen ovan visar, 
aktiviteter där barnen arbetar med färdigproducerade material så som 
inköpta arbetsböcker för 4 och 5-åringar, där både begreppsbildning och 
finmotorik övas. Böckerna innehåller övningar avsedda att öva kognitiva 
förmågor.  

Fri lek 
I avsnittet ovan som behandlar olika former av planerade aktiviteter visas 
hur dessa ofta pågår parallellt med den fria leken . Den vuxnes roll i den 
fria leken blir då ofta att hålla ett vakande öga på barnen som leker i 
angränsande rum, att bistå när de behöver lekmaterial som de inte själva 
har tillgång till eller att gå in och lösa konflikter som uppstår. De vuxna 
tar emellanåt en mer aktiv roll i den fria leken. I situationen nedan har 
femåringarna samlats i målarrummet för att tillsammans med en 
besökande skolklass och Monica tillverka flaggor. Rickard vill också 
gärna vara tillsammans med femåringarna. Elisabeth tar de barn som inte 
ska vara tillsammans med skolbarnen till lekrummet och initierar lek.  
 

Alla följer med Elisabeth in i lekrummet. 
Elisabeth:- Kom Rickard ska du hjälpa mig att bygga järnvägen? 
Ska vi flytta på bilmattan ? 
Elisabeth rullar ihop och ställer undan bilmattan. Elisabeth börjar 
bygga med träjärnvägen tillsammans med fem barn. Elisabeth 
sitter tillsammans med barnen på golvet. Barnen är i åldern 2 – 4 
år. 
Rickard: - Här ska vi jobba. 
Elisabeth: - Gud vad knasig den där var. Jag hade tänkt bygga en 
tunnel som vi skulle kunna köra under. (En bit saknar länk).- Nu 
så.En sån här, tack. Vi gör så här, men vad hittade du då? Ska vi 
ha ett gupp här. 
Rickard har kommit med två sammanfogade rälsbitar som hör till 
en loop.  
Elisabeth: - Har du satt ihop också? 
Gustav håller upp och visar. Mia ligger och tittar, deltar inte. 
Henrik kör på järnvägen med ett tåg. Benny kör. Madelene leker 
med dockvagnen och en docka. Emma bygger. Benny och Rickard 
hämtar lok. Anna kommer in och sätter sig på golvet/…/ 
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I denna situation tar de vuxna initiativ till lek med barnen och sätter sig 
och leker tillsammans med dem. Här fungerar det som en avledning från 
den aktivitet som pågår i målarrummet. Då den vuxne sitter ner på 
golvet tillsammans med barnen leker några barn med det material som 
den vuxne initierat, andra barn söker sig till annat lekmaterial och andra 
former av lekar.  

 
Rickard: Jag körde ända hit bort.  
Elisabeth till Emma som byggt till väggen och Rickard som kört 
till vägs ände: - Nu blir det svårt då ni kommit till väggen. Har ni 
kommit till staden? Då kan du bygga där, (pekar på en rälsände) 
till sommarstugan. Emma fortsätter bygga mot sommarstugan. 
Rickard som sitter i hörnet av rummet där rälsen tar slut: - Jag 
behöver mer. 
Elisabeth: - Hur ska du då göra om du behöver mer? 
Rickard: - Jag ska hämta. 
 

Dialogen med barnen handlar om konstruktionen och lekens innehåll. 
När Rickard behöver mer material att bygga med ställer Elisabeth en 
fråga till Rickard som själv får lösa sitt problem. De vuxna återför på 
detta sätt ansvaret till barnen.  

 
Elisabeth går ut i allrummet och väter en handduk som hon 
kommer in i lekrummet med och torkar bort färg från ansiktet på 
Gustav. Hon tar med en broschyr som kommit från en skola som 
har gjort en pjäs om miljön och visar den för Anna. Elisabeth går 
ut ur rummet där barnen leker. 

 
När leken kommit igång lämnar den vuxne leken och återgår till sin 
övervakande roll. De vuxna är ofta sysselsatta med flera samtidiga 
parallella handlingar där de administrerar, planerar, förbereder och följer 
upp aktiviteter samtidigt som de har en övervakande funktion gentemot 
barnen.  

Sammanfattning 
Liksom vi ska se i kommande förskola är genomförandet av dagliga 
rutiner tydligt framträdande på denna förskola. Här framstår rutinerna 
som ett medel för att strukturera och att leda verksamheten och 
barngruppen. De vuxna har ett ledarskap med klara regler och rutiner. 
Med hjälp av dagens indelning i olika moment och ritualer som avgränsar 
ges en tydlig inramning av dagens olika moment, något som antingen kan 
ses som att man leder barnen eller kontrollerar dem. Rutinerna 
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garanterar barnens behov av såväl mat och vila som fostran till 
självständighet och ansvar och till lärande. Här är alltså rutinerna ett 
verktyg för såväl fysisk reproduktion som reproduktion av normer och 
av kunskap, vilka kan sägas vara verksamhetens objekt. De vuxna ger 
hela tiden instruktioner till barnen om vad de ska göra härnäst. De 
övervakar, ger tillsägelser och markerar gränser samt ställer frågor till 
barnen om vad de ska göra på ett sätt som får barnen att tänka efter och 
själva fatta de beslut som de vuxna önskar att de ska fatta. I arbetslaget 
föreligger ingen tydligt framträdande arbetsdelning, graden av 
klassifikation är låg. 
 
Fostran i denna förskola, så som den yttrar sig i observationerna, syftar 
till att barnen ska bli självständiga och ta eget ansvar för att efterleva de 
regler och normer som de vuxna beslutat ska gälla. Normen ska alltså 
internaliseras och bäras av barnen själva. Barnen förväntas ta ansvar för 
sina handlingar och självständigt utföra olika uppgifter. De görs delaktiga 
i de aktiviteter som finns i verksamheten och får ta ansvar vid 
matsituationen, klä sig själva, hämta material, städa bort etc. De fostras 
också till att känna gemenskap i gruppen och ta ansvar för varandra.  
 
Omsorgen om barnen och de omvårdnadssituationer denna innefattar är 
inbäddade i dagens händelser och tämligen rutiniserade. Man möter såväl 
barnens fysiska behov som deras behov av trygghet och närhet. Tilltalet 
till barnen är direkt där barnen ges motiveringar och beröm men där 
också gränser markeras med tillsägelser och i något fall hot. Individuella 
hänsyn tas men barnens inordnande i gruppen är viktig och såväl 
pedagogiska aktiviteter som rutinsituationer riktar sig till alla barn. Så 
vilar till exempel alla barn på madrasser efter lunchen oavsett om man 
behöver sova eller inte. 
 
Barnen ses som kompetenta i bemärkelsen att de har många färdigheter . 
De förväntas klara av att utföra en mängd uppgifter själva eller med en 
vuxen som stöd. De kunskaper som premieras är de som reproducerar 
en etablerad uppfattning om natur och samhälle. Barnen övar sig att 
skriva och räkna. Samtal relaterade till matematiska begrepp förekommer 
ofta. Barnen ses i den bemärkelsen inte som kompetenta utan som barn 
som saknar kunskaper som de behöver lära sig. Personalens planering av 
verksamheten visar på en förmedlingspedagogisk syn på lärande där 
läraren besitter kunskap som via aktiviteter och samlingar förmedlas till 
barnen. Den dagliga samlingen är starkt inramad av ritualer där 
samtalsutrymmet tydligt avgränsas av den vuxne och den planering den 
vuxne gjort för samlingen. Förskolans dokumentation av barnens lärande 
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och utveckling sker genom att man sparar barnens alster i pärmar. Varje 
månad gör barnen en teckning som ska visa på deras utveckling. Man har 
ett synsätt där man eftersträvar ett normaliserat barn anpassat till regler 
som uttrycker allas lika rätt där individen är självständig och ansvarig inte 
bara för sig själv utan också för gruppens gemensamma bästa. 

Avdelningen Maskrosen 
Avdelningen Maskrosen finns i Mellanstad, i ett bostadsområde som 
byggdes under 1980-talet. Området har relativt stor genomströmning av 
invånare med många invandrare från olika länder och språkgrupper. 
Förskolan som består av fem avdelningar omges av en stor gård med 
inslag av natur och gränsar till ett mindre skogsparti. 

Avdelningen Maskrosen delar lekhall med en annan avdelning. 
Avdelningen består av en tambur med angränsande toaletter och 
skötrum, ett allrum där det finns lekmaterial, pussel och spel och en 
köksbänk med en diskmaskin där personalen själva diskar sitt porslin. I 
allrummet finns också en låg soffa i ett hörn. Ett av rummen är ett 
lekrum med en stor fri golvyta att använda för samlingar, här finns också 
ett bord där några barn äter sina måltider. Innanför lekrummet finns ett 
rum med mjuka möbler och böcker och material för docklek. Det finns 
på avdelningen ett litet målarrum som används för skapande aktiviteter. 
Det finns en viss fördelning av material mellan rummen men i stort sett 
används alla rum till både lek, pyssel och skapande verksamhet. Väggarna 
är klädda med gipstavlor barnen gjort med gips, rönnbär och 
rönnbärsblad och där hänger rönnbärshalsband som barnen gjort.  

På Maskrosen var 19 barn i åldern ett till sex år placerade. Elva av 
barnen var tre år eller yngre. Sex barn hade föräldrar med utländsk 
härkomst och de talade fem olika språk. Personalen bestod av tre 
förskollärare och två barnskötare som delar på 4,25 tjänst. 

 
Laila som arbetat längst på avdelningen utbildade sig först som 
barnskötare med en anstaltspedagogisk inriktning och arbetade inom 
vården. Tanken att så småningom kunna arbeta som speciallärare ledde 
till att hon sökte sig till förskollärarutbildningen. Efter examen i början 
av 1980-talet började hon arbeta på en förskola i mellansverige där hon 
bland annat under fem år innehade en föreståndartjänst. Efter sju år 
flyttade Laila med familj till Mellanstad där hon först arbetade vid en 
enavdelningsförskola, för att i ibörjan av 1990-talet börja sin anställning 
på avdelningen Maskrosen där hon innehar en heltidstjänst. 

Britt som vuxit upp i Mellanstad hade egentligen tänkt bli 
grundskollärare men kom efter gymnasiet inte in på 
grundskollärarutbildningen. Andrahandsvalet var förskollärarutbildning 
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där Britt fick sin examen i mitten av 1980-talet. Tanken var att i första 
hand arbeta i deltidsförskoleverksamhet men konkurrensen om de 
tjänsterna var hård och den verksamheten minskade snabbt i omfattning. 
Britt har i stort sett hela tiden sedan examen arbetat i syskongrupper med 
undantag för något år då hon arbetade som föreståndare. Britt ångrar 
inte sitt yrkesval även om hon någon gång övervägt att gå 
påbyggnadsutbildning till grundskollärare. Detta fann hon dock svårt 
med en nybildad familj. Hon menar att det skulle inneburit mer 
ensamarbete att arbeta inom skolan och att arbete i arbetslag är mycket 
trevligare. De senaste tre åren har Britt haft sin anställning på den 
Maskrosen där hon arbetar 75%. 

Sadele som vuxit upp i Mellanöstern utbildade sig i sitt hemland för 
arbete inriktat mot kontor och administration. Sadele hade efter flytten 
till Sverige på 1990-talet från början tänkt sig en fortsatt yrkeskarriär 
inom de områdena. För att öva svenskan och komma ut i det svenska 
samhället praktiserade hon på en förskola och såg vilken skillnad det var 
mellan förskolan i Sverige och hemlandet. Sadele menar att i Sverige 
behandlas barn som ”små människor, där dom har känslor och dom har tankar 
och man ställer frågor och väntar på svar,”. Praktiken ledde till att hon under 
tre år fick visstidsanställdning som barnskötare på en förskola med 
flyktingbarn. När hon efter att det blivit övertalighet inte fick ett förlängt 
anställningsförhållande kompletterade hon sin gymnasieutbildning för att 
skaffa behörighet till förskollärarutbildning. Sadele fick direkt efter 
avslutad examen anställning som förskollärare på avdelningen 
Maskrosen, där hon hade haft sin verksamhetsförlagda utbildning. 

Kicki som var skoltrött började arbeta med barn direkt efter avslutad 
grundskola. ”Min mamma jobbade som dagbarnvårdare och jag tyckte redan när 
jag var tillräckligt stor att inte se dom som kompisar /…/ att det var väldigt roligt 
med barn,”. Hon arbetade som barnflicka och hemvårdare i kommunen. 
Via kommunen erbjöds hon en 20 veckors barnskötarutbildning Då inga 
jobb fanns att få i hemkommunen Mellanstad flyttade hon till Stockholm 
och arbetade i en småbarnsgrupp. Efter några år flyttade hon tillbaka till 
Mellanstad och kompletterade sin barnskötarutbildning med ytterligare 
40 veckor för att i början av 1990-talet börja arbeta på Maskrosen. En tid 
senare fortsatte Kicki sina studier med att påbörja en ny högre 
utbildning. De senaste åren har Kicki varit tillbaka i barngruppsarbete 
med en halvtidsanställning på avdelningen Maskrosen.  

Johanna som är den yngsta i arbetslaget arbetar 75% som barnskötare 
på avdelningen Maskrosen. Hon har varit på Maskrosen i sju år och 
arbetat som vikarie i förskoleverksamhet sedan  hon avslutad sin 
utbildning. Johanna som vuxit upp i Mellanstad intresserade sig för 
förskoleverksamhet under en PRAO-period i grundskolan. ”jag tyckte att 
det var jätteroligt, kul, omväxlande, så jag fastnade för det.” 
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Verksamheten på avdelningen Maskrosen organiseras på ett sätt som 
följer en traditionell indelning av tiden i olika rutinsituationer med 
måltider som fasta punkter under dagen. Efter frukost finns en stund för 
fri lek före den dagliga samlingen som sker klockan nio. Då samlingen 
avslutats går man ut med barnen på gården förutom om något barn ska 
vara med i en aktivitet. Efter utevistelsen äter man lunch tillsammans på 
avdelningen och därefter vilar barnen. De minsta barnen läggs på 
madrass i lekhallen och de lite större barnen sitter och lyssnar på en saga. 
Då lässtunden är slut får barnen ägna sig åt stillasittande aktiviteter för 
att inte störa de barn som sover. Dessa aktiviteter kan bestå i att man 
lägger pussel, spelar ett spel eller deltar i en av de vuxna planerad 
aktivitet. Före mellanmålet ges barnen möjlighet att leka fritt. Efter 
mellanmålet går man för det mesta ut och leker på gården fram till den 
stund barnen hämtas av sina föräldrar. 
 
Dagsrutin 
 
06.30 Fri lek 
08.00 Frukost 

Fri Lek 
09.00 Samling 
09.30 Utevistelse 
10.30 (Samling, åldersindelad) 
11.00 Lunch 
12.00 Sov och lässtund 
12.30 Aktiviteter 

Fri Lek 
14.00 Mellanmål 
15.00 Utevistelse 

 
 
Det empiriska materialet som producerats vid mina observationer 
presenteras nedan. Som den korta beskrivningen av dagsrutinen visar 
består den planerade verksamheten under dagen av i huvudsak tre delar, 
omvårdnadssituationer, fri lek och styrd verksamhet som samlingar och 
aktiviteter. Jag kommer med utgångspunkt i dessa tre huvudkategorier ge 
exempel från mina observationer och i anslutning till dessa analysera 
verksamheten. Barnens ålder anges i parentes, efterhand som de 
förekommer i texten.  
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Omvårdnadssituationer 
Jag inleder med att beskriva personalens handlingar under 
omvårdnadssituationer och inleder med ett exempel från 
måltidssituationen. Det är morgon på avdelningen och i det rum som 
fungerar både som matrum och som ett rum för att sitta och arbeta vid 
bord med att rita, lägga pussel och spela spel sitter de åtta barn som 
anlänt, tillsammans med Sadele och äter frukost. Kicki och Britt står 
invid den köksbänk som är placerad mot väggen som avgränsar rummet 
från hallen och resonerar om vad man ska ersätta dagens inplanerade 
fotografering med: Om det kan gå att lösa med att man arbetar med 
tvärgrupper tillsammans med övriga avdelningar eller om man ska göra 
på annat vis. Britt ska gå till ett morgonmöte där frågan ska dryftas med 
de övriga avdelningarna på förskolan. 

 
Sadele lämnar bordet då hon ätit färdigt. Kicki sätter sig i stället.  
Kicki till ett barn: – Vad är det du berättar? 
Britt äter på stående fot stående invid arbetsbänken. Hon samtalar 
om verksamheten t.s.m. Laila som anlänt för arbete med uppgifter 
utanför det egentliga barngruppsarbetet, (barnfri tid). 
Edin (4): – Jag har ätit färdigt. Får jag gå? 
Kicki: man behöver inte ha så bråttom. 
Edin: – Jag ska vänta. 
 

Detta stycke kan tolkas som om matsituationen i första hand är till för 
att tillgodose behovet av mat både för vuxna och barn. En pedagog äter 
på stående fot och då den som sitter och äter med barnen ätit klart 
lämnar hon bordet och byts ut mot en annan i personalen. Det kan 
tolkas som att den vuxne i en situation är utbytbar vilket i sin tur tyder på 
att det i denna situation inte är frågan om att utveckla känslomässiga 
relationer eller att föra samtal vidare. Det visar också på graden av 
arbetsdelning i arbetslaget där vem som helst kan gå in i en aktivitet eller 
situation och avlösas sin kollega. Detta är något som återkommer i ett 
flertal exempel nedan. Arbetsdelning består inte i särskiljande av 
uppgifter utan snarare som en relativt jämlik fördelning av uppgifter. 
Den vuxne är inte heller identifikationsobjekt för barnet då det gäller 
andra regler för vuxna än för barn. Vuxna behöver inte sitta vid bordet 
och äta, och kan då de är färdiga lämna bordet men barn bör vänta. 
Edin, ger uttryck för sin tolkning av situationen och beskriver att han nu 
är färdig och önskar gå, som den vuxne gjort. Detta avfärdas av den 
vuxne och Edin, accepterar. Den vuxne möter i denna situation inte 
barnet utan markerar i stället den norm gäller.  
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De vuxna i rummet samtalar med varandra om verksamheten, 
händelser från gårdagen och hur dagens arbete ska läggas upp. I den här 
sekvensen framstår fostran av barnen till anpassning som ett objekt för 
de vuxna tillsammans med omsorgen om barnen i form av att tillgodose 
behovet av mat. Situationen fortsätter. 

 
Barnen sitter och äter. Sadele som ätit klart plockar undan tallrikar 
eftersom barnen blir färdiga och sätter in dessa i diskmaskinen. 
Kicki som sitter och äter vänder sig mot Jacqueline (6).  
– Jag tycker att du ska äta lite. 
– Du tycker inte om sylt? Kicki tolkar Jacquelines bristande aptit 
och får ett jakande svar.  
– Ska du äta utan sylt då? 

 
Den vuxne vid bordet samtalar med barnen om deras mat. Den vuxne 
sköter de praktiska sysslorna runt matsituationen. Det finns alltså en 
uppdelning mellan vad barn gör och vuxna där de vuxna inte ser barnen 
som kompetenta med ett eget ansvar utan denna praktiska syssla är den 
vuxnes ansvar. De vuxna dukar också själva fram mat och porslin inför 
måltiderna. Omsorgen om barnet och dess fysiska behov framstår som 
det viktiga. Den andre vuxna i rummet arbetar med att plocka undan 
från bordet och sätta in i diskmaskinen. En uppgift som man inte gör 
barnen delaktiga i. Då några barn ätit färdigt börjar de få lämna bordet. 
Nu får Edin, gå tillsammans med bland annat Viola. 
  

Viola (4) ryter; Ahhhhaaahhhh. 
Kicki: - Men nu blev det fel. Du ska inte uppmuntra Elina att låta 
så där. (Elina (3), en flicka som ännu inte utvecklat något talspråk, 
sitter tyst bredvid). 
Kicki som sitter kvar vid bordet vänder sig mot Edin och Viola 
som lämnat matbordet och säger: – Jag vill att ni ska tvätta 
händerna, så det inte kommer smör överallt. 

 
Det verkar finnas en farhåga att rytandet ska orsaka oro i barngruppen 
och den vuxne ger barnen en tillsägelse. Kicki följer upp tillsägelsen med 
att rikta Violas uppmärksamhet mot en annan av förskolans normer. När 
Edin och Viola lämnat bordet får de ett direktiv som visar vad de 
förväntas göra efter maten. Direktiv liknande detta är vanligt under 
dagen. De har dels en fostrande uppgift och dels fungerar de ofta som 
ett sätt att dirigera barnen framåt i dagens rutiner.  
 

Viola och Edin har tvättat händerna och kommer tillbaka från 
tvättrummet till allrummet. 
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Edin: – Jag ska leka med pengar. 
Kicki vänder sig mot dem och säger: - Jag skulle vilja att ni tog 
kassaapparaten till samlingsrummet mens vi äter. 
 

När barnen kommer tillbaka från tvättrummet får de ytterligare direktiv 
som också syftar till att hålla ordning under matsituationen. Barnen visar 
att de nu vet att det efter att man har tvättat händerna är tillåtet att leka 
med det man själv önskar. Kicki sätter upp gränsen för var man kan leka 
fram till måltiden har avslutats och alla barn har ätit färdigt. Sadele som 
plockat undan från borden och ställt in porslinet i den diskmaskin som 
finns på avdelningen vänder sig mot Kicki: 
 

Sadele – Kommer Fredrik senare eller? 
Kicki: - Är Elina klar. Helga är klar.  
Sadele lyfter ner småbarnen och följer dem till tvättrummet. 

 
Samtalen mellan de vuxna i rummet handlar om organiserandet av den 
aktivitet som pågår och av dagen. Den fråga som Sadele får kan ses som 
en underförstådd anmodan att hjälpa de mindre barnen som ätit färdigt 
att tvätta sig, vilket också Sadele uppfattar. Det är också en markör i 
arbetslaget av vad som är viktigt att ta itu med. Samma personer är 
involverade i en liknade situation strax före ett mellanmål, där Sadele 
sitter och lägger pussel tillsammans med några barn. Kicki tittar då i 
matlistan för att se vilket mellanmål det ska bli och säger ”pannkaka blir 
det”, varpå Sadele reser sig från barnen och börjar plocka bort från 
borden och duka. Dessa markörer är en del i den kommunikation som 
de vuxna har för att organisera sitt arbete och signalerar också hur man 
ser på vad det är som är viktigt. Det förefaller som om genomförandet 
dagens rutiner kommer i första hand, inte att vara tillsammans med 
barnen i deras aktiviteter. I vart fall är tiden för samvaro med barnen på 
deras egna villkor begränsad till vissa tidpunkter på dagen. Rutinerna kan 
också ses som en garant som tryggar barnens rätt till god fysisk omsorg 
och utvecklande aktiviteter vilket motiverar den vikt som läggs vid dem. 
Vi ska nu se vad som händer vid ett mellanmål där barnen serveras mjölk 
och smörgås. Denna eftermiddag är det få barn närvarande så man sitter 
vid två bord inne i ”allrummet”. Laila och Sadele hjälps åt vid ett bord. 
En förälder kommer för att hämta sitt barn. Laila som ser detta säger till 
Sadele att nu är modern här varpå Sadele som behärskar förälderns 
hemspråk lämnar rummet.  
 

Laila brer en smörgås till Pascal (2): - Vill du ha ost eller korv? 
Håller upp korv. Pascal skakar på huvudet. Neej, vill du ha ost? 
Lägger på ost. 



 83

Laila till nästa barn: - Vad vill du ha? Johannes (2): - Rutig. Laila: - 
Vad vill du ha på? Johannes: - Kojv. 
David (3) sitter och slickar på sin smörgås. Laila: - Tugga din 
smörgås David.  
Laila: - Jacqueline. Hård eller mjuk?  
Jacqueline (6): Mjuk. 
Laila: - Vill du ha korv? 
Jacqueline: - Korv. Laila gör i ordning smörgåsar åt alla barnen. 
Serverar. Amin (3) vill inte ha russin i sin mjuka smörgås. Laila 
river bort en bit där det sitter russin och säger åt Amin att äta upp 
resten. 

 
Barnen ges vid måltiden visst utrymme att påverka vad de ska äta då de 
tillfrågas om vilka pålägg de vill ha eller vilken typ av bröd. De vuxna 
hjälper dem och ställer inga stora krav på att barnen ska bre smörgåsar 
själva eller skala potatis själva. De äldre barnen tar själva för sig mat och 
brer smörgåsar men det är inget krav och inte självklart. I sekvensen får 
Jacqueline som är äldst av barnen på avdelningen samma service som de 
yngre barnen. 

Matsituationen kännetecknas av att de vuxna servar barnen och 
övervakar situationen för att hålla ordning. Samtalen med barnen är tätt 
knutna dels till den aktivitet som man håller på med, att äta, eller består 
av förmaningar och direktiv för att hålla ordning eller för att lotsa barnen 
vidare till nästa moment. Samma mönster återfinns i andra 
omvårdnadssituationer som till exempel inför utevistelse, då barnen är i 
färd med att ta på sina kläder.  
 

De större barnen som kan klä sig själva börjar klä sig. Johanna 
hämtar de barn som leker inne på avdelningen. Laila stänger 
dörren till avdelningen, lägger kläder på golvet. 
Laila byter blöjor på Johannes (2). Tar fram hans kläder. Johanna 
som bytt på Elina (3) sätter sig på golvet och tar på henne kläder. 
Edin (4), Viola (4) och Louise (5) klär sig själva. Sadele tar Helgas 
(2) kläder och går ut till den yttre hallen för att hjälpa henne 
Edin: - Snart kommer flyttbilen.  
Laila: - Javisst. Vad hade du för mössa idag då? 

 
Situationen vid påklädning före utgång visar i mångt och mycket samma 
mönster. De vuxna tar fram de kläder som barnen ska ta på sig och 
hjälper de yngre. Samtalen är begränsade till direktiv om vad man tar på 
och i vilken ordning. De vuxna är helt inne i projektet att genomföra 
aktiviteten som består i att få på barnen kläder och negligerar barnens 
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tankar och funderingar om de faller utanför den ramen. Edin som ska 
flytta till en annan stad nästkommande dag tycks ha behov av att prata 
om sina funderingar kring flytten men i detta sammanhang passar det 
inte. Den vuxne är upptagen med att genomföra påklädningen och visar 
med sitt svar vad som är Edins uppgift just nu och att det nu gäller att 
göra det man förväntas och inte tänka på annat. Nästa exempel visar 
också att barnens tankar och upplevelser i denna situation inte är viktiga, 
utan att det bara handlar om att genomföra aktiviteten. 
 

Azul (5) går ut med sina kläder till Sadele som hjälper barn i 
groventrén. 
Tea (3) kommer in från lekhallen: - Han slog mot mig. 
Laila: - Slog han mot dig. Men vet du vad, du kan ta på dig dina 
svarta byxor. 

 
Tea som har blivit utsatt för en obehaglig händelse i lekhallen och vill 
berätta det bemöts på samma sätt som Edin. Laila går till dörren och 
uppmanar barnen att vara försiktiga. Episoden fortsätter: 

 
Laila till barnen som är inne i lekhallen. - Vet ni vad, ni måste vara 
försiktiga . 
Tea: David slog mig. 
Laila: Vet du vad, vad sa jag? Där har du dina svarta byxor. Ta på 
dem. 
Tea tar sin regnjacka och springer med den in i lekhallen och slår 
Karin med den. 
Laila avbryter: - Sa jag att du skulle ta regnrocken och slå Karin? 
Du skulle ta på dig dina svarta byxor. 
Laila hjälper Tea med täckbyxorna. Johanna tar ett nytt barn, 
Pascal (2), till toaletten för att byta blöjor. Karin sitter nu på 
toaletten. Hon har kissat och torkar sig själv. 
Johanna till Pascal: - Sitt här. Nä nu ska du sitta här. Vi ska ta på 
dina kläder. 
Pascal: - Ja leka. 
Johanna: - Näe nu ska du gå ut.  
Johanna till Jacqueline: Nu har Jacqueline fått nya skor tror jag.  
Laila: - Nu fröken Tea, du ska ha en mössa på dig och vantar. 
Laila och Johanna diskuterar förläggning av dagens aktiviteter.  

 
Tea ger uttryck för att bemötandet inte var tillräckligt, hennes egna 
känslor har inte tagits på allvar. Hon fortsätter tala om vad som hänt i 
lekhallen men får samma bemötande som tidigare. Min tolkning är att 
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det bemötande hon får kan ha bidragit till att hon sedan springer in och 
slår ett annat barn. Den kommunikation som förekommer riktad till 
barnen begränsas alltså till att i stort sett handla om aktiviteten som 
sådan. Den består i att ge direktiv och uppmaningar till barnen om vad 
de ska göra samt att markera vad som nu ska ske. Det skulle kunna 
tolkas som att den vuxnes perspektiv sätts i förgrunden. Pedagogerna 
sinsemellan samtalar om hur verksamheten ska organiseras, vilket också 
kommer igen i många av observationerna både i samband med 
omvårdnadssituationer och då barnen har fri lek. 
 
De exempel på omvårdnadssituationer jag ovan visat ger en bild av en 
verksamhet där man fokuserar på att tillgodose barnens fysiska behov, 
mat och varma kläder och att deras känslomässiga behov står i 
bakgrunden. Det som garanterar att barnens behov tillgodoses är de 
aktiviteter som innefattas i rutinerna. Dessa aktiviteter är vad som står i 
fokus för personalen. På det sättet blir tillgodoseendet av barnens behov 
en konsekvens av att rutinen genomförts och därmed underordnad 
rutinen. Rutinen är alltså här det verktyg som ska förmedla en god 
omsorg. Risken finns dock att rutiniseringen leder till att rutinerna blir 
nästan till ett självändamål och att barnens behov tappas ur sikte.  
 
Hur ser då den delen av verksamheten ut som inte består i 
omvårdnadssituationer? Beskrivningen i det följande består dels av 
samlingar och planerade aktiviteter, dels tid som barnen mer fritt 
förfogar över, så kallad fri lek. Jag börjar med att beskriva samlingen, 
som från de första Barnträdgårdarna inrättades funnits som ett inslag i 
svensk förskoleverksamhet. Därefter följer beskrivning av arbetsstunder 
och fri lek. 

Samlingen 
Samlingar förekommer dels varje dag före utevistelsen då hela 
barngruppen samlas, dels någon gång varje vecka i samarbete med de 
andra avdelningarna på förskolan då barnen samlas i grupper indelade 
efter ålder. Det första exemplet hämtas från avdelningens egen samling. 
Barn och personal har samlats i en ring för att samtala om vilka som är 
närvarande vid förskolan. Rekvisitan är tygdockor som symboliserar barn 
och personal. 
 

Britt visar Anders nya docka för barnen. Hon tar sedan en docka 
ur burken, håller upp den och säger Edin är här idag. 
– Å vem är det? Barnen svarar David vilket bekräftas av Britt – 
David. 
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– Å vem är det? – Tea. 
– Å jag är här (Kicki beskriver sig själv då hennes docka hålls upp, 
Kicki är personal). 
– Vem är det? – Elina. 
– Vem är det? – Johannes. 
– Vem är det? – Sadele. 

 
Samlingen innehåller varje vecka en sång och en ramsa som de vuxna 
bestämt i förväg. Innehållet är anknutet till naturen, årstidsväxlingar och 
högtider. Samlingen sker mellan den stund av fri lek som barnen har 
efter frukost och före utgång och fyller därmed en funktion av att 
avgränsa dagen och underlätta organiserandet av påklädningen. Samtalet 
är starkt ritualiserat och styrt av den vuxne med hjälp av dockorna. 
Därefter introducerar Britt veckans sång. 
 

Britt tar upp den stora mjukisälgen man lånat och frågar. – Vem 
ska vi sjunga om nu då? (veckans sång) 
Louise (5): - Jag kan en annan som pappa har i bilen. 
Britt: - Vi tar den sen men nu tar vi Älgen går med långa kliv 
genom dungen. Alla sjunger tillsammans veckans sång. 
Louise då sången avklingat: - Nu ska vi sjunga om den andra 
älgen. 
Britt: - Nu får vi höra vad Louise säger. 
Louise börjar sjunga ”älgarna demonstrerar älgarna har fått nog”. 
Britt tillsammans med övrig personal tar upp sången och de 
sjunger vers 1. 

 
Förutom uppropet består samlingarna i stort sett av att man sjunger 
sånger och gör fingerramsor. Till dessa finns också rekvisita som den 
vuxne håller fram för att visa vad man ska sjunga. Exemplet ovan visar 
att det finns barn som försöker lägga in andra betydelser i vad rekvisitan 
kan betyda och som vill påverka innehållet i samlingen. Det medges men 
först då den sång som pedagogerna i förväg bestämt sjungits. 
 

Ska vi sjunga om björnen. (Tea (3) har tagit med en björn 
hemifrån och önskat att man ska sjunga björnen sover.  
Britt: - Då får björnen ligga här. Britt lägger Björnen mitt i ringen 
och barnen sjunger därefter Björnen sover. Britt tar upp en råtta 
ur en burk med barnens symboldjur. De sjunger, Var bor du lilla 
råtta. Tea vill att de ska sjunga om snigeln som är hennes symbol. 
Britt – vi ska inte sjunga ditt djur nu. Vi sjöng ju om din björn. I 
går sjöng vi om din snigel. 
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Tea har insett rekvisitans makt och tagit med ett mjukdjur till samlingen, 
något som ger henne en möjlighet att påverka innehållet i samlingen. 
Barnen har symboldjur som markerar var de ska sitta och till varje 
symboldjur hör också en sång som man sjunger. Den vuxne tar upp ett 
symboldjur ur en burk och sedan sjunger man den sången.  
 

Britt: - Nu ska vi sjunga Imse Vimse spindel. 
Barn. – Jaa, stor. 
Britt: - Vi tar lilla först. 
Tea (3) – Han har en spindel. Upprepar under sången – Han har 
en spindel.  
Britt: - Ssschhh. Tea, har han en spindel? (Det är en spindel i 
mönstret på en pojkes socka). 
Pedagogerna och alla barn sjunger Imse vimse.  
Azul (5): – Stor. 
Tea: - Jag är rädd för stor. 
Britt: - Louise vill att vi ska sjunga om bilen.  

 
Då man sjunger Imse Vimse Spindel försöker Tea berätta att hon är rädd 
för stora spindlar. Den av personalen som leder samlingen tar inte upp 
det samtalsämnet utan markerar att det är sång vi ägnar oss åt nu. Barnen 
har alltså ett visst inflytande så länge de håller sig inom ramen för 
aktiviteten. Den vuxne markerar hela tiden att hon bestämmer och tar 
ibland hjälp av barnens förslag om de ryms inom gränserna för vad 
aktiviteten tillåter. Då samlingen lider mot sitt slut och de vuxna 
genomfört sin planering lämnas ett större utrymme för barnen att 
påverka innehållet. När de större barnen skickats ut i hallen för att ta på 
sig ytterkläder tar Britt upp Teas tidigare önskemål om att sjunga Lilla 
snigel. 
 

Britt då man sjungit Lilla snigel akta dig. – Vad ska vi sjunga mer 
om då? 
David (3): - Kottar. 
Britt: - Kottar Ekorren satt i granen kanske???? 
David (3): - Mmmmmm 
De vuxna sjunger. Barnen kryper runt på golvet. 
Kicki. – Nu tror jag att vi sjunger för oss själva. 
Britt: - Koncentrationen är inte . 
Kicki: - Vi kan låta dem leka en stund. 

 
Man skulle kunna tolka detta som att då barnen får inflytande visar de att 
de inte är intresserade längre. Samlingen har också pågått under 40 
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minuter och de har under hela tiden varit tvungna att sitta relativt stilla 
och koncentrera sig på vad de vuxna vill att de ska göra så det är troligt 
att de är trötta och vill slappna av. Ett inslag i samlingen är också en kort 
information om vad som ska ske nästa dag.  
 

Britt: - I morgon kommer kanske fotografen. Vad gör en fotograf, 
Edin? Edin kan inte svara. 
– Louise?  
Louise (5): - Tar kort  
– I morgon. 
Britt: - De största barnen går och klär på sig först. Edin, Azul, 
Mario, Louise och Syntache. 
– Ska vi gå ut? 
Britt: – Vi ska ut allihopa. 

 
Detta är en sekvens där den vuxne ställer en fråga och förväntar sig ett 
på förhand givet svar, inte någon utvecklad dialog. Ovanstående är en 
form av kommunikation som dominerar hela samlingen. I sekvensen blir 
också samlingens funktion som ett medel att organisera dagen tydlig då 
den används för att organisera påklädningen. Samlingen demonstrerar 
hur innehållet styrs av den vuxne med hjälp av såväl ritualer som den 
starka inramning som rekvisitan ger. Det finns barn som gör motstånd 
både genom att försöka hävda sin egen tolkning av vad djuren kan 
symbolisera och genom själva att ta med egna symboldjur till samlingen. 
Den vuxne markerar emellertid hela tiden att samlingen är en aktivitet 
som den vuxne har makt över och att barnen får påverka innehållet 
enbart om det ryms inom ramen för aktiviteten. Barnens egna tankar och 
funderingar tas inte upp till samtal. Innehållet i samlingen är starkt 
inramat och styrs innehållsligt av den vuxne dels via de symboldjur som 
används för att leda de dels med hjälp av den rekvisita som illustrerar 
temat. Temat handlar om skogens djur och kan sägas höra till den 
repertoar förskolan av tradition använt sig av i samlingar. Det finns 
också en stark regulativ diskurs då barnen förväntas anpassa sig till 
formen och sitta ner och följa ritualen. De vuxnas uppgift är framför allt 
att se till att ritualen, aktiviteten genomförs. Samlingens funktioner kan 
alltså förutom att lära barnen anpassning sägas vara att via sånger och 
ramsor reproducera verkligheten. Samlingen används också för att 
illustrera olika grundläggande språkliga begrepp och kan i det 
sammanhanget ses som en kompensatorisk åtgärd då många barn har 
utländsk härkomst. Så används till exempel leken Gubben i lådan både 
för att utvärdera barnens förståelse av begreppen pojke och flicka och 
för att förmedla begreppens betydelse. 
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Arbetsstund 
Efter vilan genomförs ofta en arbetsstund där man arbetar med så kallat 
skapande material och förfärdigar olika former av alster. Under 
observationsperioden bestod dessa aktiviteter ofta av att man arbetade 
med material insamlade i naturen såsom torkade löv grenar och kottar. 
Arbete med naturmaterial ingår i den traditionella förskolans repertoar 
där årstidväxlingarna följs och illustreras. Pedagogerna använde också 
dessa stunder som ett tillfälle att arbeta med olika matematiska begrepp 
såsom lång, kort samt vad olika kroppsdelar heter.  
 

Sadele är i hobbyrummet med 5 stora barn. De gör gubbar av 
papper, garn och pärlor efter instruktioner av Sadele. Gubbarna 
har ben, armar, kropp, hår, ansikte. (begrepp) Barnen är Edin (4), 
Azul (5), Louise (5), Jacqueline (6), Mario (5). Sadele klipper till 
garn till hår och ger till Louise som uppmanas vänta tills det blir 
dags att limma. 
Louise sjunger ”vargsången”, upptäcker att gubben inte har mun.  
Sadele: - Ja, gör munnen.  
Sadele till Jacqueline: - Hur vill du ha ditt hår, långt eller kort? 
Jacqueline: - Långt. 

 
De vuxna har planerat och förberett aktiviteten som innehåller små 
möjligheter för barnen att påverka resultatet. Utrymmet för påverkan 
består i val av färg på garner etc. samt längden på ”gubbens” hår. 
Aktiviteten kan betraktas som starkt inramad med ett synsätt på 
pedagogik i termer av en essentiell kunskap och begrepp som ska 
förmedlas till barnen. Under aktivitetens gång byter man ansvarig 
personal ett par gånger. Detta för att personalen ska få ut sina raster. Det 
är ett mönster som finns i avdelningens sätt att organisera arbetet, att 
personal alltid är utbytbar. Denna utbytbarhet leder till att 
kommunikativa processer som fördjupade samtal mellan barn och 
personal ständigt avbryts. Då fortgående samtal på detta sätt bryts blir 
genomförandet av aktiviteten och det producerade resultatet det som 
kommer i förgrunden.  

Det förekommer också situationer där avsikten varit att arbeta med i 
förväg definierade begrepp och kunskaper men där barnens egna tankar 
och uttryck också ges utrymme.  
 

Karin, (3) och Tea (3) sitter vid bordet med kartong, lim i koppar, 
penslar och naturmaterial . De stryker lim med penslar på 
papperet. Karin stryker ut. Tea öser dit lim med penseln. 
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Britt benämner de ”saker” barnen plockat i skogen. – Rönnbär 
har ni hittat också. Britt fyller på mer lim till Tea som fort får slut. 
Britt: - Du måste hålla fast då du limmar. 
Britt: - Det är från ljungen. 
Tea: - det ska vara där. 
Britt: - Mmm. 
Tea river av alla blommor från ljungen. 
Britt – Vänta, om du sätter fast dom, då sitter de. Om du gör så 
här ramlar de av. Britt tömmer ljungblommorna från papperet. 
Tea: - Det är natt och barnen sover. Dom har inget täcke. 
Britt: - Jasså har barna täcke. 
Britt: - Vad är det då? Du sa ju att det är solen. Pekar på Teas bild. 
Karin: – Jag har gjort ett hus. Det är en bebis 
Britt: - Hon hade då många ben. 
Karin: - Många ben har han. 
Britt: - Så nu kan du sätta fast något . Du har jättemycket lim. 
Karin: - Mer lim. Så. 
Britt. – Du kan vända så går det bättre. Vänder Karins bild. 
Karin stryker lim på sina löv. 
Britt: - Du ska inte limma där du limmat redan. 
Karin tar ett löv och trycker dit. 
Britt: - Ett björklöv. 
Tea öser på mer lim. 
Britt: Så då sätter du fast något där. 
Tea: - Det här är bebisen. 

 
I sekvensen ovan framträder en avsikt att förmedla begrepp. I samtalet 
med barnen om vad de gör och vad det föreställer förändras dock 
mönstret då innebörden av aktiviteten för barnen är en annan. Detta 
bekräftas av Britt som aktivt frågar barnen om vad de gör och vilken 
mening de lägger i sina alster. Britt växlar mellan att förmedla begrepp 
och att låta barnen definiera vad man håller på med. När barnens egna 
tankar tas som utgångspunkt är det inte längre lärandet av i förväg 
definierad kunskap som står i fokus snarare uttrycket och det som nu 
finns i barnens medvetande. Eventuella konsekvenser för barnens 
lärande och utveckling blir en produkt av den aktivitet som genomförs 
och är inte direkt mätbara och synliga varken för den vuxne eller för 
barnen. 

Alla aktiviteter är inte helt anpassade till vad barnen själva kan klarar 
av att utföra. Att aktiviteter är för svåra för barnen kommer igen i en 
aktivitet där man förfärdigar naturramar med torkade grenar som ram att 
montera annat naturmaterial såsom kottar på med hjälp av fiskegarn. 
Ramarna binds samman med hjälp av fiskegarn och barnen kan inte 
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binda ramen tillräckligt hårt så att den håller ihop. De vuxna tillverkar 
ramarna åt barnen som förväntas knyta fast kottar på den vilket också 
det har sina svårigheter. 
 

Sadele tar fram material till ramen, kottar etc. Barnen får sina 
ramar, sitter och väntar på Sadele som svarar i telefon. Britt 
kommer från rast. Sadele går på rast. Britt går in i hobbyrummet 
för att avlösa Sadele. Tar pinnar och delar. Ska göra en ram åt 
Anders, (5) Jacqueline (6), Azul (5) och Mario (5) väntar med 
ramar på bordet framför sig. Britt tillverkar en ram åt Anders som 
sitter och väntar. Louise som inte heller har någon ram sitter 
också och väntar. Britt knyter fast en kotte på en tråd. Ger kotten 
till Mario: - Snurra runt här. (runt grenen, överliggaren). 
Britt fortsätter knyta ihop en ram åt Anders som sitter och väntar. 
Mario undersöker kotten han fått av Britt som tyngd, pendel. (kan 
inte knyta fast den?) Britt tar i Marios ram: - Titta här, dra den 
runt. Snurra ett varv till. 

 
Då det oftast bara finns en vuxen tillsammans med barnen och de kan 
tänkas göra ”fel” får barnen ofta sitta och vänta tills den vuxne kan 
hjälpa dem. Det finns två perspektiv på detta med vilka svårigheter 
aktiviteterna innebär för barnen. Dels den av de vuxna fastställda 
normen för hur slutprodukten ska se ut, som medför att barnen måste 
förstå vad som är rätt och hur slutresultatet ska se ut för att kunna 
lyckas. Dels svårigheter att rent praktiskt utföra de handlingar som 
aktiviteten innefattar.  
 

Jacqueline sitter och binder fast en kotte själv. Hon är äldst av 
barnen. Louise sitter och slår med en pinne mot Azul. Som svarar 
med att klippa med saxen mot Louise. Louise får hjälp av Britt 
med att knyta tråden på kotten. Britt hjälper till med att hålla och 
instruerar.  
Louise: - Jag vet. Telefonen ringer. Laila svarar. Anders försöker 
linda tråden runt en kotte: - Är det här bättre? 
Britt gör en extra knut. 
Anders till Britt: - Går det här bra då? 
Britt: - Få se. Mmm. Å så gör du bara en knut här då. 
Louise knyter kottar själv. Får beröm av Britt. 
Anders: – Titta. (Han har snurrat en tråd ett varv runt kotten). 
Britt kommer dit, gör om det åt Anders som inte kunde knyta en 
knut. 
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De äldsta barnen kan sedan de fått hjälp med att färdigställa ramen själva 
montera kottar. De barn som ännu inte fått någon ram att fästa något på 
försöker under tiden de väntar hitta något att göra. Som exemplen visar 
består kommunikationen mellan barn och vuxen i huvudsak av 
instruktioner för att leda barnen vidare i aktiviteten. Aktiviteten är en del 
i ett arbete med material hämtade från skogen där höst och naturen är 
det tematiska område som behandlas men samtalen handlar uteslutande 
om hantverket och hur ramarna ska förfärdigas. Om man betraktar 
ovanstående aktivitet ur ett didaktiskt perspektiv så står det helt klart att 
den är inplanerad i tid för att passa in i dagens rutiner, man har också 
planerat vad man ska göra, alltså vilken aktivitet det är frågan om, men 
genomförandet verkar inte vara helt genomtänkt utifrån vad barnen 
klarar av. Möjliga motiv till aktiviteten kan dels vara aktiviteten i sig själv: 
att sysselsätta barnen med något under tiden de yngre sover. Det kan 
också vara att ge barnen möjlighet att träna färdigheter som att klippa 
och knyta, något som de vuxna ofta träder in och gör åt barnen, vilket 
skulle kunna tolkas som att det är genomförandet av en aktivitet som är 
det primära. 
 
Andra former av aktiviteter är sagostunden för de äldre barnen i 
samband med vilan då de yngsta barnen sover. Förutom att man läser 
böcker används andra former av berättande. Den sagostund vi nu ska 
besöka innehåller två olika former av språkliga erbjudanden. I sekvensen 
nedan deltar 7 barn i åldern 3 – 7 år, några barn med svenskt ursprung 
och några med annat modersmål än svenska. Först inleder Sadele med en 
språklåda varmed sagan om Tre Bockarna Bruse gestaltas. Då Bockarna 
kommit över bron vill Louise höra en flanosaga som pedagogerna 
tillverkat genom att sätta flanell på illustrationer till sagan. Sekvensen 
börjar med att Sadele hämtar Sagan om Nalle. 
 

Hon håller upp bilder och ställer frågor: - Vad är det för färg? 
Barnen svarar: - Gul.  
Jacqueline som ser en lite rosa detalj: - Och rosa. 
Sadele: - Han har ett par byxor. Vad är det för färg på dom? 
– Blå.  
Jacqueline sitter och leker med Anders, (5). Telefonen ringer. 
Sadele svarar. Jacqueline går på toa.  
Sadele kommer tillbaka och håller upp en bild på ett par byxor: - 
Vad är det här då?  
Detta mönster upprepas där barnen benämner vad Nalle har och 
vilka färger det är. Haklapp, stol, röd, Nalle sitter på stolen. På den 
röda stolen. Sadele håller upp bilder, pekar, visar, frågar, upprepar 
barnens svar först på svenska sedan på arabiska. 
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Mario, 5: Mmmm. (smackar). 
Azul (5): Han äter. 

 
Många barn på avdelningen har utländsk härkomst och talar bristfällig 
svenska. Detta är en av anledningarna till den kompensatoriska 
inriktningen på verksamheten med framför allt betoning på att behandla 
grundläggande begrepp. I båda exemplen finns en färdig text som 
reproduceras. I det första exemplet återges en visa ordagrant utan 
uppföljning eller reflexion. Det andra exemplet visar hur begrepp tränas 
genom ett fråga och svarförfarande där begreppen betonas på ett sätt 
som liknar glosträning i skolan. Själva berättelsen och handlingen 
kommer i bakgrunden. De barn som deltar i sagostunden har antagligen 
olika stor behållning av det som händer. Deras ålder och kunskaper i det 
svenska språket varierar stort. Jacqueline som är äldst visar både genom 
att leka med Anders under tiden och genom att avvika för att gå på 
toaletten att hon inte är särskilt road eller stimulerad av denna aktivitet. 
Trots att det finns stora individuella skillnader mellan barnen så riktas 
verksamheten mot gruppen som kollektiv.  

Fri lek 
All tid under dagen fylls inte av rutinsituationer eller av personalen på 
förhand bestämda aktiviteter. Under dagen förekommer tid då barnen 
själva väljer vad de ska göra och leka med. Graden av frihet under den 
fria leken varierar. Om man inte planerat något särskilt för barnen att 
göra efter vilan mitt på dagen begränsas barnen av att lekhallen används 
av de minsta barnen som sover där dels av att det då inte är tillåtet att 
leka något som leder till att barnen blir högljudda. De får då ägna sig åt 
att spela spel, rita eller lägga pussel. De kan också leka med dockor eller 
småleksaker. Leken är alltså stillsam och relativt tystlåten. De vuxna 
deltar vid dessa till fällen framför allt med att spela spel och med att 
hjälpa barnen med pusslen. Den vuxnes roll består i stort i att lotsa 
barnen fram i spelet eller pusslandet med frågor och instruktioner. 
Samtalen kan också handla om vad pusslet föreställer. Materialet inramar 
här vad man talar om. 
 

Laila i allrummet: - Var tror du den där ska vara och vad är det för 
något. Hon sitter vid bordet och lägger pussel tillsammans med 
Tea (3), Anders, 5 och Amin (3). 
Laila: - Vad är det här då? 
Tea svarar: - En katt. 
Laila: - Vad gör katten då? 
Tea: - Den leker med bollen. 
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Sekvensen visar en dialog mellan barnet och den vuxne där den vuxne 
ställer frågor utifrån vad pusslet föreställer, där barnet förväntas ge ett 
bestämt svar. På detta sätt lär sig barnet tidigt den typ av dialog som de 
senare kommer att möta i skolan. Samtalet begränsas alltså dels av det 
material man använder sig av dels av vad den vuxne bestämmer sig för 
att tala om. Barnets egna funderingar ges mycket litet utrymme. 
Kommunikationen då den vuxne spelar spel med barnen är till innehållet 
helt begränsat till spelets former och regler. 
 

Tea tar en grön snigel och gömmer den bakom ryggen. 
Neej, inte den. 
Under tiden barnen spelar lägger Laila ihop ett pussel och ger 
instruktioner. 
Laila: - En gul, ett steg. 
Tea: - Blå, du har ju blå. 
Amin säger ingenting. Tea visar.  
Laila: - Vad var det där, en röd. Då är det Amins tur. Låt Amin få 
tärningen.  
Tea – Jag har en gul. 
Laila: - Du får flytta ett steg med din snigel. Laila står lutad över 
bordet, stödd på armbågarna . 
Tea ser ut genom fönstret och ser att det regnar.  
Laila: - Tror du åskan går? 
Tea: - Det finns ingen åska 
Laila: Finns det ingen åska? Tea ska du slå? 

 
Exemplet ovan visar att då det blir tillfällen att samtala kring vad barnen 
tänker återförs de snart av den vuxne till den aktivitet som pågår. När 
barnen leker helt fritt deltar inte de vuxna i leken annat än att de servar 
barnen och t.ex. tar fram något barnen vill ha. Tiden för fri lek på 
förmiddagen är den tid då personal kan ta ut rast, arbeta med planering 
och förberedelser och då man har möten med andra avdelningar. I 
praktiken begränsas ofta antalet aktiva vuxna i barngruppen till en person 
som får en övervakande funktion. Den ägnar sig då oftast åt att städa 
bort efter tidigare aktiviteter, förbereda kommande och ta emot föräldrar 
och barn samt agera om det behövs byta blöjor på de mindre barnen. 
Detta mönster finns även vid tillfällen då all personal är på avdelningen. 
Tiden används då också till att planera och organisera verksamheten. 
 

Laila tar emot Louise i hallen. 
Sadele: – Hej, Louise. 
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Sadele plockar undan stolar. Städar bort efter frukost. (Barnen har 
egna stolar med namn på som de sitter på vid måltider). Sadele 
flyttar stolarna till de platser de ska stå vid till lunchen då barnen 
sitter vid bestämda platser. Britt kommer ut ur samlingsrummet 
styrandes en dockvagn framför sig. Hon plockar undan en del av 
de saker barnen lekt med efter frukost. 
Sadele till Viola (4): - Vad är det du vill att jag ska göra? Sadele 
hjälper Viola med att ta på en docka kläder. 
Britt går ut i hallen och säger god morgon till ett nyanlänt barn i 
hallen. När barnet kommit in på avdelningen vänder hon sig till 
Sadele: 
– Jag känner att den här färgen också. De fortsätter att diskutera 
färgen på material som ska införskaffas . 
Britt går in i samlingsrummet, kommer ut med en kassaapparat, 
det ringer, Britt går och svarar. 

 
Pedagogerna deltar alltså inte aktivt i barnens lek. De påverkar däremot 
vad leken kan innehålla med det sätt varpå de organiserat miljön på 
förskolan i form av inredning och materialtillgång. Materialen består till 
stor del av småleksaker där pojkarna leker med bilar och dinosaurier och 
flickorna med dockor. Alla barn leker också med de utklädningskläder 
som finns där de är olika djur. Barnen kan med dessa material 
reproducera det samhälle de växer upp i. 

Sammanfattning 
Verksamheten kännetecknas av att barn och vuxna lever i skilda världar. 
De vuxna organiserar rutinerna och deltar inte i barnens aktiviteter 
förutom om de själva planerat dem. Aktiviteterna är då av förmedlande 
karaktär, eller i de fall då barnen valt att arbeta med strukturerande 
material såsom pussel och spel, ofta i anslutning till vilan. Då vill man att 
det ska vara lugnt på avdelningen så att inte sovande barn väcks. Möten 
mellan barn och vuxna är antingen styrda utifrån den vuxnes avsikter 
eller reaktiva och beror på vad som händer i barngruppen. De tar sig ofta 
uttryck i en förmaning eller används till att hjälpa någon som hastigast. 
Det finns i mitt material få tillfällen där samtal med barnen handlat om 
hur barnen tänker eller om saker som ligger bortom den aktuella 
situationen. Även samtalen mellan de vuxna rör sig i stort sett kring den 
för stunden konkreta situationen. Personalens fokus kan uppfattas vara 
att få dagen att fungera, att genomföra aktiviteter och att leda barnet 
framåt i den starkt strukturerade verksamheten. Verksamheten 
domineras av en pedagogik som siktar mot anpassning och yttre kontroll 
av beteenden, en kontroll som delvis sker via direkta förmaningar och 
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direktiv men där också ritualiserade fasta rutiner spelar stor roll. 
Pedagogerna själva säger vid flera tillfällen att de har en jobbig grupp och 
att de behöver en starkare struktur för att kunna hantera situationen. Det 
förefaller bland personalen finnas en oro att det skulle kunna bli kaos 
som skapar detta behov av ordning och reda.  

I organiserade lärandesituationer är det begreppsbildning som står i 
förgrunden. kroppsdelar, färger etc. Dessa aktiviteter inramas av de 
material som de vuxna använder sig av och som styr det möjliga 
samtalsutrymmet. Det dominerande förmedlande förhållningssättet kan 
ses som en variant av vad Bernstein kallar performance mode där den text 
som reproduceras är given. Texten kan sägas vara svagt klassificerad då 
den oftast är tematiskt konstruerad, den är dock starkt inramad, detta 
med hjälp av de artefakter som används såväl i samling som vid vilor och 
aktiviteter och som avgränsar vad samtalet kan handla om. 
Förhållningssättet utmanas endast vid några tillfällen av ett 
förhållningssätt där barnens egna innebörder tas som utgångspunkt för 
samtal.  

Det finns en motsättning mellan att ge en god omsorg och arbetet 
med att skapa en god struktur. Det finns exempel både i samband med 
barnens mottagande på morgonen och under fri lek där barnens behov 
inte tillgodoses utan de vuxnas konkreta praktiska uppgifter kommer i 
första rummet. Aktiviteter där de vuxna gör något tillsammans med 
barnen avbryts ofta av något som är relaterat till att få rutinerna att 
fungera eller händelser som att telefonen ringer. Det förefaller som om 
den starka betoningen av ordning och struktur förändrat objektet så att 
det som ursprungligen var ett verktyg som skapats för att underlätta 
arbetet nu blivit verksamhetens objekt. Det finns i förskolan också en 
motsättning som framträder under stundom då objektet för anpassning 
och fostran inte alltid anpassar sig utan gör motstånd. Barnen försöker 
erövra makt och eget utrymme men här kolliderar för ofta detta med det 
fokus personalen har som syftar till anpassning. Här kan man säga att 
barnens egna behov och önskningar står i strid med yttre krav att 
anpassa sig till en samhällsnorm.  

I arbetslaget fördelas arbetsuppgifter enligt principen att alla anställda 
tar del av alla uppgifter. Fördelning av arbetsuppgifter mellan de 
anställda bygger på schematurer där uppgifterna byts dagligen, veckovis 
eller terminsvis. Fördelningen handlar mer om att skapa en rättvis 
fördelning av uppgifter över tid än att använda olika kompetenser mest 
effektivt. Graden av arbetsdelning är alltså mycket låg. I olika aktiviteter 
visar sig detta också då personal alltid verkar vara utbytbar. 
Kommunikationen i arbetslaget är av informativ och instruktiv karaktär 
och domineras under arbetsdagen av rutinfrågor och frågor relaterade till 
konkreta enskilda arbetsuppgifter. Den underförstådda regel som verkar 
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gälla är att alla har sysslor som definierats i scheman och dessa uppgifter 
ska utföras. Fokus ligger alltså på en konkret nivå snarare än på 
bakomliggande orsaker till att man skapat strukturen och en gemensam 
diskussion om hur man ska lösa de uppgifter man har. 

Om man betraktar förskolan ur ett institutionellt perspektiv finns en 
tydlig motsättning mellan hur pedagogernas agerar som fostrare och 
lärare och den uppgift som betonas av samhället. Barnet ska enligt 
samhällets norm ses som kompetent och göras delaktigt och ansvarigt 
och utveckla ett kritiskt tänkande Verksamheten ska ta sin utgångspunkt 
i barnens frågor och intressen, något som inte sker i denna förskola i 
någon större utsträckning. Detta bottnar i det faktum att det primära 
objektet för verksamheten, som det uttrycks i personalens handlingar, är 
att genomföra dagens aktiviteter. Såväl ordning som innehåll i dessa 
aktiviteter är helt styrda av pedagogerna och det ges därmed litet 
utrymme för barnen att träda fram. Aktiviteten ställer sig emellan barn 
och personal. Även om båda parter deltar i den så möts de inte då barnet 
inte har något inflytande eller delaktighet i den. Barnen får rollen av att 
anpassa sig till situationen, en anpassning som för övrigt också verkar 
gälla för pedagogerna som är lika fångna i den struktur de skapat för att 
skapa ordning som barnen.  

Avdelningen Violen 
Den tredje avdelningen, Violen är inrymd i en förskola i Mellanstad i ett 
område med villor och flerfamiljshus med relativt välutbildade 
innevånare. De flesta barnen kommer från familjer med svensk 
bakgrund. Det finns även invandrare bland de familjer som har sina barn 
på förskolan men de är enligt pedagogerna etablerade i samhället med 
arbete eller på väg att skaffa sig en högre examen. Förskolan ligger i 
utkanten av ett bostadsområde på en tomt som är öppen med stora 
gräsytor och en anlagd kulle. Avdelningen Violen är den ena av två 
avdelningar i en byggnad med samma arkitektoniska utformning som 
den tidigare beskrivna förskolan med avdelningen Maskrosen. Lokalerna 
används också på ett likartat sätt som man gjorde på Maskrosen. En 
skillnad är att ett av de mindre rum som användes som verkstad eller 
rum för aktiviteter här är möblerat för docklek. På väggarna finns riklig 
dokumentation av barn som leker och arbetar med olika material och 
uppgifter. Dokumentationen är i form av fotografier med beskrivningar 
av vad barnen säger och gör och pedagogernas reflexioner.  

Här arbetade vid tiden för observationerna två förskollärare och en 
barnskötare i en barngrupp med arton barn varav tretton var tre år eller 
yngre.  
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Linda som innehar en förskollärartjänst på avdelningen Violen avslutade 
sin utbildning till förskollärare i slutet av 1980-talet och arbetade först ett 
par år i mellansverige för att ett par år senare flytta till Mellanstad där 
hon arbetat vid flera förskolor. Linda har utbildat sig för att ge kollegial 
handledning och arbetar sedan ett par år tillbaka också som handledare 
för arbetslag i olika förskolor i Mellanstad. När intervjun med Linda 
genomförs arbetar hon sin sista vecka på förskolan. Hon påbörjar en 
anställning på en avdelning där barnen är 4-5 år. ”Och det tror jag blir kul, 
just att kunna anpassa verksamheten mer till en åldersgrupp, för att det är svårt att 
se alla barn” 

Den andra förskollärartjänsten innehades av Magdalena. Efter 
gymnasiet arbetade hon en termin på en förskola och bestämde sig då 
för att utbilda sig till förskollärare. Hon erhöll sin examen i början av 
1990-talet och arbetade på sin utbildningsort några år för att därefter 
återvända till Mellanstad. Året därefter började hon arbeta på Violen. 
Magdalena är på väg att lämna förskoleverksamheten och har vid tiden 
för intervjun redan påbörjat en högskoleutbildning. På frågan varför hon 
vill lämna förskoleverksamheten säger hon, ”ja men det är väl för att 
barngrupperna blir större, det är svårt att få ut planeringstid, den pedagogiska 
verksamheten dras in, jaa cheferna har inte lika bra kontakt med personal längre 
utan det är som en större klyfta och, jaa med mera, med mera.” 

Sedan slutet av 1990-talet har Eva arbetat på avdelningen Violen som 
barnskötare. Hon har sedan slutet av 1970-talet efter avslutad utbildning, 
med undantag för föräldraledigheter, arbetat vid olika förskolor i 
kommunen. De förskolor hon varit anställd vid tidigare har varit 
enavdelningsförskolor.  
 
Verksamheten på avdelningen Violen organiseras på ett sätt som i stort 
följer samma mönster som på Maskrosen och Prästkragen. Vid 
förskolan, som har två avdelningar, öppnar Violen hela förskolan. 
Avdelningarna delar sedan på sig när personal anlänt till båda 
avdelningarna. Efter frukost finns en stund för fri lek före utevistelse. 
Samling genomförs före lunch, ofta i två grupper, en för de äldre barnen 
och en för de yngre barnen. Ett par dagar i veckan har man också 
gemensamma samlingar i åldersindelade grupper tillsammans med den 
andra avdelningen. Dessa dagar är de barn som deltar i 
tvärgruppsaktiviteterna inne på förmiddagen. Efter samlingen äter man 
lunch tillsammans på avdelningen och därefter vilar barnen. De yngre 
barnen som sover vilar, tillsammans med två vuxna, på madrasser eller i 
vagn inne i lekhallen. De äldre barnen som är vakna går efter lunchen till 
mysrummet där en vuxen läser för dem. När vilostunden är slut väljer 
barnen själva vad de vill göra fram till mellanmålet. Efter mellanmålet 
vistas man om vädret tillåter ute på gården. 
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Dagsrutin 
 
06.30 Violen öppnar 
07.30 Båda avdelningarna öppnar 
08.00 Frukost 

Fri Lek 
09.00 alt  
09.30 Utevistelse eller tvärgrupper 
10.40 Samling 
11.00 Lunch 
11.45 Vila 
13.00 Fri Lek 
14.00 Mellanmål 
15.00 Utevistelse 
 

Omvårdnadssituationer 
Måltidssituationerna följer ungefär samma mönster på Violen som 
avdelningarna på de båda andra förskolorna.  
 

Linda: Nu ska vi äta mellanmål. /…/ 
Linda dukar fram på borden samt plockar in disk från matvagnen i 
skåparna. 
 

Till frukost och mellanmål säger, ofta den vuxne som dukat bordet, till 
att det är dags att äta. Den som ansvarar för dukningen  plockar i ren 
disk i skåp som sitter ovanför den diskbänk som är placerad i allrummet. 
Före lunchen avslutas samlingen med att alla sjunger en sång och att den 
vuxne som leder samlingen berättar vad det blir för mat. Bordet dukas, 
under tiden samlingen pågår, av veckans ordningsman tillsammans med 
en vuxen. När samlingen avlutats och alla barn sitter på sina platser vid 
bordet uppmanas de att hålla händerna under bordet varefter en ramsa 
med texten; ”alla händer under bordet, var så goda”, läses. Därefter kan 
måltiden inledas. De vuxna serverar och hjälper de yngre barnen. De 
äldsta barnen tar för sig själva och skickar därefter maten vidare. När 
barnen ätit färdigt dukar de vuxna av bordet. De äldsta barnen bär själva 
utan uppmaning sina tallrikar till matvagnen. De yngre barnen sitter i 
barnstolar vilket gör det svårt för dem att ta sig upp och ner. Deras 
tallrikar och bestick tar de vuxna hand om. 
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Efter mellanmålet går barnen och tvättar händerna. De större 
ställer bort sina glas. 
Rakel(5): - Får vi dra tillbaks matvagnen? 
Eva: - Då måste vi först städa bort från borden.  
Eva: - Rakel, det är skinkost kvar på det där bordet. Rakel plockar 
bort från bordet varefter hon tillsammans med Lisa (4) drar 
matvagnen till köket.  

 
Barnens delaktighet i matsituationen består främst i att de i de fall det 
finns valmöjligheter alltid tillfrågas om vad de vill äta samt att de äldsta 
barnen serverar sig själva. Barnen deltar sparsamt i de arbetsuppgifter 
som omgärdar matsituationerna. Förutom det barn som tilldelats 
uppgiften att vara ordningsman bad vid upprepade tillfällen de äldsta 
flickorna att få dra matvagnen in i köket. Vid något tillfälle involverades 
även en av de yngsta pojkarna i dukningen av bordet. Som vid de övriga 
förskolorna finns regler för matsituationen, att smaka av maten, att sitta 
på sin plats och att vänta på de andra barnen innan man lämnar bordet. 
Rakel ifrågasätter vid ett tillfälle en av reglerna. 
 

Rakel: - Varför får vi inte gå från bordet när vi är klara? 
Eva: - För att småbarnen ska äta färdigt först. Annars blir dom 
sugna att leka. 

 
Eva ger en motivering till regeln som Rakel nöjer sig med. Vid denna 
förskola förekommer få tillsägelser och direktiv, något som inte heller 
verkar behövas.  
 

Lisa (4) och Rakel som suttit vid bordet i lekrummet och ätit 
färdigt kommer in i allrummet och säger att de vill bygga en 
tågbana. 
Eva: - Då måste ni städa först. 
Lisa: - Men vi måste ju tvätta oss först. 

 
Lisa visar med sitt uttalande att hon känner till reglerna. När Eva 
uppmanar flickorna att städa undan den PlayDoh som de använt före 
mellanmålet innan de påbörjar en ny aktivitet, påminner Lisa om regeln 
att tvätta händerna efter maten, som först måste följas. Hon visar med 
detta att hon införlivat reglerna och själv tar ansvar för att de följs. Det 
förekommer att barnen trugas att äta upp även om de inte tvingas.  
 

Eva till Lisa: - Ta gurka, vi måste ju äta upp gurkan. Eva bjuder 
Daniel(2) på gurka också. – Vi måste ju försöka äta upp gurkan, 
visst? 
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Både Eva och Linda påpekar vid olika tillfällen att gurkan i alla fall bör 
ätas upp. Det vanligast förekommande är dock att barnen tillfrågas vad 
de vill ha och att de själva får bedöma om de är mätta. 

En individuell bedömning görs som i fallet med Lars(2) som en 
morgon inte vill äta frukost. Magdalena är sjuk och en vikarie, Jenny, har 
anställts som inte Lars känner sedan tidigare.  
 

Jenny till Jennifer(5): - en liten klick kan du väl äta. Då kanske 
Lars kan äta också. 
Jennifer vill inte. Jenny går och frågar Eva: - Hur brukar ni…. 
Jenny tar fram två glas med vatten och brödfatet. 
Jenny: - Hör du Lars, du har ju inte ätit frukost hemma, 
åtminstone så var det jättelänge sen. 
När Eva kommer till bordet tar hon över situationen och säger till 
Lars:- Ta lite fil Lars. 
Lars: - Neej. 
Eva: - Har du ätit välling hemma? 
Lars: - Jaa. 
Eva: - När då? 
Lars: - Då jag gick och la mig. 
Eva: - Men då var det ju jättelänge sen. 
Ett annat barn på avdelningen mår illa så Eva lämnar för ett 
ögonblick situationen. Lars, som inte tänkt äta, börjar glida ner 
från stolen.  
Jenny: - Lars, sitt på stolen! 
Lars: - Nej! 
Eva kommer tillbaka och tar då en stol och sätter sig intill Lars. 
Då Eva sätter sig tar Lars puffar och sylt i sin tallrik och börjar 
äta. Lars äter sedan lugnt sin frukost. 
 

I denna situation vill inte Lars, äta. Min tolkning är att det främst beror 
på att Lars inte känner Jenny. När Eva går in i situationen inleder hon 
med en uppmaning för att därefter samtala med Lars, om vad skälet kan 
vara till att han inte vill äta. Lars anger att han ätit hemma vilket visar sig 
ha skett dagen före. Eva argumenterar inte vidare utan väntar tills hon 
har tid att sätta sig vid bordet varpå sätter hon sig intill Lars som genast 
börjar äta. Detta visar på den problematik som det innebär att använda 
vikarier. Barnet som inte känner vikarien accepterar inte henne. Eva 
kunde ha stöttat vikarien i situationen men går själv in och tar över vilket 
kan göra det svårare för vikarien att bli accepterad. Situationen kan också 
läsas som att Eva är lyhörd för Lars och sätter sig intill honom för att 
skapa en trygg situation för honom. Det skulle kunna vara ett uttryck för 
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den betydelse det har för barnet att det känner sig trygg med den vuxne. 
Det återkommer dock i observationerna andra samtalsämnen. De vuxna 
initierar samtal där de återknyter till vad barnen gjort tidigare:  
 

Eva: - Gjorde ni snögubbar i går då? 
Lisa: - Neej.  
Eva: - Tror ni vi kan göra det idag. 
Jennifer: - Min pappa sa att det är kramsnö. 

 
Eva försöker ofta inleda samtal som anknyter både till vad barnen gjort 
på förskolan men också sådant som hon vet inträffat i deras hemmiljö. 
Samtalen som för det mesta handlar om att minnas och återberätta en 
händelse eller en upplevelse blir för det mesta korta och avbryts då något 
annat barn kräver uppmärksamhet från den vuxne. Samtalen som 
initieras är ofta personanknutna och handlar om barnen och deras 
familjer. Som i de övriga förskolorna förekommer samtal om dagens 
aktiviteter mellan de vuxna. Samtalen vid bordet domineras av det som 
sker vid maten där den vuxne ställer frågor som: - Vill du ha mer fisk? 
Ska jag hjälpa dig att skära? Kan du hälla ur mjölken själv? Som vid de 
övriga förskolorna förekommer ofta samtal mellan de vuxna där dagens 
aktiviteter diskuteras och planeras.  

De flesta dagar följer samma mönster vilket innebär att barn och 
vuxna går ut på förmiddagarna. De vuxna säger då till barnen att det är 
dags att först gå på toaletten och sedan ta på ytterkläder. De vuxna tar 
under tiden som de större barnen tar på sina kläder, hand om de yngre 
barnen och byter blöjor på dem. De små barnen kläs sedan på av de 
vuxna. I tilltalet till barnen används i huvudsak instruktioner och 
uppmaningar som både fungerar som ett stöd för barnen att organisera 
sin påklädning men också som en kontroll från de vuxnas sida så att 
barnen tar på kläder som fyller de krav som vädret ställer. 

Efter lunchen genomförs vilostunder som är uppdelade så att de 
större barnen går in och sätter sig på en mjuk soffa i mysrummet och 
väljer de böcker som de vill lyssna till. De mindre barnen läggs på 
madrasser i lekhallen. Vi följer först de äldre barnen en stund och går 
därefter in till de yngre.  
 

Lunchen har städats bort från borden. Klockan är 11.40 och de 
fem äldsta barnen går in i mysrummet. Magdalena som ska läsa 
hjälper först till med att byta blöjor på några småbarn. Efter tio 
minuter kommer Markus (4) från mysrummet och frågar om inte 
någon ska komma och läsa snart varpå Magdalena svarar att hon 
snart kommer och att de ska gå och sätta sig. När Magdalena 
lämnat ifrån sig Juan (2) som hon bytt blöja på och givit en 
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tröstnapp, börjar hon torka av borden i allrummet där man suttit 
och ätit. Magdalena som har ansvar för den stora samlingen under 
fjorton dagar har också ansvar för den stora vilan. Inne i 
mysrummet uppstår under tiden en konflikt om duploklossar. 
Babak (4) vill leka med de klossar som flickorna byggt med 
tidigare. Barnen har nu väntat i tjugo minuter. Telefonen ringer 
och Magdalena som är ensam inne på avdelningen svarar och 
pratar i telefonen samtidigt som hon sopar under borden. Efter 
ytterligare tio minuter är Magdalena färdig och går in till barnen 
som nu väntat i trettio minuter.  

 
Att de större barnen får vänta så länge beror till stor del på att det är 
många små barn som ska läggas och då måste alla hjälpa till med 
blöjbyten och avklädning. Situationen visar också på att det finns många 
praktiska uppgifter som de anställda har att sköta, i det här fallet att städa 
undan efter maten men också att ta hand om disk och att tvätta 
avdelningens textilier. Dessa uppgifter sköts till stor del av personal som 
samtidigt har ett ansvar i barngruppen. Till detta kommer att Magdalena 
som är ensam på avdelningen är den enda som kan ta telefon. Att städa 
undan från borden kan sannolikt ses som en förberedelse för de 
aktiviteter som kommer efter vilostunden och därmed vara motiverat 
men då det inte finns personal för alla sysslor måste något vänta och i 
det här fallet blev det barnen. 
 

Magdalena: - Nu ska vi se små barnen. 
Barnen går till soffan. 
Magdalena: - Jag ska hämta fåtöljen. 
Magdalena hämtar fåtöljen från lekrummet. Barnen överräcker de 
böcker de valt till Magdalena som sitter mitt emot dem i fåtöljen 
med Babak i knät. Fyra barn sitter i soffan. Magdalena väljer ur de 
böcker barnen tagit fram. Hon läser först, sedan visar hon 
bilderna. Magdalena för hela tiden samtal med barnen om vad 
böckerna handlar om. Barnen ställer frågor om böckerna och 
Magdalena ställer frågor till barnen.  
Magdalena: - Har ni följt med mamma eller pappa på jobbet nån 
gång. Barnen berättar om sina erfarenheter. Magdalena frågar 
barnen i tur och ordning. I boken lindar barnen på jobbet in sig i 
toapapper och leker mumier. Det leder till en diskussion om vad 
en pyramid är för något 
Markus (4) föreslår: - Ett berg! 
Magdalena: - Nej. Jag kan visa sen, rita på ett papper. (Något hon 
inte gör) 
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Magdalena: - Ser ni vad dom gör? Dom drar ur kontakterna ur 
datorerna. 

 
I sekvensen ovan kommer barnens frågor upp till diskussion och ett 
samtal som avviker från bokens tema är på väg att inledas. Detta fullföljs 
dock inte utan den vuxne avbryter och går tillbaka till den bundna texten. 
Samtalen kring böckernas innehåll håller sig uteslutande till textens 
innehåll. Barnens erfarenheter, i exemplet ovan av föräldrarnas 
arbetsplatser, ges utrymme men då samtalet kommer utanför bokens 
tema återför Magdalena det till temat. Böckerna och dess text sätter här 
ramarna för vad man kan tala om i stället för att vara utgångspunkt för 
egna associationer och nya frågeställningar. Efter en stund ringer 
telefonen igen. 
 

Magdalena svarar. Det är till någon på den andra avdelningen. 
Magdalena går dit med den bärbara telefonen. Dörren till den 
avdelningen är stängd men inte låst. Magdalena kommer tillbaka 
och fortsätter läsa. 

 
Magdalena har som den enda vuxna inne på avdelningen ansvar för att 
svara i telefon. Det medför att den aktivitet och de samtal som pågår 
med barnen hela tiden riskerar att avbrytas. Här kan man undra vad i 
arbetet som är över eller underordnat. Det kan ses som en nödvändighet 
att föräldrar kan nå sin förskola och vara ett uttryck för en god service 
till föräldrar men det får konsekvenser för arbetet med barnen. När vilan 
är slut frågar Magdalena vad barnen ska göra och hjälper dem att ta fram 
önskat material. Samtidigt som de stora barnen har en lässtund läggs de 
yngre barnen att sova i lekhallen.  
 

Klockan är 12.00 och barnen lägger sig allt eftersom de är klara på 
sina madrasser. Det ligger åtta barn utspridda i lekhallen 
tillsammans med Linda. Barnen har snuttar, nappar och filtar med 
sig. Tomas (1), Johan (1), Juan (2), och Sofia (1), ligger i rad. 
Tomas och Johan dricker välling i nappflaska. Linda bäddar om 
dem med filtar och kommer och lägger sig mellan Juan och Sofia. 
Eva kommer in med Karls (1) vagn. Vaggar den fram och tillbaka. 
Eva sätter sig och håller en hand på Johan, samtidigt som hon 
drar Karls vagn. 

 
På Violen har man ingen ritual att följa vid vilostunden för de yngre. 
Belysningen i rummet är släckt och barnen har föremål med sig hemifrån 
som de brukar använda när de ska sova. Dessa signalerar att nu är det 
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vila. Barnen har olika vanor hemifrån som också bildar mönster för hur 
de kommer till ro vid förskolan. Pedagogerna tar stor individuell hänsyn.  
 

Johan försöker krypa iväg från sin madrass. Eva slutar vagga Karl 
varpå Karl börjar prata. Eva fortsätter vagga. Karl sätter sig upp. 
Johan ligger på rygg och småhoppar på madrassen. De andra låter 
lite för sig själva, ligger stilla och pillar med tröstnappar och 
gosedjur. Eva tvingar ner Johan som inte kan låta Juan (2) vara i 
fred på madrassen. Försöker flytta honom till sin egen madrass. 
Linda som legat mellan Sofia och Juan lägger sig mellan Johan och 
Juan. Eva flyttar till Sofia. Håller en hand på henne samtidigt som 
hon vyssjar Karls vagn. Karl pratar högt. Johan sparkar och 
protesterar. 
Linda: - Schhh. 
Karl : - Tutte. 
Eva hjälper honom med nappen som han tappat 

 
De vuxna finns fysiskt nära de barn som de av erfarenhet vet kan var 
oroliga. De försöker skapa lugn med sin fysiska närvaro men måste 
också hela tiden markera att nu ska man ligga ner. Successivt somnar 
barnen ett efter ett och de vuxna förflyttar sig till de barn som ännu är 
vakna. De lägger sig intill dem och stryker dem på kinden eller lägger 
armen om dem. På detta vis fortgår vilostunden tills alla barn fallit i 
sömn. Då har det gått en dryg halvtimme sedan vilostunden påbörjades. 
De vuxnas fysiska närhet har stor betydelse för barnens insomnande. De 
vuxna ger trygghet och närhet men de har också en övervakande 
funktion. Situationen visar på en problematik i det att det är många barn 
som samtidigt behöver den vuxnes närhet men det finns endast ett fåtal 
vuxna. Vilostunden sker i kollektiv men de vuxna vänder sig hela tiden 
mot individen och organiserar den som individuella projekt. Det visar på 
en hög grad av individualisering men också på en problematik då många 
individer behöver stöd samtidigt.  

Samling 
Samlingar förekommer i olika former på avdelningen Violen. Före lunch 
håller man en kortare samling där barnen delas in i två grupper. Dessa 
kallas småbarnssamlingen och storsamlingen. Förutom dessa har man i 
samarbete med den andra avdelningen på förskolan åldersindelade 
samlingar, så kallade tvärgrupper, där ett tiotal barn från båda 
avdelningarna i samma ålder samlas för gemensamma aktiviteter. Till 
detta kommer att alla barn och all personal från båda avdelningarna varje 
fredag samlas till en gemensam sångsamling. Pedagogerna försöker med 
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sin organisation av samlingar lösa de svårigheter som en åldersheterogen 
grupp kan innebära med barn som utvecklats olika långt. Vi ska börja 
med att besöka de samlingar som är avdelningens egna för att därefter 
besöka en tvärgruppssamling. 

Vi kommer in till en så kallad storsamling där fyra och femåringarna 
sitter i lekhallen. Barnen som kommit in från utevistelse sitter på fasta 
platser i en halvcirkel med den vuxne i mitten. Eva har i dag ansvaret för 
den stora samlingen. Detta ansvar har man i tvåveckorsintervall och 
ansvaret roterar inom arbetslaget. Eva inleder med ett upprop där hon 
läser upp barnens namn varpå de svarar och närvaro eller frånvaro 
prickas av i en närvarolista. Vid det här laget känner vi igen rutinen att 
inleda med en närvarokontroll. När den är avslutad fortsätter samlingen. 
 

Eva håller fram två tygpåsar med något i.  
Eva: - Är ni nyfikna och kolla vad jag har i påsarna? 
Babak, får välja.  
Eva: - Öppna den och ta fram något. Babak tittar i påsen och 
väljer till slut ett kort med en bild föreställande en båt. Eva 
berättar under tiden att veckans hjälpreda är Lisa. Då Babak är 
klar frågar Eva: - Vad heter sången? 
Något barn svarar vågade, vågade, våg. 
Eva rättar: - En kulen natt min båt jag styrde. 
De sjunger sången och gör rörelser tillsammans. Det blir Lisas tur 
att välja, hon ska sedan gå och hämta matvagnen. 

 
På detta sätt fortlöper samlingen med att varje barn i tur och ordning får 
dra kort ur en påse. På korten finns bilder på framsidan som illustrerar 
en ramsa eller en sång. På baksidan finns text som stöd till pedagogerna. 
Vid denna samling finns inget tydligt tema i de sånger och ramsor som 
de vuxna valt. Vid en senare samling som infaller under advent har flera 
sånger anknytning till advent och lucia. Barnens inflytande är begränsat 
då urvalet helt är styrt av de vuxna. När samlingen lider mot sitt slut och 
alla barn dragit ett kort säger Eva att det finns tid för något barn att välja 
en gång till. Hon ställer frågan hur man ska göra för att det ska bli 
rättvist och föreslår att de ska räkna Ole Dole doff.  

För att inte favorisera något barn använder Eva en räkneramsa för att 
avgöra vem som ska få favören att dra ett extra kort. Hela sättet att 
organisera samlingen bygger på att alla barn ska ges samma rätt att dra ett 
kort och att de ska vänta på sin tur. Då de sjungit den sista sången för 
dagen säger Eva: - Vad ska vi göra nu då? Varpå barnen svarar: Sjunga 
matsången. Hela denna samling som pågick i 15 minuter avslutades med 
en tydlig symbolisk markering av övergången till nästa aktivitet. 
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Småbarnssamlingen är organiserad enligt samma mönster. Skillnaden i 
genomförande är framför allt att det finns två vuxna i rummet och att de 
sånger och ramsor som finns i påsen för de yngre barnen främst 
innehåller fingerramsor och rörelsesånger. De sitter i lekrummet där 
hyllan med leksaker är övertäckt för att inte barnen ska distraheras. 
Något som inte alltid hjälper.  
 

/…/Johan(1) börjar krypa fram på golvet. Linda tar honom i 
tröjan och drar tillbaka honom på sin plats. 
Linda: - Nä men sitt ner Johan. 
(Johan får välja ur påsen.)/…/ 

 
Det är inte lika enkelt att genomföra samling med de yngre barnen. De är 
upptagna med sina egna projekt som ibland står i motsättning mot den 
grupporienterade verksamhet som den vuxne planerat genomföra. Linda 
visar att i denna situation finns det en förväntan på barnen att de ska 
sitta på sin plats och följa med i den planerade aktiviteten. För att fånga 
Johans intresse låter Linda Johan dra ett kort vars ramsa man läser 
tillsammans. Samlingen fortsätter och några barn tilldrar kort, alla är 
dock inte lika intresserade: 

 
/…/Karl (1) har gått till den övertäckta hyllan där han börjar leka. 
Jenny hämtar och lyfter fram Karl. Karl går tillbaka till hyllan. 
Johan söker också något att leka med. Karl, går till det dukade 
bordet längst in i rummet. Johan försöker öppna dörren och gå ut. 
Linda: - Kom Johan ska du få se./…/ 

 
Linda försöker fånga Johans intresse och därmed hålla honom kvar i 
rummet och samlingen och lockar Johan med det kort som Lina (2) 
dragit. Hon har dock inte någon större framgång: 
 

/…/Karl sätter sig och undersöker påsarna med kort. Juan (2) vill 
inte sitta i samlingen och gråter missnöjt. Jenny som vikarierar 
denna dag tar Juan i knät. Lars (2) och Daniel (2) sjunger med. 
Det blir Daniels tur att dra ett kort. Daniel drar en ekorre. Alla 
barn ska stå upp och göra rörelser till denna sång. Ekorren viftar 
på sin svans. Man vickar på stjärten.  
Alla sätter sig ner. 
Linda: - Tomas. 
Linda: - Vad är det? En katt. Det är lilla fru katt.  
Juan gråter hela tiden. Går till Linda som sträcker fram handen. 
Johan och Karl kryper iväg under ett bord. 
Linda: - Nu tror jag Johan och Karl får komma tillbaks/…/ 
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Karl och Johan som är yngst på avdelningen har inte lärt sig vad som 
förväntas av dem på en samling. De söker hela tiden något att undersöka 
och leka med och deltar egentligen inte alls i den gemensamma 
aktiviteten. Linda som först sagt till Johan att han ska sitta ner försöker 
sedan locka dem genom att intressera dem för vad som finns i påsen. 
Linda säger slutligen till Johan och Karl att de ska komma och sätta sig. 
Juan som ofta är missnöjd söker sig så småningom till tryggheten hos 
Linda som är ordinarie personal. Lindas uppgift under samlingen är att 
föra handlingen framåt. Den pedagog som är med och assisterar, i det 
här fallet en vikarie, har till uppgift att hjälpa till att skapa en lugn 
situation. Ofta tar den assisterande personalen Johan eller Karl i famnen 
under samlingen. Båda samlingarna har samma inramning där innehållet 
på förhand är bestämt av de vuxna genom arrangemanget av påsarnas 
innehåll. Det finns en underliggande norm i samlingen som innebär att 
barnen ska sitta stilla på sina platser och följa givna instruktioner. De ska 
också vänta på sin tur att agera, företrädesvis då genom att dra ett nytt 
kort.  
Vid flera tillfällen under observationsperioden slås de båda 
åldersgrupperna samman och en gemensam samling hålls. Skälet anges 
främst vara att det är barn frånvarande så det inte blir tillräckligt stor 
grupp för att hålla två samlingar. De åldershomogena tvärgruppernas 
aktiviteter planeras och genomförs av den ansvarige för gruppen. Linda 
som är ansvarig samlar alla fyraåringar inne i lekhallen och inleder med 
ett upprop. De sjunger därefter en sång med texten, vi är små spindlar vi. 
Gruppen kallas för spindelgruppen och sången markerar att nu har 
spindelgruppen börjat sin aktivitet. Linda sätter därefter på ett band med 
musik och uppmanar barnen att sjunga med och göra rörelser.  
 

Barnen och Linda håller upp händerna och följer med i sången 
samt räknar sina fingrar. 1- 5. Sången fortsätter med två fina fötter 
har jag. Sången fortsätter med mage och axlar. Då den slutar 
frågar en pojke: - Ska vi gå och bada nån gång? Ska vi ha grupp 
nån gång? Linda svarar inte. Bandet fortsätter gå. 

 
Innehållet i sången visar vad som är den pedagogiska tanken med den, 
att öva kroppsuppfattning och till viss del matematiska begrepp. 
Innehållet är starkt anknutet till övandet av kognitiva förmågor. En pojke 
från den andra avdelning tycks inte uppfatta det som sker som en 
aktivitet för spindelgruppen. De har vid ett tidigare tillfälle varit och 
badat och det är hans association till spindelgruppen. Linda ignorerar 
frågan och fortsätter med det hon planerat genomföra. Pojkarna från den 
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andra avdelningen överdriver rörelser och ramlar omkull. Några barn 
deltar inte alls utan står och tittar på. 

Efter en stund övergår man till att leka en lek. Linda har två påsar med 
sig. Hon håller upp sakerna ur den ena påsen och lägger fram innehållet 
dem på golvet. Barnen får sedan i tur och ordning vända sig om varpå en 
sak tas undan och barnet när det vänts sig igen får gissa vad det är som 
är borta. Samma lek upprepas sedan med den andra påsens innehåll som 
är frukter. Leken övar barnens minnesfunktioner, koncentrationsförmåga 
och ger en begreppsmässig träning och en träning i att kategorisera. 
Sakerna som här har en funktion i en organiserad lek kan dock ge barnen 
andra impulser.  
 

På golvet ligger en apelsin, ett äpple, vindruvor. Barnen låtsas äta 
av frukterna som läggs fram. 
Linda: Ni kan inte röra i grejerna, då flyger dom iväg. Kan ni låta 
dom ligga nu? 
Ett barn: - Jag är hungrig. 
Linda: - Vad är det?  

 
Barnens impuls att börja leka med sakerna stävjas och Linda återför dem 
till den ordning som gäller för leken och för den organiserade samlingen. 
När övningen är färdig föreslår Linda att de ska leka en lek. Hon ger 
barnen möjligheten att få bestämma vilken. Något barn föreslår ”Hunden 
och benet”, som de sedan leker tillsammans. 

När barnen ges inflytande är det begränsat till att vara en lek. Barnen 
väljer en lek som ofta förekommer vid samlingar. Turordning och 
rättvisa gäller vid denna lek något som också barnen är väl bekanta med. 
När Jenny som redan varit hund får benet av Markus skickar hon det 
vidare till Linda som ger det till Lisa som inte haft benet ännu. Samlingen 
avslutas sedan med en avslappningsövning. 

Den åldershomogena tvärgruppssamlingen skiljer sig, som synes, inte 
till formen från andra samlingar. Barnen sitter i en ring runt den vuxne 
som planerat och leder samlingen. Som vid de avdelningsvisa 
samlingarna förekommer rörelsesånger. Här med hjälp av ett förinspelat 
band vilket ställer större krav på barnens uppmärksamhet. Det finns 
också ett inslag av lekar som jag inte såg vid de övriga samlingarna som 
undantagslöst innehöll sånger men det innebär inte att man kan dra 
slutsatsen att liknande lekar inte förekommer vid dessa.  
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Arbetsstund 
Under den tid jag gjorde mina fältstudier vid denna avdelning förekom 
inga av pedagogerna organiserade och planerade arbetsstunder. Barnen 
hade tillgång till och använde olika former av material under den fria 
leken som jag därför går över till att beskriva. Det innebär inte att det 
aldrig förekom sådana aktiviteter. Av de dokumentationer av 
verksamheten som fanns vid förskolan framgår det att planerade 
aktiviteter är en del av verksamheten. Det fanns där exempel där barnen 
målade med fingerfärg eller att de med utgångspunkt i en saga skapade 
miljöer med anknytning till sagan.  

Fri lek 
Den fria leken ges ett större utrymme på Violen än vid de två andra 
avdelningarna. Efter frukost och i stort sett hela eftermiddagarna väljer 
barnen själva vad de ska göra.  

De yngsta barnen leker med småleksaker som bilar, plastdjur och 
dockor. De sitter också och lägger pussel. Ibland använder de Play-Doh 
tillsammans med 3 – 4 -åringarna. 3 -4 -åringarna leker ofta rollekar som 
mamma pappa barn. De äldsta barnen som är flickor ägnar stor del av 
tiden till att producera bilder och föremål. De använder sig av det 
material som finns tillgängligt för dem i ett målarrum. Där kan de själva 
hämta det material som de vill arbeta med. De målar, klipper, klistrar och 
använder gips. I sekvensen ovan hjälper Magdalena barnen med att ta 
fram färger. Ofta ges de äldre barnen ett eget ansvar. 
 

Vilan är slut./... / 
Magdalena: Vad ska ni göra i stället? 
Barn: - Rita. 
Magdalena: - Ni vet var grejerna är. 
Flickorna går till målarrummet för att måla skyltar som de 
påbörjat tidigare färdigt. 
Babak till Markus: - Ska vi leka tjuvar? 
Markus: - Ska vi leka mamma pappa barn? 
Magdalena till flickorna i målarrummet: - Då har ni färgerna här. 
Då tar ni ner den och så tar ni på förkläden. 

 
Magdalena frågar barnen vad de vill göra och instruerar dem samt ger 
förhållningsorder. Exemplet visar på det ansvar barnen ges både vad 
gäller val av aktivitet men också vad gäller genomförandet. Barnen får 
själva ta fram det de behöver och när de är färdiga förväntas de städa 
undan. 
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Linda: - Får jag se kossorna. Jättefina. Vem kom på … 
Lisa: - Jag. 
Linda: - varför gör ni kor? 
Lisa: - vi ska göra en flanosaga./…/ 
Linda: - Vad ska flanosagan handla om då? 

 
Linda visar med sina frågor att hon uppskattar initiativet och att hon är 
intresserad av vad barnen tänkt göra. Hon är uppmuntrande och 
stödjande. I den aktivitet som barnen ovan håller på med vill de ha 
pinnar att montera kossorna på. Detta leder till att de vuxna försöker 
hitta möjliga alternativ och söka det material som flickorna själva inte 
funnit. De vuxna träder då in aktivt och ger stöd till barnen i deras 
aktivitet.  
 

Eva till Babak, som ska hämta något i garderoben: - Vet du vad du 
gör? Då går och tar en stol så når du. Eva går ut i hallen och 
pratar med Markus och Karls föräldrar. Inne i allrummet hjälper 
Linda Babak, med de logiska block han tagit fram ur garderoben 
för att avbilda. Linda tar fram papper, och pennor och går sedan 
tillbaka till barnen som lägger pussel inne i lekrummet. 

 
De vuxna understöder barnen när de tar initiativ till en ny aktivitet. Eva 
uppmuntrar Babak att själv ta fram det material som han vill använda 
och talar om för honom hur han ska lösa sitt problem med att materialet 
finns högt upp. Eva går i den situationen inte in och hjälper Babak 
handgripligen men hon ger honom inte heller möjlighet att själv lösa 
problemet genom att till exempel ställa frågor till Babak om hur han ska 
göra när det är för högt. Linda hjälper därefter till med att ta fram övrigt 
material som Babak behöver. De vuxna går understundom in i barnens 
aktiviteter och finns som stöd för barnen. De vuxna deltar inte mycket i 
lekar/aktiviteter, undantaget när de t.ex. läser böcker för barnen eller när 
barnen formar Play-Doh eller lägger pussel. 
 

Linda som sitter på golvet iakttar hela tiden vad barnen i rummet 
gör och gör nu och då små kommentarer /…/ 
Linda inne i lekrummet: - Vad ska du göra Karl? 
Linda till Markus: - Aj, aj, aj, det där är en påse, då vi ska sjunga. 
Linda samtalar sedan med Markus om att man har påsar till 
samlingen. 

 
Linda ses ofta sitta i det rum där barnen leker. Hon iakttar barnen visar 
intresse och ger små kommentarer där hon frågar barnen vad de ska göra 
men också markerar vilka gränser som finns vid förskolan. I exemplet 
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ovan har Markus tagit en påse som hänger på väggen i lekrummet. Dessa 
påsar används vid samlingarna och barnen får inte leka med dem under 
den fria leken. De vuxnas roll vid den fria leken är alltså som beskrivits 
ovan främst att stödja barnen i deras lek men också att övervaka leken.  
 

Eva tar emot barn i hallen. Hon står med ett barn och vinkar i 
fönstret åt föräldern. Ett slammer hörs från lekrummet. 
Eva: - Nu är det nåt som rasar där inne. Eva går för att se vad 
som hänt. Lars, (2), gråter. Eva går in. Lars, har gjort sig illa. 
Eva: - Ska jag blåsa? 
Eva: - Du Gustav, du får inte rasa det Lars byggt. 
Eva till Lars: - Vad skulle du bygga? 
Lars som lugnat sig: - En tågstation. Eva sätter sig på golvet i 
lekrummet. 
Lars: - Läsa den. 

 
De vuxna träder in då det uppstår konflikter. Eva tar i sekvensen ovan 
hand om Lars som är ledsen över att hans tågstation rasat. Han får tröst 
samtidigt som Eva markerar för Gustav att det inte är tillåtet att förstöra 
för varandra. Eva träder in i situationen, gör en bedömning av vad som 
hänt och tar på sig rollen som domare. 

Den vuxne som domare är det vanligaste sättet att handskas med 
normöverträdelser och konflikter. Rätten till leksaker tillfaller den som 
för tillfället använder den. I det regelsystemet finns ett underförstått 
antagande att leksaker så småningom lämnas och blir lediga och att 
någon annan då har rätt till dem. Avledning används som ett verktyg för 
att rikta barnens uppmärksamhet bort från orsaken till konflikten och 
mot något annat som kan intressera.  

Den övervägande delen av tiden när barnen leker är någon av de 
vuxna sysselsatt med olika typer av arbetsuppgifter. Det finns en 
arbetsdelning i den meningen att arbetet fördelas så att någon har som 
sitt huvudansvar att vara tillsammans med barnen under tiden som en 
kollega ägnar sig åt andra uppgifter. Dessa kan bestå i att duka, plocka in 
disk i diskmaskinen och sortera in den i skåp, tvätta haklappar, göra i 
ordning vällingflaskor till de barn som ska vila, vika tvätt, stryka gardiner, 
förbereda och planera för en samling eller att arbeta med 
dokumentationer av barnens aktiviteter. Under förmiddagen pågår också 
en ständig föräldrakontakt med föräldrar till anländande barn. Då det är 
full personaltäthet endast under några timmar mitt på dagen och då 
också personalen har att ta ut raster innebär detta att i det direkta 
barnarbetet ofta endast finns en anställd som enbart har ansvar för 
barngruppen. Något som kanske kan förklara att arbetet tenderar att bli 
övervakande då barnen finns i flera rum samtidigt. 
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Linda ställer sig vid samma bord, det bord som inte barnen sitter 
vid och viker handdukar. Saras mamma kommer med 
barnmatsburkar som hon lämnar till Linda/…/ 
Karl som håller en plasthammare klättrar upp till akvariet. 
Linda: - Du får inte ha hammaren där. Tar hammaren från Karl 
och håller upp en leksaksbuss. – Titta bussen. Karl (1) år, tar 
bussen i handen./…/ 
Linda fortsätter med handdukarna. 
Markus pappa kommer för att hämta Markus: - Tvättar ni? 
Linda: - Jo, Torsdagar tvättar vi. 

 
Den som är sysselsatt med andra uppgifter utför dessa inne på 
avdelningen och avbryter sina uppgifter om så behövs. Hon går dock 
inte in aktivt i barnens lekar utan insatserna i barngruppen kan snarast 
liknas vid brandutryckningar. 

Som jag nämnde ovan arbetar avdelningen med dokumentationer. De 
består dels av bilder på enskilda barn sysselsatta i olika aktiviteter, dessa 
innehåller en beskrivning av vad barnet gör och vilken betydelse 
aktiviteten kan ha för barnet. En avslutande reflexion om vilken inverkan 
den vuxne haft finns också ofta. Ljudinspelningar av samtal med barn 
och vuxna är en annan form av dokumentation. Dessa transkriberas och 
kommenteras kortfattat. Dessa samtal är knutna till gruppaktiviteter. 
Sådana dokumenteras också i form av en beskrivande text där aktiviteten 
och dess genomförande beskrivs med en reflektion över barnens 
reaktioner och konsekvenser för de vuxnas fortsatta arbete.  

Sammanfattning 
Som observerats i de tidigare förskolorna lotsar personalen med direktiv 
och instruktioner barnen framåt i den dagliga rutinens slalombana. Även 
vid Violen fyller alltså de dagliga rutinerna en viktig funktion för hur 
dagen och den pedagogiska praktiken tar form. Detta stöds också av att 
observerade och inspelade samtal mellan vuxna till stor del handlar om 
hur dagen ska organiseras. Också på Violen finns det en del ritualer vid 
övergångar mellan aktiviteter men dessa är inte lika framträdande som de 
var på Prästkragen. Violens verksamhet vilar mer på kommunikationen 
och relationen mellan den vuxne och barnet än på ritualisering och yttre 
strukturer. 

Det allmänna intrycket är att barnens inflytande och de vuxnas 
styrning varierar under dagen beroende på slaget av aktivitet. De vuxna 
har kontrollen över situationer som är planerade. Under andra tider av 
dagen har barnen stort inflytande över vad de ska göra och de av 
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pedagogerna planerade aktiviteterna är färre på denna förskola än vid de 
två tidigare beskrivna förskolorna. Pedagogerna uttrycker att de vill ge 
barnen inflytande över sin dag i den mån det är möjligt. Den mest 
uppenbara skillnaden i jämförelse med de övriga förskolorna är det i tid 
större utrymmet barnen ges till egna aktiviteter och fri lek. 

Inslag av normaliserande praktiker förekommer även vid denna 
förskola, då främst i de aktiviteter som planerats och styrs av de vuxna, 
såväl omvårdnadssituationer som måltider och samlingar. Det finns krav 
på att alla barn ska sitta stilla, lyssna och äta upp maten. Det tas lite 
hänsyn till barnens varierande ålder eller individuella preferenser. Regler 
diskuteras vid något tillfälle och motiveras av de vuxna. De tas dock för 
givna och barnen ges inget inflytande övre reglernas utformning. De 
vuxnas normer gäller. 

I de dagliga sysslorna inbegrips barnen, företrädesvis flickorna, som 
ofta själva tar aktiv del i rutinarbetet som en naturlig del av dagen.  

Det finns en tydlig norm i förskolan som säger att ”alla har lika rätt” 
att delta i aktiviteter och att använda material. Turordning används om 
inte material eller aktiviteter går att fördela på annat sätt. 

Vid omvårdnadssituationer som måltider och påklädning finns inslag 
av självständighetsträning. De vuxna anpassar den hjälp de ger till barnen 
efter barnens ålder och förmåga. De äldre barnen förväntas behärska 
omvårdnadssituationer som att klä på sig och ta för sig mat själva. De 
yngre barnen bistås av de vuxna. Barnen förväntas kunna anpassa sig till 
nya vuxna såsom vikarier. Pedagogerna ställer inte krav på 
självständighet eller förväntar sig att alla barn ska klara sig mycket själva 
utan de hjälper barnen i stor omfattning. 

I vuxenstyrda pedagogiska aktiviteter såsom samlingar återfinns 
samma mönster som i de övriga förskolorna med en stark inramning där 
de vuxna definierat innehållet och där de med hjälp av symboler och 
ritualer styr detta innehåll. Här finns ett tydligt krav på anpassning. Även 
de yngsta barnen som inte förstår eller är intresserade av innehållet i 
samlingen förväntas sitta ner och delta. I de vuxenstyrda aktiviteterna 
finns ett ”rätt” svar på de frågor de vuxna ställer. Innehållet är även på 
denna förskola relaterat till naturen, traditioner och begreppsbildning. 
När den vuxne genomfört sina aktiviteter kan utrymme för barnens 
önskemål ges. Det inflytandet sker på individuell grund så att val av sång 
helt sker utifrån individens förslag utan att samråd i barngruppen sker. 
Den vuxne avgör slutgiltigt vad som ska sjungas. Vid fria aktiviteter ges 
barnen ett stort utrymme att välja själva vad de vill göra. Man har färre 
inplanerade aktiviteter än de två tidigare beskrivna förskolorna hade i sitt 
dagliga program vilket i tid ger ett större utrymme för barnen att själva 
påverka och utforma innehållet i de aktiviteter de deltar i. Barnen får ta 
stort ansvar för att själva ta fram material, genomföra aktiviteter och 
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avsluta dem samt städa bort. Självständighet premieras. Barnen blir också 
bekräftade i det de gör. Pedagogerna deltar inte i barnens lekar utan sitter 
och iakttar och observerar samt kommenterar det som händer. De ger 
stöd till barnens egna aktiviteter. 

I de kommunala målen för lärande som förskolan införlivat i sin egen 
arbetsplan betonas språk, matematik och naturvetenskap. Det kan ses 
som en förändring som förskjuter innehållet i skolans verksamhet i 
riktning mot skolans ämnesindelning. För att uppnå målen att utveckla 
begrepp inom dessa områden används dokumentation som medel. I 
dokumentationen finns en ambition att dokumentera barnens egna 
tankar och funderingar.  

Jämförande sammanfattning 
I det följande avsnittet avser jag sammanfatta resultatet från de 
genomförda observationerna. Jag inleder med att kort jämföra några av 
de yttre ramarna för att därefter presentera huvuddragen i vad som 
förenar de tre förskolorna och avslutningsvis skillnader.  

Antalet barn i grupperna varierade mellan sexton och nitton. 
Prästkragen som hade minst antal barn hade också minst antal barn 
under tre år. Där var sex barn under tre år placerade. Prästkragen var 
lokaliserat i ett område med stabilt socialt nätverk. Andelen små barn var 
betydligt större på Maskrosen och Violen där elva respektive tretton var 
tre år eller yngre. Arbetet på Maskrosen komplicerades ytterligare av att 
sex av barnen hade föräldrar med utländsk härkomst.  

Pedagogerna vid alla förskolor hade i allmänhet lång erfarenhet. På 
Prästkragen där tre pedagoger arbetade hade alla arbetat med 
förskolebarn i femton år eller mer. På Violen hade de tre pedagogerna 
mer än tio års erfarenhet. Störst variation fanns på Maskrosen där tre 
stycken arbetat femton år eller mer medan två pedagoger hade sju års 
erfarenhet eller mindre.  

Vad gäller strukturen, sättet varpå man organiserar dagen och 
rutinerna finns stora överensstämmelser. Kärnan i den dagliga rutinen är 
organiserad kring omsorgsinriktade aktiviteterna som måltidssituationer 
och vilostund. Rutinerna kan ses som en garant för att barnens fysiska 
behov tillgodoses vid förskolorna. Dagens övriga aktiviteter är 
insprängda mellan de omsorgsinriktade aktiviteterna. Alla förskolor har 
inplanerade samlingar under förmiddagen. Det finns också vid alla 
förskolor ett utrymme för barnens fria lek både utomhus och inne på 
avdelningarna. Dagens indelning i olika aktiviteter definierar 
verksamhetens innehåll och avgränsar tid och omfattning för olika typer 
av aktiviteter. Dagsrutinen reglerar vilket inflytande barnen får i 
utformandet av dagen och därmed också vilken form deras lärande 



 116

kommer att anta. Att dagsrutinen är en viktig ramfaktor framgår tydligt. 
Dagsrutinens utformning styrs av faktorer som barnens vistelsetider, 
personalens arbetstider, personaltäthet och barnens ålder. Skolverket 
anser att ramfaktorernas begränsande påverkan ökat som en konsekvens 
av de senaste årens nedskärningar i offentlig verksamhet. 

 
Ekonomins inflytande på verksamheten framkommer generellt. 
Ett helhetsintryck av pedagogernas och chefernas upplevelser är 
att deras arbetsbelastning har ökat och många känner en 
besvikelse över att inte kunna arbeta efter sina ambitioner och 
kompetens.208 

 
En gemensam nämnare är således barnens anpassning till ett 
dagsprogram som definierar deras aktivitet. Den fostranspraktik som 
finns vid förskolorna består till ganska hög grad i att få barnen att 
inordna sig i en struktur och att följa den vuxnes ledning. 
Fostranspraktiken innehåller också, om än i olika hög grad, tydligt uttalad 
fostran till att ta ansvar och självständighet. Vid alla tre förskolorna 
förväntas de äldre barnen ta ansvar för sig själva vid måltidssituationer 
och påklädning. Förskolorna har regler som uttrycker alla barns lika rätt 
att använda material där turordning och förmåga att vänta på sin tur kan 
ses som rådande fostransideal. Samlingen är en aktivitet där barnen 
fostras i att vänta på sin tur och där också barnen förväntas kunna sitta 
stilla och lyssna till instruktioner. Den medborgare i vardande som 
utbildas och fostras vid de tre förskolorna kan sägas vara en 
normaliserad, anpassad och lydig medborgare som är ansvarig, 
självständig med förmåga att inordna sig i systemets regler och rutiner.  

Förskolornas arbete med barnens lärande sker både i av vuxna 
organiserade aktiviteter och i icke organiserad form. I de aktiviteter som 
planeras av de vuxna framträder arbetet med barnens kognitiva förmågor 
som dominerande. Barnen övar i samlingar och aktiviteter olika begrepp, 
koncentrationsförmåga och minne. Kunskapsinnehållet i de tre beskrivna 
förskolorna är ganska likartat. Vid förskolorna reproduceras och 
förmedlas en logisk rationell representativ kunskap av kognitiv natur. 
Det kan ses som en kunskapsbas förankrad i det moderna samhället. Till 
denna läggs en kunskapsbas som lever kvar som ett traditionellt innehåll 
och med ett ursprung från Fröbels pedagogik och kopplingar till natur 
och årstidsväxlingar. Man har svag klassifikation i urval och presentation 
av kunskapsstoffet som i huvudsak sker tematiskt. Inramningen är dock 
ofta stark; framför allt gäller detta samlingarna som på alla förskolor 
följer ungefär samma mönster. Förskolorna förmedlar en bild som av 
                                                 
208 Skolverkets regeringsuppdrag, 2000. 
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omvärlden som något naturgivet, universellt och enhetligt. Vid de 
aktiviteter som är omsorgsinriktade är det främst barnens färdigheter 
som övas. I de icke organiserade aktiviteterna, barnens fria lek, intar de 
vuxna en övervakande och stödjande roll och går sällan in aktivt i leken. 

Alla förskolor arbetar enligt den arbetslagsprincip som varit 
förhärskande sedan Barnstugeutredningens tid. Arbetsuppgifterna 
roterar mellan de anställda enligt ett rättvisetänkande där alla tar lika del i 
alla former av aktiviteter. Rotationen styrs av personalens schema, som 
vid Maskrosen och Prästkragen, där olika uppgifter tillfaller olika 
individer beroende på vilken tid på dagen man börjar och slutar. Violens 
personal roterar enligt ett tvåveckorssystem som ger större kontinuitet 
vid samlingar och vilostunder. Principen att all personal turas om att 
ansvara för olika aktiviteter gäller dock också här. Påfallande är hur 
arbetsorganisationen som bygger på att personal är utbytbar får som 
konsekvens att både aktiviteter och dialoger ständigt avbryts då annat 
påkallas.  

Inom de ramar som dagsrutinen utgör och som reglerar barnens 
frihetsgrader och möjlighet till påverkan finns skillnader mellan 
förskolorna. Då dagsrutinen  definierar vilka aktiviteter som ingår i dagen 
och deras omfattning har fördelning av tid till olika former av aktiviteter 
betydelse. Den största skillnaden mellan de studerade förskolorna på 
denna punkt är tiden som fördelas till fri lek. Violen har i sitt 
dagsprogram färre vuxenledda aktiviteter än de övriga och med detta ges 
större utrymme för barnen att själva välja aktiviteter. Med detta får också 
den vuxnes roll en annan karaktär då han/hon i större utsträckning 
understödjer barnen i deras egna aktiviteter. Detta visar att 
organiserandet av dagsrutiner är ett av de verktyg som pedagogerna 
förfogar över vid utformningen av verksamheten. Som verktyg betraktat 
fungerar strukturen något olika mellan de olika förskolorna. Pedagogerna 
vid förskolan Maskrosen betonade betydelsen av en bra struktur för 
verksamheten och arbetade intensivt med att få barnen att inordna sig i 
strukturen. Strukturen verkade dock i första hand vara ett sätt att fördela 
arbetsuppgifter och arbetstid bland personalen vilket ofta fick 
konsekvenser för de aktiviteter som skulle genomföras. Strukturen blev 
här inte ett hjälpmedel utan till synes ett självändamål och ibland ett 
hinder. På Prästkragen och Violen fanns en tydlig struktur som på 
Prästkragen inramades av tydliga symboler som signalerade övergångar 
mellan olika aktiviteter. Här användes strukturen på ett medvetet sätt 
som ett verktyg och skapade en tydlig ordning i verksamheten.  

Fostrans- och lärandepraktikerna varierar främst i de vuxnas 
förhållningssätt. Pedagogerna vid Maskrosen styr ofta barnens beteenden 
direkt med tillsägelser och förmaningar. Styrningen kan här sägas vara 
extern. Tillsägelser förekommer även vid de övriga förskolorna men 
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dominerar förhållningssättet vid Maskrosen. Vid Prästkragen är den 
vuxna styrningen främst via kontrollen över dagens ruiner och aktiviteter 
och kontroll över övergångar med hjälp av olika ritualer och symboler 
samt de vuxnas primat över det regel och normsystem som syftar till att 
forma självreglerade barn tydlig. Pedagogerna på Prästkragen motiverar 
de regler som gäller och visar på vilka konsekvenser barnens handlingar 
kan få. Vid Violen finns en antydan till ett mer autonomt barn där 
pedagogiken till viss del tar barnens egna tankar och idéer som 
utgångspunkt, detta är dock snarare en gradskillnad än artskillnad och 
kanske kan betraktas som en möjlig utvecklingstendens som kan 
återfinnas i förskolan. 

Det finns alltså en variation i fostrans- och lärandepraktikerna, från en 
fostran där den externa styrningen som begränsar barnens tal- och 
handlingsutrymme klart dominerar, till fostran av ett kollektivt ansvarigt 
universellt, självreglerande subjekt med internaliserade normer givna av 
de vuxna, dvs. ett normaliserat barn. Man kan fråga sig vilken betydelse 
undersökningens urval har för resultatet. Noteras bör dock att den 
praktik som har den starkaste styrningen från de vuxna återfinns i 
förskolan lokaliserad till ett bostadsområde med stor invandring, boende 
med lägre social status där barnantalet var störst och antalet små barn 
störst. Den förskola som gav störst frihet till barnen hade barn från 
familjer där föräldrarna var välutbildade.  

Den omsorg som ges skiljer sig främst i fråga om på vilket sätt 
barnens emotionella behov uppmärksammas och tillgodoses. Det finns 
här ett samband mellan grad av extern kontroll av beteenden och möte 
av emotionella behov hos barnen. Där pedagogernas yttre kontroll av 
barnens beteenden är stark ges barnens känslor och upplevelser mindre 
utrymme än där det finns en praxis att låta barnens egna tankar och 
upplevelser vara utgångspunkt för samtal och verksamhet. 

Pedagogernas uppfattningar om förskolan 
Denna del av resultatredovisningen baserar sig på de uppfattningar och 
upplevelser som pedagogerna givit uttryck för i intervjuer. Avsnittet är 
indelat i två delar där den första delen ger en bild av hur informanterna 
ser på sitt arbete med avseende på objektet för verksamheten. 
Redovisningen organiseras så att uppfattningar om objektet redovisas för 
varje förskola utifrån vad de intervjuade spontant lyfter fram som svar på 
en öppen fråga om arbetets innehåll. Därefter redovisas uppfattningar 
som kommer till uttryck när jag ställer uppföljande frågor om begreppen, 
fostran, lärande och omsorg. En jämförelse görs mellan förskolorna. 
Redovisningen av den andra delen av intervjustudien utgörs av en 
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presentation av upplevelse av förändringar. Den redovisningen görs 
tematiskt. 

Verksamhetens objekt 
Objektet för en verksamhet är det som enligt verksamhetsteorin 
definierar verksamhetens uppgift. Objektet kan som jag uppfattar det 
förstås från flera olika utgångspunkter. Det kan i en institutionell miljö 
förstås som det uppdrag som lagstiftare och anordnare av verksamheten 
avser få utfört. Det kan också förstås utifrån de verksammas förståelse 
av sitt eget arbete. Jag har tidigare i arbetet visat på möjliga tolkningar av 
verksamhetens objekt utifrån observationerna. I detta avsnitt avser jag att 
beskriva och tolka vad objektet som en dominerande diskurs är för de 
anställda vid de studerade förskolorna. Jag analyserar också objektet som 
informanterna beskriver det och dess innebörd med utgångspunkt i olika 
former av mediering.  

Prästkragens personal 
Monica uttrycker följande som svar på frågan om vad hon tycker är 
viktigast i sitt arbete:  
 

Det är att barnen ska vara trygga, känna sig trygga hos oss, trygga, 
alltså med mig och den övriga gruppen, det är för mig absolut 
viktigast., att dom ska känna att dom har någonstans att krypa upp 
i knä och jaa, att dom känner närhet och att dom, för dom, för det 
är ju viktigt för dom små barnen då. 

 
Jag undrar om det enbart gäller i arbetet med små barn varpå Monica 
fortsätter: 
 

Neej, nog har jag ju känt alltjämt att barnen ska /…/ komma hit 
och tycka att, och ha en bra dag helt enkelt medan deras föräldrar 
jobbar, på alla plan naturligtvis, att dom också ska bli stimulerade 
på ett bra sätt 

 
När Monica lyfter fram barnens trygghet i första hand så är det relaterat 
till förskolans uppgift att ge barnomsorg under tiden föräldrarna är i 
arbete. Tryggheten skapas i en nära relation med den vuxne som ger 
beröring och kroppskontakt. Monica lyfter därefter fram förskolans 
pedagogiska uppgift som hon uttrycker i termer av att stimulera barnen. 
Jag undrar vad hon menar med att stimulera barnen varpå hon svarar:  
 



 120

Ja men /…/ det innefattar ju mycket, både att dom ska vara en 
god kamrat och /…/ den biten och att dom ska ha kompisar och 
att dom, dom, men sen även den här biten att ehh, ja men att man 
har samlingar, att man tar upp vissa grejer, att dom lär sig nånting, 
naturligtvis på deras nivå, det behöver ju inte vara nåt 
jättepretentiöst men att, att  

 
Monica fortsätter betona den sociala utvecklingen och tonar ner 
betydelsen av ett innehållsligt lärande även om detta också har sin plats. 
När Anna ombeds beskriva sina arbetsuppgifter uttrycker hon följande: 

 
/…/ det är ju att vi ska få trygga och sociala barn alltså. /…/det 
är ju nånting som man får jobba mer med i dag än vad man gjorde 
förut för det var liksom, världen såg annorlunda ut då, så att, det 
är alltså trygga och social barn, att dom kan leka tillsammans och 
vara tillsammans och lyssna på varandra och vara snälla med 
varandra och hjälpa varandra/…/.  

 
Anna som arbetat länge i förskoleverksamhet menar också att trygga och 
sociala barn är det viktigaste i arbetet på förskolan. Hon menar att dessa 
mål för arbetet är viktigare i dag än vad det var tidigare. En tolkning av 
uttalandet är att barn i dag lever i en otryggare tillvaro än tidigare och att 
det därför är viktigare att prioritera. Sociala barn är enligt Anna barn som 
fungerar tillsammans och är snälla, hjälpsamma och inte enbart hävdar 
sin egen vilja utan också kan lyssna på andra barn. Anna fortsätter: 
 

Och att dom alltså, nu kommer det ju mer då i med det här nya 
med läroplanen och allt sånt här och med mobbning och just det 
här att dom ska ha ett jättesjälvförtroende så att dom inte liksom 
gör, låt folk göra saker med dom eller, som dom inte vill utan 
vågar säga nej, för att just det här att lära dom en massa saker det, 
det hinner dom när dom kommer på skolan, kan dom bara det här 
( fungera socialt, min anm.) så då fixar dom ju resten i samvaro 
med andra, det är jätteviktigt. 

 
Med hänvisning till läroplanen utvecklar hon sitt resonemang och menar 
arbetet med att utveckla barnens sociala kompetens är viktigt för att 
motverka mobbning. Anna lyfter också fram barnens självförtroende 
som grundläggande för deras sociala kompetens. Barnen ska alltså 
utveckla ett självförtroende så att de kan uttrycka sin egen vilja samtidigt 
som de ska utveckla en förmåga att lyssna till andra människors åsikter. 
Utsagan kan tolkas som att Anna markerar att den sociala kompetensen 
för henne är överordnad annat lärande. Hänvisningen till skolan kan 
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betyda att exempelvis matematiska och språkliga färdigheter här inte bör 
ges samma prioritet. När Anna får frågan hur hon arbetar för att skapa 
trygghet för barnen svarar hon:  
 

det är ju liksom, att prata med dom, att vara tillsammans med 
dom, att finnas till när det, när det händer nånting, alltså vi har 
hemskt mycket lek, alltså leken tycker vi är, var så jättejätteviktigt, 
för att där får dom, där får dom allt det där./…/ , men då måste 
vi finnas till när det, /…/när leken tar stopp, att dom inte vet utan 
då ge grejer så att dom klarar av att gå vidare i sin egen lek, så att 
vi är /…/ instrumentet att hjälpa till, vi är inte inne och styr och 
sitt i leken så mycket, ja det gör man till, om man ska få i gång en 
lek om man ser att det inte fungerar då, så då gör man ju det, men 
ändå så försök vi ju lite grann att gå utanför, att dom ska lära sig 
att klara det här själv utan oss. så att inte ehhh, alltså jag tänker 
bara så här hur det var själv när man var liten, man var väl ute hela 
dagarna, man lekte och man fantiserade, det fanns ju hur mycket 
som helst, alltså det är ju det, dom måste liksom komma igång, 
och så det här samspelet mellan du är det och jag är det.  
 

Anna menar att barnen utvecklar de sociala kompetenser hon tidigare 
lyft fram i lek. Den vuxnes uppgift är att finnas till hands som ett stöd. 
Den vuxnes stödjande roll består i att tillhanda material som utvecklar 
leken vidare och att få igång lek om den inte fungerar. Den vuxne deltar 
inte aktivt i leken och Anna tycks mena att de vuxna i stor utsträckning 
bör hålla sig i bakgrunden och låta barnen ta initiativ och starta lek. Anna 
hänvisar till sin egen barndom där leken var barnens egen verksamhet 
och menar att så bör det få vara för barn i dag också. Anna fortsätter 
med att berätta om hur hon använder sig av samlingen som verktyg i sitt 
arbete. 
 

vi har ju samlingar där vi försöker /…/ visa dom på olika saker 
/…/ nu jobbar vi med språket för det vet vi ju /…/ att det är ju 
viktigt och, jag är väl den kanske som tycker att just det just det 
här med språket är roligast, ehhh men jag har /…/ varit på en del 
utbildningar då och gjort olika, jag vet inte om du sett dom här 
askarna och det här med att lyssna på ljud men alltså gör det på 
lek, varianten, vi tränar liksom inte, om jag säg skola då förstår du 
vad jag menar, men att vi leker /…/ gör askar för att lära sig att 
lyssna och höra vilka som låter lika /…/ och hela våran 
barngrupp sitter jättetyst och lyssnar för att då har dom lärt sig 
/…/ att man måste vara tyst för att höra, och det är jätteroligt, 
jättespännande, men sen så applåderar vi och tycker att vi är så 
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himla bra när vi lyckas va, för det vet jag att det är nånting som 
dom kommer att ha jättenytta av den dan när dom kommer till 
skolan och ska börja läsa, läsa och skriva /…/. 

 
När Anna går över från att ha talat om social utveckling och leken som 
verktyg för denna till att tala om samlingar så framträder en annan bild 
av vad barnet i sådana situationer bör lära sig. Nu handlar det inte längre 
om den sociala utvecklingen utan om att utveckla språk och att sitta stilla 
och lyssna och det med hänvisning till färdigheter som barnen har nytta 
av när de börjar skolan. Förskolan har vid tiden för intervjun språk som 
tema och arbetar mycket med rim och ramsor och planerar att nästa 
termin arbeta med begrepp. Anna poängterar att övningar sker i lekens 
form och hon menar att formen är det som skiljer arbetet i förskolan 
från skolans metodik. Leken gör enligt Anna att det blir roligt för 
barnen, något som hon också framhåller som viktigt. Viktigt för att 
kunna arbeta med övningar som de Anna beskrivit är dock att:  
 

då måste man ju först ha fått en barngrupp som kan sätta sig ner 
och lyssna på varandra, innan man kan ta in de där bitarna, du kan 
inte bara plocka, i en barngrupp som inte kan sitta still och inte 
kan lyssna och inte är intresserad, då har du ju ingenting för att du 
plockar in sånt där för att dom har inte intresse av det, för du 
måste fånga intresset först för att få dom att vara med dig 

 
Här återkommer Anna till vad hon anser vara av betydelse när hon 
arbetar med barnen i samling. Man kan tolka det som att Anna menar att 
en förutsättning för att det ska fungera är att barnen ska kunna hålla 
tillbaka sina egna intressen och impulser och klara av att underordna sig 
och anpassa sig till en situation där de utför något som initieras av den 
vuxne. När Anna talar om att fånga intresset så kan det betyda att 
presentera innehållet på ett intresseväckande sätt, vilket kan ses som att 
även den vuxne måste anpassa sig till den barngrupp den för tillfället har 
att leda. I uttalandet framgår dock att det är barnen som ska följa den 
vuxnes intentioner där den vuxne skapar ett intresse, inte att den vuxne 
följer barnen i deras intresse. 
 
Begreppet trygghet återkommer också när Elisabeth ombeds berätta vad 
hon anser vara viktigast i sitt arbete. 
 

jag vill ju att barnen som kommer hit alltså dom ska känna 
trygghet här hos oss, det tycker jag är jätteviktigt  

 
Jag undrar hur hon gör för att skapa trygghet varpå hon svarar: 
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Jaa men ehhh vi (skrattar) ger av vårt hjärta. ja men alltså när dom 
kommer så tar vi alltid emot dom, så att dom känna att jaaa, och 
att dom får bli bekräftade,/…/ sen så ehh tycker jag att det är 
jätteviktigt att dom får lära sig empati, att dom får lära sig att ta 
hänsyn till varann, eller till andra människor. Och just det där att 
man, /…/ har förståelse för varann, /…/ att man respekterar 
varann, /…/att man måste lära sig sånt där som när man är liten 
alltså har man ehh utstående öron och glasögon så är man ju 
precis kanske lika duktig som en som har långt blont ljust hår. 

 
Elisabeth tycks mena att den vuxne med sin person förmedlar trygghet. 
Hon utvecklar sitt uttalande och menar att mottagandet på morgonen är 
viktigt för att bekräfta barnen och skapa trygghet. Hon menar också att 
det är viktigt att barnen får lära sig att ta hänsyn till andra människor. 
Här kommer återigen barnet som en social varelse i förgrunden.. 
Elisabeth ger också uttryck för att det är viktigt att lära barnen att alla 
människor har lika värde och har rätt att bemötas med respekt. När 
Elisabeth fortsätter använder hon begreppet värderingar. 

 
Jaaa, och så det här om värderingar,/…/ jag tycker att det är 
viktigt jag tycker att det är så jättemånga barn som, ja som inte har 
förståelse för andras känslor i dag och det tycker jag är jätteviktigt 
alltså, det, det måste man lära sig från det man är liten, så att det 
försöker jag att jobba på.  

 
De värderingar som hon lyfter fram är knutna till den empatiska förmåga 
hon tidigare nämnt. Man kan tolka uttalandet som att det är den 
empatiska förmågan, och förmågan att ta hänsyn till andra människor 
som ska bilda grunden till hur barnen relaterar till andra vuxna och barn 
och till hur de fungerar i grupp. Uttalandena kan tolkas som att Elisabeth 
betonar barnens utveckling av den emotionella kompetensen. När jag ber 
henne utveckla vad hon menar med värderingar exemplifierar Elisabeth 
vidare att:  

 
Mmmmm. Att dom förstör, alltså det är ju såna här enkla grejer 
när det gäller barn då, men alltså, förstör jag en sak för en kompis, 
ja men då måste jag förstå, alltså den blir ju lessen och varför den 
blir lessen, och att man liksom, får känna, jaaa nästan får känna 
själv då hur, hur det kan kännas/…/Dom får, alltså prata med 
varann, visa, /…/, man ber om förlåtelse och man kramar om 
varann och man blir vänner igen /…/, och det är det ganska 
mycket nu då man har lite större barn, konfliktlösning, och att 
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dom, att man är uppmärksam på vad som händer så att man 
liksom kan ta tag i det och jaa, att dom får lära sig prata med 
varann då och säja, och berätta, och känna hur det känns, /…/ jag 
måste ju försöka vara medlaren där /…/, och hjälpa dom på 
traven om dom inte kan det här nu då, /…/ och tala om hur man 
ska göra och så där då, det måste ju jag vara då, och visa, /…/ det 
gör vi ju då både jag och Anna och Monica /…/ och att försöka 
att överföra det till hur, hur om det skulle vara jag och Anna till 
exempel som skulle göra det dom har gjort /…/ alltså tänk om, 
om, om jag skulle göra en sak och så skulle Anna komma och ha 
sönder den eller, och då skulle jag ju bli jätteledsen, det har dom ju 
större förståelse för    

 
Elisabeth exemplifierar här vad hon menar med att barnen ska lära sig att 
visa hänsyn och att vara empatisk. Elisabets beskrivning av hur hon 
hanterar konfliktsituationer visar på flera strategier. Dels går hon in och 
leder ett samtal med barnen där de får tillfälle att sätta ord på sina 
känslor att barnen ska kunna ta den andres perspektiv. Hon berättar 
också att hon flyttar ut konflikten från barnen och använder sig själv och 
sina kollegor som exempel för att illustrera vilka konsekvenser det får 
om man inte tar hänsyn till varandra. Som jag uppfattar det menar 
Elisabeth att ett sådant förfaringssätt ger barnet distans till konflikten, 
och gör det möjligt att ta kontroll över sina känslor, och att reflektera 
över den.  
 
Vad gäller synen på begreppet omsorg anknyter Monica till sitt inledande 
uttalande om trygghet kopplat till barnomsorgsbehovet och föräldrarnas 
behov. När jag frågar om flexibiliteten är kopplad till olika barns behov 
förstärker hon sitt uttalande med att hänvisa till att föräldrarna har olika 
behov och att man måste ta hänsyn till dessa. Monica fortsätter med att 
kommentera förskolans utveckling i riktning mot att bli en förskola för 
alla barn.  
 

idag lämnar ju föräldrarna även då dom inte behöver lämna så att 
man är ju mer en, en inrättning. (Skrattar) Man skickar barnen hit, 
det är bara så, oavsett man är ledig eller inte, så funkar ju 
verksamheten i dag/…/ vi har ju haft många femtontimmarsbarn, 
alltså en, mamman har varit, alltså dom har varit mammalediga, 
eller pappalediga då, och har lämnat bort sitt, kommit hit och varit 
hemma med bebisen då. /…/det står ju i lagen att, att vi måste ju 
erbjuda det så att, mm, och det kan man ju tycka vad man vill om 
men, /…/ jag tycker att det är gräsligt, men jag är väl 
gammaldags, inte vet jag, jag tycker att det är hemskt, jag skulle 
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aldrig ha hjärta att lämna bort syskonet, jag skulle inte klara det 
som mamma, och jag tycker att det är ett svek mot syskonet  
 

Monica förefaller ha en kluven inställning till förskolans uppdrag. 
Monica talar om förskolans uppdrag och utgår från hur hon personligen 
agerat när hennes barn var små och sin syn på föräldraskap som innebär 
att föräldrarna bör vara hemma med barnen när de är små. I detta 
framträder också en syn på förskolan som en institution som inte i första 
hand finns till för barns lärande och utveckling utan som ett medel för 
att lösa barnomsorgsbehov för föräldrar. Viss förståelse visar Monica 
gentemot familjer som lever i miljöer där det inte finns kamrater till 
barnen. Monica menar att också föräldrar som är hemma med sina barn 
kan ha behov av att möta andra föräldrar. Resonemanget bygger helt på 
familjernas sociala behov och utelämnar andra kompetenser som barnen 
skulle kunna utveckla av att delta i en planerad pedagogisk verksamhet.  
 
Anna svarar på frågan om vad omsorg är och utvecklar sedan ett 
resonemang om betydelsen av att sätta gränser. 
 

Omsorg , ja men alltså omsorg för mig det är ju alltså att barnen 
kan komma hit till oss och vi ser till att dom är varma, att de inte 
/…/ utsätts för saker och ting som är farligt för dom, att dom får 
mat och, ja men alltså vi tar hand om allt det här dagliga, att dom 
får vila att dom får ta det lugnt och alltså det är en allmän omsorg, 
att dom mår bra. /…/ det finns ingen som har tid och ork att 
sätta dom där gränserna idag på samma vis, det har vi lättare för 
här /…/ än vad man har som förälder, det är ju bara att gå 
tillbaks till sig själv och ens egna barn, herregud nog, ibland, nog 
gav man väl vika för att dom skulle, för att det skulle bli lugnt 
alltså, men alltså här kan man ju inte göra det på samma vis, utan 
har man, vi har inte så himla mycket regler, vad dom ska göra och 
inte göra men alltså dom vi har dom håller vi ju på, och det har vi 
ju gjort också för att man inte ska så ofta hamna i dom där 
situationerna där du måste släppa på dom för det är ju liksom för 
att barnen ska ju veta, det är ju en trygghet för dom att veta vad 
som gäller, då behöver man liksom inte ifrågasätta, så att när det 
kommer en vikarie hit alltså då ser man ju på barngruppen alltså, 
vad händer nu då? (Skrattar) och när vi är ordinarie personal, då är 
det inte alls så.  

 
För Anna är tydliga gränser ett sätt att skapa trygghet för barnen och ett 
sätt att ha omsorg om dem. Anna relaterar här till egna erfarenheter som 
förälder och menar att tydliga gränser är en förutsättning för att 
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verksamheten i förskolan ska fungera. Hon menar också att det kan vara 
lättare som anställd att sätta gränser och att föräldrar i dag är så pressade 
att de inte alltid orkar på samma vis som pedagogerna på förskolan. 
Elisabeth ombeds också beskriva vad hon menar med omsorg. 
  

/…/ jag tycker att vi är bra på det också, att ge omsorg om 
barnen. Hur gör vi det då förstår jag väl att du vill veta? Ja men 
alltså, /…/ det är ju genom att, /…/ vi lär dom till exempel alltså, 
hälsa är ju en annan sak som, som är viktig, /…/ att barnen ska 
lära sig äta rätt, och att äta av all mat som, för vi får ju fin mat 
men att dom till exempel ska lära sig då att äta av grönsakerna 
också /…/ att man tvättar händerna, när man har varit på 
toaletten, ja men att man rör sig, /…/ det tycker jag ingår i det 
här med att vi har omsorg om barnen, vi lär dom alltså, alltså klä 
sig, alltså att alltså nu på vintern då måste man ha varma kläder 
och hur man klär sig och så där och det, det lär vi dom också.  

 
Elisabeth som också associerar begreppet omsorg till fysiska behov 
innefattar i det också barnens hälsa. Med omsorg tycks hon mena att det 
är viktigt att grundlägga en bra livsstil där kost, motion och hygien är 
centrala delar. Som jag tolkar Elisabeths sätt att uttrycka sig är omsorg en 
del i ett lärandeinnehåll där barnen ska lära sig att själva ta ansvar över 
sin hälsa och hygien. Omsorg består dock inte enbart av fysiska behov. 
Omsorg består också i att som vuxen finnas till hands för tröst och stöd 
och fyller då emotionella behov. När vi kommer in på förskolans fostrande 
uppgifter menar Monica att:  
 

Jag tycker, jaa att dom, dom ska, ehh lära sig att känna empati. 
Vara en god, jaa, vara en god kamrat, att man inte ska slåss och 
bråka och lära sig prata med varandra i stället, och det här med 
empati tycker jag är jättejätteviktigt idag, att man, man ska få dom 
att förstå att, jaa att man kan göra illa varandra, att det gör ont för 
den också,  

 
Monica lyfter här fram empati som något att arbeta med. Empati kan här 
tolkas som det som ska lägga grunden till den sociala utvecklingen och 
en förutsättning för att barnen ska kunna samarbeta och lösa konflikter. 

Lärandet ser Monica både som ett socialt lärande och lärande av ett 
innehåll som förmedlas i planerade aktiviteter. Som exempel på vad hon 
själv arbetar med anger hon:  
 

Jag är ju en ute utetjej, alltså jag ska ju vara ute, och jag har ju alltid 
haft hand om skridskoåkningen /…/ sen jag började här /…/ 
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såna grejer tycker jag är roligt, och det är roligt för dom som tar 
över dom då dom börjar förskolan och skolan att dom har prövat 
på att åka skridskor,/…/Men sen tycker jag även om att ehh hålla 
på med kladdjobb, papier maché och såna där grejer, det gillar jag, 
kladda med färger, det tycker jag är jätteroligt.  

 
Monica utgår från sina personliga intressen i de exempel hon lyfter fram. 
Exemplen består i arbete med motoriska aktiviteter företrädesvis 
utomhus men också arbete med olika former av material för estetisk 
verksamhet. I arbetet med skapande material lyfter Monica fram barnens 
sinneupplevelser som betydelsefulla erfarenheter men också att de blir 
bekanta och bekväma med materialen och hur de fungerar. Hon 
fortsätter med att beskriva hur barnens arbete med sådana material 
organiseras. Hon menar att material bör organiseras så att barnen själva 
kan ta fram och använda det. När barnen använder material för att 
konstruera eller uttrycka sig estetiskt framhåller hon betydelsen av att de 
vuxna inte styr utan låter barnens egen kreativitet komma till uttryck. 
Monica menar, att barnens egna idéer om vad materialet kan användas 
till ska uppmuntras och att det är bättre än att arbeta efter förlagor. Hon 
fortsätter med att reflektera över användandet av förlagor och tycks 
mena att barnens kreativitet och skaparglädje inte premieras av förlagor, 
utan att den måste bygga på barnens egen motivation, och inspiration. 
Monica menar att barnen har motiv för vad de gör som inte alltid är 
synliga för de vuxna och där den vuxne kan hämma barnens egna 
skapande arbete om den inte är lyhörd för vad barnet vill göra och hur 
barnet tänker. Hon fortsätter med att beskriva hur hon förhåller sig till 
barnens lek:  
 

vi går inte in och stör dom, om man ser att ett gäng leker jättebra 
och /…/ och skickar ut dom bara för att nu ska vi ut, så är det, 
utan vi, vi försöker att vara ganska flexibla då,/…/ vi har ju tagit 
till oss mycket det här med att fri lek är viktigt, och att barn ska få 
ha tråkigt, dom dör inte av det, dom måste få jobba med hjärnan 
lite grann och fundera, vad vill jag göra, man dör inte av att ligga 
på soffan och ha dyngtråkigt en stund, det är faktiskt så, dom 
behöver inte hela tiden poppas på en massa grejer, och att man 
ska hitta på åt dom, dom kan fundera själv.  

 
Här återkommer synsättet att barnen äger sin lek själva och att de vuxna 
inte ska vara styrande utan garanter för lekens fortsatta utveckling. För 
att ytterligare förtydliga hur hon tänker kring barnens arbete berättar 
Monica om ett barn som arbetar med en regelbundet återkommande 
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uppgift. Jag frågar också hur Elisabeth ser på lärande i förskolan. 
Elisabeth undrar då om jag menar kunskapsmässigt och fortsätter:  

 
/…/ jag tycker att det är viktigt att, /…/, alltså att om man ser 
utifrån när dom börjar sexårsverksamheten, /…/ att dom kan 
skriva sitt namn, det tycker jag är viktigt, om du nu menar såna 
här saker alltså? Eller menar du mer allmänt? Jag tycker att det är 
viktigt att dom kan färger, ehhh, ja men alltså vi jobbar ju så här 
att vi följer till exempel årstidsväxlingarna och då, jo men jag 
tycker att det är viktigt att de känner till det här om, om naturen 
lite grann, miljön, det här att vi ska vara rädda om miljön, /…/ 
kretsloppet då, och ehh, jaa, men oj, ja men jaget det tycker jag 
också är viktigt alltså, att dom kan sina, kroppsdelarnas namn, att 
dom, ehh jaa alltså begreppsbildning, alltså såna saker det tycker 
jag också är viktigt, det är ju sånt som vi jobbar med. /…/vi har 
ju provat lite olika saker, /…/ i fjol tror jag vi hade, alltså skogen 
som tema eller om det är i förfjol, och då jobbade vi alltså med 
skogen alltifrån, växterna som finns i skogen, djuren som är i 
skogen, samspelet djur växter, jaa och vi har haft temat som 
vatten, vi har haft ehh andra kulturer /…/ som tema, vi hade då 
minns jag bland annat indianer, alltså vi byggde här, ja, då åt vi sån 
mat som indianerna äter eller kan äta, vi, vi sydde lite kläde som 
dom ehh, vi byggde en /…/ tipi här ute, /…/, andra kulturer har 
vi jobbat med, /…/ jag vet vi gjorde instrument från olika länder 
ett år, jaa, men alltså ganska, egentligen tycker jag nog att det är 
ganska bra om dom kan, alltså det behöver inte vara så himla 
ingående, men alltså ganska mycket saker, men inte så ingående 
för att jag tycker att dom är lite för små för det.  

 
Elisabeth som här tydligt visar att intervjusituationen påverkar henne 
börjar med att räkna upp kunskaper och färdigheter som hon menar att 
barnen behöver kännedom om. Hon relaterar till färdigheter som hon 
anser barnen behöver i framtiden, när de kommer till förskoleklassen 
och i förlängningen skolan. Elisabeth börjar därefter berätta om teman 
som de arbetat med tidigare. Teman behandlar natur, miljö och olika 
kulturer. Beskrivningen av teman innehåller exempel på aktiviteter som 
teman organiseras kring. Det kan tolkas som att det inte är preciserade 
kunskapsmål formulerade kring temat utan snarare en organisation av 
aktiviteter och upplevelser som förutsätts leda till vidgade erfarenheter 
och därmed lärande. Återkommande i verksamheten är arbete med 
barnens språkutveckling och årstidsväxlingar i naturen. Detta innehåll 
återkommer oavsett vilket tema som är aktuellt i förskolan. Arbetet med 
språkutvecklingen medieras bland annat med hjälp av rim och ramsor 
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och litteratur. Närheten till naturen gör det möjligt att utnyttja den i 
arbetet med att följa årstidsväxlingar. När jag undrar varför de valt språk 
som tema detta år och inte ett mer övergripande tema svarar Elisabeth:  

 
Jaa, alltså det är ju det att vi upplever /…/ att det är flera barn 
som har svårt med språket i dag, så att det, det är därför som vi 
har valt det den här terminen då och nästa termin ska vi också 
jobba med det men alltså vi ska jobba, nästa termin ska vi då 
jobba lite mer med också att stärka barnens självförtroende. 

 
Elisabeth hänvisar till att flera barn har problem med språket. Motivet till 
att arbeta särskilt med barns språkutveckling står alltså att finna i 
pedagogernas kunskap och uppfattning av vad som är normal 
språkutveckling och deras syn på språkutvecklingen hos barnen i den 
aktuella barngruppen. Det synsätt man här företräder kan tolkas vara ett 
kompensatoriskt synsätt där vissa barn har brister som kan kompenseras 
med organiserandet av specifika aktiviteter. Detta synsätt kan också ses 
som ett sätt att utjämna skillnader mellan barn med olika förutsättningar. 
Elisabeth avslutade med att tala om vad man tänker arbeta med 
framöver. Pedagogerna vid avdelningen Prästkragen önskar stärka barns 
självförtroende och jag undrar då hur de tänker arbeta med detta. 

 
Ja men alltså, ta fram dom här bitarna som barnen är bra på då 
och stärka dom i det, för /…/då kommer dom ju dit upp till 
skolan och fritids där det är jättemycket barn och ehh då känns 
det ju som om det är bra /…/ att dom har ett bra självförtroende, 
/…/ alltså en del barn behöver ju inte det /…/, men vi har några 
som vi tycker behöver det /…/, men det är väl mycket att vi får 
peppa dom då i saker som dom känner sig lite otrygga i och så där 
och visa på att dom kan det och när dom då har upptäckt att dom 
kan det då så stärks man ju i det. 

 
Elisabeth talar här om att stärka barnen i det de är osäkra på och visa 
barnen att de är kompetenta. Även här hänvisar hon till barn som hon 
anser sakna självförtroende som motiv för att arbeta med det. Det kan 
tolkas som att även detta arbetsområde är baserat på ett kompensatoriskt 
synsätt. Skälet till att självförtroendet behöver stärkas anges vara att det 
är något barnen kommer att behöva när de börjar skolan. Det finns 
också här ett framtidsperspektiv, lärandet siktar mot att barnen ska vara 
förberedda för sin framtid som skolelever. 
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Sammanfattning 
På avdelningen Prästkragen lyfts trygghet och barnens förmåga att 
fungera socialt fram som centrala delar av verksamheten. Trygghet är 
nära kopplad till uppgiften att förmedla barnomsorg och förmedlas via 
bekräftelse och i nära relationer. Att lära barnen känna empati är för 
pedagogerna på Prästkragen en viktig del av den sociala fostran. Empati 
ses som grundläggande för barnens förmåga att visa respekt för varandra 
och att kunna ta hänsyn till varandra och samarbeta. Detta ses som 
färdigheter som barnen kan lära sig med stöd av de vuxna och med de 
vuxna som exempel på hur man kan förhålla sig till varandra. 
Informanterna menar att arbetet med att utveckla socialt kompetenta, 
trygga barn med stark självkänsla utgör grunden för lärandet på 
förskolan, men detta lägger också grunden för barnens framtid som 
elever i skolan. När de talar om lärande så talar de både om social fostran 
och om införlivande av kunskaper och färdigheter. En av dem lyfter 
företrädesvis fram betydelsen av social fostran och nära relationer och 
den estetiska verksamheten. Två stycken visar också på förskolans 
uppgift som förberedelse inför skolan. De sätter barnens språkutveckling 
och begreppsbildning i förgrunden. Lärandeinnehåll är knutet dels till 
naturens årstidsväxlingar, dels på temaarbeten, där språkutveckling och 
en grundläggande begreppsbildning som förberedelse för barnens 
skolgång är integrerad. De talar om lekens betydelse för barnens sociala 
utveckling och lärande och lyfter fram den vuxnes stöd i leken där de 
verkar som garanter för att leken ska löpa friktionsfritt. Begreppet 
omsorg anknyts till barnens barnomsorgsbehov och handlar om 
trygghet, tydliga gränser och empati men också om den fysiska omsorgen 
med barnens hälsa i centrum, där barnens självständighet och färdigheter 
att själva ta ansvar för sina fysiska behov lyfts fram. Tilltro till att barnen 
kan lära sig ta ansvar och bli självständiga framstår som något som 
genomsyrar synsättet på avdelningen.  

Den pedagogiska diskursen på avdelningen är inte samstämmig; det 
föreligger skillnader mellan informanterna som kan uttryckas som en 
skillnad i kontroll och ägande. Som jag tolkar det framträder ett synsätt 
på förskolans funktion som förmedlare av barnomsorg. I detta synsätt 
ges relationerna mellan barn och vuxna stor betydelse. Knutet till 
synsättet är uppfattningar som främst betonar barnens sociala och 
emotionella utveckling, uppfattningar som sätter barnens egen förståelse 
och barnens ägande av aktiviteter och handlingar där barnens 
självkontroll och självstyre får stort utrymme. 

Som kontrast till detta synsätt ställs en diskurs som talar om barnet 
som något som behöver yttre kontroll och gränser, lära sig ett essentiellt 
innehåll. Detta synsätt är framtidsinriktat och betonar att barnet ska 
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förberedas inför skolstarten. Omsorgen är här starkare knuten till den 
fysiska omsorgen.  

Maskrosens personal 
 

Johanna inleder beskriver vad hon tycker är viktigast i sitt arbete:  
 
ja bland barnen då tycker jag att det är tryggheten, att få dom 
trygg, det tycker jag är viktigt, det kräver ju föräldrarna i första 
hand också, man brukar ju vinna barnen genom föräldrarna, 
många gånger, (tystnad)  
 
Hur försöker du uppnå det? 
 
Alltså det börjar ju redan vid inskolningen, att man ägnar sig åt 
barn, i ungefär två veckor minst, och då är man bara med det 
barnet, och i och för sig, givetvis föräldrarna också är ju med, och 
så genom rutiner, då blir dom ju trygg.  

 
Johanna nämner skapandet av trygghet som den viktigaste 
arbetsuppgiften. Hon uppfattar också trygghet som något föräldrarna 
prioriterar högst och kopplar därmed sitt eget mål till föräldrarnas 
önskemål, inte till mål formulerade i läroplanen. Hennes beskrivning av 
hur trygghet åstadkoms handlar om att ordna den yttre miljön kring 
barnen för att skapa trygghet, via rutiner och genom att skapa en 
struktur. Talet om att skapa en bra struktur förekom frekvent under 
observationsperioden på avdelningen Maskrosen. Trygghet förefaller 
vara överordnat andra mål för verksamheten. Kicki säger:  
 

/…/ min huvudsakliga uppgift är väl att ta emot barn som jag ger 
stimulans och trygghet/…/ jag tror nästa alla av oss tog det här 
med trygghet som väldigt /…/ stark, att det fungerar ju inte om 
inte barnen känner det, och det är ju en trygghet i en själv också, 
trygghet i arbetslag och trygghet i sina arbetsuppgifter. /…/ men 
vi är ju ganska, det här att man ska veta när man kommer som 
barn då och som förälder, hur det ser ut då och vad som händer, 
nu kommer jag den här tiden, vad är det då? Var ska jag göra av 
mina kläder? Vad har vi för rutiner när vi säger hej då? Vars ska 
jag sitta när jag äter? Vad brukar hända efter det?  

 
Kicki beskriver på vilket sätt trygghet kan uppnås. Hon nämner 
stimulans och trygghet som de arbetsuppgifter hon har. När jag ber 
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henne prioritera så sätter hon tryggheten först. Hon menar precis som 
Johanna att trygghet förmedlas via en tydlig yttre struktur där både 
rutiner och en strukturerad miljö med fast placering vid matbordet ges 
som exempel på vad det är som medierar trygghet. Kicki menar också att 
tillfredsställandet av grundläggande mänskliga behov som mat, sömn och 
tröst är viktigt i arbetet på en förskola. Också Britt sätter trygghet främst. 
Hon menar att först och främst har hon ett pedagogiskt uppdrag, hon 
vill lära barnen något men hon lyfter också fram omvårdnad och att 
föräldrarna ska känna sig trygga och nöjda med att lämna sina barn. När 
hon ombeds prioritera vad hon anser vara viktigast i sitt arbete relaterar 
hon till sin egen erfarenhet som förälder och säger: 
 

/…/ jag har ju barn själv på dagis, och/…/, som förälder när jag 
lämnar mitt barn då, då känner jag vad viktigt det är det här med 
tryggheten, /…/ att det känns välkomnande att komma och att 
barnen har, /…/ kompisar och dom blir sedd av fröken när dom 
kommer, /…/ och det är mycket det som jag har känt, alltså sen 
jag fick barn själv då, /…/ man förändrar synsätt när man själv 
blir förälder/…/ jag kände när jag själv blev förälder att, /…/ det 
kanske inte alla gånger är så himla viktigt att det är så mycket 
planerat och det ska, dom ska lära sig det och det och det utan att 
grunden är i alla fall att det finns den här värmen, den här glädjen 
och omtanken om barnen, /…/det är grundstenen att den här 
tryggheten och glädjen finns, att det är kul att komma och man är 
alltid välkommen.  

 
Britt som egentligen hade haft för avsikt att arbeta i grundskolan nämner 
det pedagogiska uppdraget som en del i sin arbetsuppgift, men sedan 
hon själv blev förälder har hon börjat prioritera barnens trygghet högre. 
Hon menar också att förskolan är viktig för att ge föräldrarna en trygghet 
när de lämnar sina barn. Tryggheten förmedlas enligt Britt via 
föräldrakontakt men också bemötandet på morgonen och mycket 
kroppskontakt. 

Min tolkning som senare i intervjun bekräftas av Britt är att är 
samspelet med och utvecklandet av nära relationer till barn och föräldrar 
det som främst förmedlar trygghet. Laila betonar i stället stöd för 
utveckling av barns självkänsla när hon beskriver sitt arbete.  
 

Det viktigaste i mitt arbete det är ju det att jag ska kunna ta mig an 
att förmedla till barnen så att /…/ dom ska få en självkänsla, Och 
ehh, så att dom ska våga tro på sig själv och se på sig själv som en 
individ, /…/ det kan vara ibland lite svårt eftersom du har inte 
den tiden det behövs att, man ska ju se alla barn, men att, och alla 
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barn ska få vara sig själva men att det är inte så lätt alla gånger att 
låta alla barn få göra det dom vill. /…/ det är ju jätteviktigt att 
dom får, att dom har en egen identitet/…/ att man vågar prata, 
att man vågar berätta, /…för har man den, den självkänslan /…/ 
man känner att, jag klarar av det då, då klarar dom av ganska 
mycket, det mesta. 
 

Här är det inte trygghet förmedlad av via en nära relation eller en tydlig 
struktur som står i förgrunden utan en kompetens hos barnet. Laila 
menar att om barnen ges tillfälle och stöd att själva uttrycka sig så 
utvecklas denna självkänsla. Sadele hävdar förskolans roll som 
komplement till hemmet och en allsidig utveckling av sociala, språkliga 
och motoriska kompetenser:  
 

vi kompletterar ju hemmet i barnuppfostran, vi är ju som stöd, 
och är där för barnen, jaa, vi försöker ju ehh, hjälpa barnen att 
utvecklas socialt, jaa ge dom möjlighet att få en allsidig utveckling, 
och just det här, den sociala, den ehh, motoriska, finmotoriken, 
men det är först och främst den sociala, är ju väldigt viktigt, språk, 
barnen får se likheter och olikheter och dom får lyssna på 
varandra, ehh, att lära sig att ehh, jag kanske sa det, att vänta på 
sin tur. /…/ till exempel, man sitter i en samling och så frågar 
man, vad gjorde du under helgen? Och du liksom har ju 
ögonkontakt med det barnet som jag har frågat, och då är ju dom 
andra så småningom lär sig att vänta och lyssna på den här 
kompisen, inte försöka vara hela tiden och vill berätta själv och 
inte lyssna, ehh, och det är ju inte bara på samlingen en, under 
liksom en måltid också, när man ska prata, många gånger så blir 
det ju så att många pratar ju från var sitt håll, då brukar jag säga, 
när du pratar, vill du att barnen ska lyssna på dig? Jaa. Då måste 
du också lära dig att lyssna på dom, och vänta på sin tur, och inte 
ha alldeles, (suck) jaa att ja barnen är ju så, att de utgår ifrån sig 
själva, att få dom att förstå att det finns faktiskt andra också.  

 
Sadele beskriver situationer när barnen samtalar med varandra där hon 
leder samtalet och dels med sitt eget kroppsspråk och sin 
uppmärksamhet markerar vem som har talutrymmet men också genom 
att markera att man måste respektera andras talutrymme. Den sociala 
träningen består i att behärska sig själv genom att försöka få barnet att 
förstå den andres perspektiv. Respekten för andra lyfts också fram av 
andra. 

När jag frågar dem om hur de ser på fostran betonar Johanna respekten 
för varandra och förmågan att ta hänsyn och pekar på den vuxnes 
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betydelse som identifikationsobjekt. Kicki betonar också sociala aspekter 
där barnens beteende mot varandra lyfts fram i meningen att de ska vara 
empatiska, inte lösa konflikter handgripligen och kunna vänta på sin tur. 
Hon fortsätter: 
 

ja men sen kanske rent hygieniskt eller man kan jaa, dom förs, 
försöka klä på sig eller man, jaa dom, dom måste ju sitta på en stol 
när dom äter och helst inte med fingrarna men det är väl inte hela 
världen om dom gör det heller. (skrattar) jaa ganska allmänna tror 
jag som dom flesta, hoppas jag. (hehehe) tycker, vi har då inte haft 
några motsättningar direkt i arbetslaget. 

 
Begreppet fostran handlar alltså enligt Kicki om att lära sig ta hänsyn och 
att vänta på sin tur. Begreppet leder henne också mot att tänka på 
uppförande, bordsskick men även övning av färdigheter. 

När Laila ombeds beskriva vad bra omsorg är för henne svarar hon:  
 

Bra omsorg, det, det är, då jag, jag känner att nu har jag gjort ett 
bra jobb, det är när man kommer och så kommer dom rusande 
mot en och så får man en kram och så säger dom hej. då, /…/, 
har vi, /…/ fått dom till att ta det steget och det är en bit av 
omsorg för mig, /…/ att man, ja, hålla om, kramas, ta vara på 
varann, och det ser man ju också när dom kommer och säger att 
han har gjort, han är ledsen, han, /…/ och i dagens läge så tycker 
jag att det är väldigt viktigt att man lär dom att det finns de som 
har det jobbigt och /…/ att nån bryr sig., att man ser att dom 
finns. 

 
Min tolkning är att utvecklandet av nära relationer till barnen är en viktig 
del i omsorgen. Hon lyfter också fram barnens förmåga till empati. Att 
vara till för andra innebär också att acceptera att människor är olika. Laila 
fortsätter:  
 

Sen är det ju olika, blir det ju olika i och med att man är olika 
personer, jag kan ju visa på ett sätt och nån annan kan visa på ett 
annat sätt, och sen att det finns olika ehh, typer utav människor 
också, att en del dom vill inte göra så, då, då måste man respektera 
det också. 

 
Omsorg är för Johanna knutet till den fysiska omsorgen om barnen och 
hon hänvisar till konkreta uppgifter som att byta blöjor och tvätta barnen 
och att krama dem när de behöver det. 
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Johanna, som är ganska fåordig, menar att det hon redan beskrivit när 
det gäller barnens sociala utveckling och barnens respekt för varandra, är 
ett lärande varefter hon fortsätter:  
 

Det där är ju också ett lärande, men sen är det ju också sånt som 
att lära sig och äta, ja äta själv då. mmm sen är det ju att måla och 
rita och …. 

 
Johanna exemplifierar barnens lärande med några färdigheter som hon 
tycker det är viktigt att barnen behärskar. Kicki lyfter fram 
språkutvecklingen som betydelsefull.  
 

Jag tycker att språket är viktigt, ja, för att, utan det så tror jag att vi 
är ganska handikappade, jag tror, jag tror det är bra med ett rikt 
språk, att kunna uttrycka vad man vill och vad man känner och 
vad man tänker och, ehh det tror jag man har igen hela livet., men 
sen finns det ju så hemskt mycket annat som är viktigt. 

 
Kicki lägger stor vikt vid språket som ett medel för barnen att kunna 
uttrycka sig. Sadele beskriver hur arbetet med barnens begreppsbildning 
och förståelse medieras via speciellt utformade artefakter som språkpåsar 
och flanosagor men också med hjälp av litteratur och reflekterande 
samtal. Kicki betonar ett informellt lärande av språk: 
 

jag ser det som att i fostran och omsorg, eller vad man ska säga så 
kommer ju lärandet lite av sig självt. Jag kan ju prata väldigt 
mycket och, sjunga och greja medan jag byter en blöja. /…/jag 
kan ehh, diskutera med den som är tre år om igår och i morgon 
eller i kväll och i morse, medan vi sitter och äter, och skapa 
begrepp då, jag kan ehh, jaa via eller på en samling, via eh, sagor 
eller sånger också ge så mycket som är ett lärande utan att det är 
jag höll på att säga att det inte är genomtänkt, det är det ju 
naturligtvis men det, det är ju inte som en skola att man känner att 
jaa nu måste jag sätta mig ner och nu ska vi lära oss det här, som 
vi jobbar med färgerna hela hösten, det är ju bara att tänka på att 
man, säger saker med färgnamnet samtidigt så liksom, förutom att 
man kanske målar ibland eller, ja grejar, så jag upplever inte att det 
är några motsättningar i det, det tycker jag inte. 
 

Arbetet med barnens språkutveckling är enligt Kicki till stor del 
integrerat i övriga aktiviteter som inramar verksamheten. Kicki menar att 
även om språket är viktigt så handlar barnens lärande inte enbart om 
språk: 
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Det går ju inte stänga att in sig i ett rum och bara jobba med 
språket och sen är det frid och fröjd, jag tror ju hemskt mycket på 
att dom behöver röra på sig till exempel, mycket, klättra och 
springa och rulla och fara i alla väder, för annars tror jag inte att 
man kan lära sig nånting, om man inte får röra sig, också, så jaa, få 
prov, jaa prova, jag tror inte att man ska begränsa barnen för 
mycket, vill man stå och hälla med vatten då måste man ju få göra 
det nån gång, eller smaka på sand eller jaa, ligga i snön med nosen 
rakt ner, jaa, det, det är ju deras sätt att lära sig 

 
Hon betonar här också barnens motoriska utveckling. När det gäller 
barnens lärande betonar hon barnens egna aktiviteter, deras eget 
utforskande och ett tillåtande förhållningssätt som bejakar utforskandet 
som hon menar är ett naturligt sätt för barn att lära sig. För Kicki är 
barnens lärande av språk, kunskaper och färdigheter som jag tolkar det 
inte något som medvetet förmedlas av de vuxna utan ett resultat av 
barnens deltagande i olika aktiviteter. Britt som tidigare arbetat i ett 
socialt stabilt område lyfter fram empati som en viktig arbetsuppgift och 
beskriver hur hon gör för att arbeta med empati: 
 
 

det här att kunna lära barnen att umgås tillsammans, vara med, ja 
den hära empatifrågan, tycker jag ju är jätteviktig, som man har 
sett att många barn saknar, /…/ och det här att ha förståelse för 
barn med olikheter och olika, nu har vi många olika kulturer och 
så här att, att alla har lika värde och alla ska få komma till tals och 
alla ska bli sedd för den den är och få uttrycka sig/…/det är ju i 
varje situation alltså /…/ man får gå in varenda gång det händer 
nånting och /…/ pratar med dom och man visar, hur gör man 
alltså, lära dom att lösa konflikter /…/när man /…/, har barn 
som är lite större/…/ som är mer jämngamla, man kan sitta och 
prata, vi pratar ju väldigt mycket om det på samlingar, /…/ hur är 
man mot varandra och hur är man när man är en bra kompis och 
/…/ att man, man för upp det till ytan, /…/men alltså handlar 
det om, med mer små barn då blir det liksom mer handgripligt hur 
man får visa dom och lära dom och, och jag tycker att det har 
varit väldigt, alltså jättestor skillnad, alltså dom här barngrupperna 
som man har haft här, att det har varit mycket större behov av, av 
det, än vad det var uppe på Linneagård./…/man börjar tänka på 
mer och mer det här med köns, ja hur behandlar vi pojkar och hur 
behandlar vi flickor och så där att, det är jätteviktigt att, ja alla får 
samma utrymme helt enkelt och, och får liksom /…/ varför 
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gjorde jag så här nu eller var det för att hon var flicka och han var 
pojke och liksom det här att, det har jag väl kommit på mig själv 
att just det här att, killar dom får leva om lite mer och att tjejer så 
fort dom börjar busa då tänker man att herregud varför, vad är det 
där för, hon behöver väl inte leva om så mycket, /…/  

 
Arbetet med empati är för Britt en jämlikhetsfråga men också en 
jämställdhetsfråga. Britt pekar på skillnaden mellan att arbeta med stora 
barn och små barn men också på att arbetet kan skilja sig åt mellan olika 
bostadsområden. Britt menar att det på Maskrosen finns ett större behov 
av att fokusera på det sociala samspelet än i barngrupper i socialt 
stabilare områden som Britt arbetat med tidigare. Hon pekar på 
betydelsen av att arbeta med genusfrågor och den ökade medvetenheten 
som finns om sådana frågor. Laila beskriver vad lärande är för henne: 
 

Ja inte läsa och skriva. Att ehh, det är ju lite grann där också att 
dom kan vara tillsammans med andra, att dom kan lyssna och 
vänta på vad dom andra säger och det är ju, det är ju en himla stor 
uppgift, att göra och som är svårt ibland, men att ehh, för att det 
är ju, det är ju lite grann av det här att respektera och ta hänsyn till 
andra också att /…/ att man hela tiden, dom får känna att man, 
man är där och att man tycker om dom, för att då, då blir det ju, 
då blir det ju, att dom tar initiativ till vad jag ska lära dom för 
nånting./…/Sen är det ju vissa saker som man måste se till att 
dom åtminstone har en hum hur man saker och hur gör man men 
det är ju ingenting som man sitter och lär dom bara för att dom, 
om man tänker som det här med att, att hålla pennan rätt och hur 
man gör det och hur man gör det och, för det är ju också viktigt 
att man ska veta sånt, för sin egen del, när dom blir större, knyta 
skor, sitta och äta på ett bra sätt och ja den där sociala biten som, 
som är viktig som dom har nytta av när dom blir större.  

 
Laila avgränsar sig först gentemot skolan och menar att det inte är 
förskolans uppgift att lära barnen läsa och skriva. Hon lyfter fram 
utvecklingen av barnens sociala kompetenser som ett område att arbeta 
med och fortsätter det resonemang hon förde när samtalet fokuserade på 
fostran. Det förefaller som om hon inte särskiljer lärande och fostran 
utan snarare som om hon sätter likhetstecken mellan begreppen. När 
Laila fortsätter sitt resonemang och ger exempel på vad barnen bör 
kunna så är alla exempel olika former av färdigheter som kan vara bra att 
kunna, inte nu men sedan, när de blivit större. Även Sadele avgränsar 
förskolans uppgift gentemot skolan, när hon menar att lärande inte 
handlar om att lära barnen läsa och skriva. Hon har ett synsätt på barns 
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lärande där de vuxnas uppgift blir att förbereda barnen för skolan och i 
förlängningen samhällets krav. Lärandet medieras via de aktiviteter som 
barnen deltar i och barnens lek men det preciseras inte innehållsligt. 
Sadele fortsätter med att beskriva sin roll när barnen leker:  

 
Jag kan vara med där, till exempel om dom leker affär, jag tycker 
inte att det funkar när jag ska gå och låtsas vara med i leken för jag 
tycker att det är jättesvårt, det är ju nånting som bara barnen har, 
den där fantasin, att vara just i, just i det här andra rummet, i 
fantasin, /…/. Jag är där och observerar ofta. Vad är det som 
händer i leken och är alla med? /…/jag kan var med om jag ser 
att nåt barn ehh, har det lite svårt att komma in i leken, vill så 
gärna men inte riktigt klarar det, då kan jag vara med i början, och 
låtsas och så, men jag ser då det barnet börjar klara av och ta just 
dom här rollekarna, /…/och till att börja med, tills barnen har lärt 
sig hur man gör, sen får dom leka hur dom vill. Men det ä  
r mycket viktigt att man är med, om man ser att det där funkar 
inte/…/och jag går tillbaka, om dom leker affär, och dom ska 
alltså sälja saker, jag försöker få att ihop det här med matematiken, 
hur mycket kostar det här? Jaa, då säger dom det kostar så här 
mycket, jaha om ni får, ger så här mycket pengar, hur mycket får 
jag tillbaka, och räknar vi om det var nu stenar om vi var ute eller 
om det var löv som var pengar och vad det nu var för nånting, 
/…/det beror på vilka barn det är som sagt, har barnen 
svårigheter med språk, ehh, då är jag med i leken, och hjälper till 
och ger barnet det här ja, liksom ord, inte ger och serverar utan 
liksom att säga hela tiden så kommer ju det barnet, och benämna 
saker och ting också, småbarnen också, det är ju viktigt att man är 
där, 
 

 
För Sadele fyller leken en viktig uppgift för barnen i deras lärande. Hon 
uttrycker att det för henne inte är så enkelt att själv ta plats i barnens 
lekar. Hon beskriver sin roll som att i första hand stödja barnen så att de 
kommer i gång med lek och att ha kontroll över leken så att alla barn får 
plats i den och att leken fungerar. Hon tar ibland en mer aktiv roll i 
barnens lekar genom att träda in i lekens handling och ta en roll där den 
vuxne ställer frågor eller agerar på ett sätt som medför att barnen kanske 
måste använda nya begrepp.  
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Sammanfattning 
Flera informanter på Maskrosen inleder med att tala om förskolan som 
en institution som ska ge både stimulans och omsorg. När de fritt 
resonerar över frågan om vad som är viktigast sätts den sociala 
utvecklingen och barnens trygghet främst. Den sociala utvecklingen 
består till stor del av att barnen ska lära sig ta hänsyn, respektera 
varandra och utveckla en empatisk förmåga. Barnens trygghet beskrivs 
som grundläggande. Synen på hur trygghet åstadkoms varierar. Trygghet 
medieras via den yttre strukturen, bygger på en nära relation till en vuxen 
eller finns i barnet som en god självkänsla. När frågan ställs om fostran 
kommer social utveckling igen, men begreppet leder också till tankar om 
renlighetsfostran och bordsskick. När frågan ställs om lärande 
återkommer svar som pekar mot utvecklande av sociala färdigheter. Här 
kommer också barnens språkliga utveckling i förgrunden tillsammans 
med färdigheter som man kan koppla till självständighetsträning. 
Begreppen omsorg, lärande och fostran tycks inte vara begrepp som har 
helt olika innebörder. Det kan tolkas som en konsekvens av att man 
arbetar integrerat där aktiviteter som genomförs under dagen innefattar 
alla dessa företeelser och att de därför inte är differentierade. 
Sammantaget beskrivs en verksamhet där omsorg i form av trygghet och 
fostran av barnen till sociala varelser med förmåga att fungera i en grupp 
har en överordnad ställning. 
Grundvalen för den pedagogiska gestaltningen är sammansatt. Två 
synsätt som skiljer sig åt framträder dock. Dels ett mer omsorgsinriktat 
där grunden är de fasta rutinerna och fysisk omsorg, dels ett relationellt 
baserat utvecklingsinriktat synsätt. 

Violens personal 
Informanterna ombads beskriva sitt arbete och vad de såg som är 
viktigast i arbetet på förskolan. Eva inleder: 
 

Att ha en bra relation till barnen, ja, föräldrar också givetvis, för 
att har du en bra relation till föräldrarna så känns det nog mera 
tryggt att lämna sina barn, det blir mer positivt, för att har du en 
förälder som inte känner sig riktigt trygg och inte är vad ska jag 
säga tillfredsställd/…/för har du inte en bra relation med barnen 
hur ska du kunna jobba med dom då? Det är ju, barnen är ju a och 
o för funkar man inte med dom, jag menar, om dom skulle sätta 
sig på tvären, att du får absolut inte klä dom, du får inte sitta 
bredvid dom du får inte byta blöja dom går aldrig till dig och vill 
ha hjälp, dom känner sig inte trygg med dig jag menar vad har du 
där att göra då? 
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Eva nämner allra först goda relationer till barn och föräldrar, 

relationer som skapar trygghet. Senare i intervjun när jag ställer frågan 
vad bra omsorg är återkommer Eva till trygghet varpå jag ber henne 
beskriva hur hon gör för att skapa trygghet. Hon kopplar också då 
trygghet till relationer varpå hon beskriver vad hon anser krävs av den 
vuxne:  
 

Det är ju också samma sak som jag tycker att okej du kan lär, du 
kan läsa dig till mycket, men jobbar du med människor så måste 
du ha nånting annat, alltså du måste kunna ha en relation med 
dom du jobbar med, alltså det ska fungera så också, allting går inte 
att det ska vara bara teoretiskt. Förstår du hur jag menar /../ Joo, 
alltså du kan, du kan läsa dig till ungefär hur du ska vrida och 
vända på saker och ting men /…/, du måste ha en känsla för det 
också, du måste ha en känsla för barnen, att du, du måste tycka 
om barn, om jag säger så./…/, det är ju en gåva tror jag som man 
har, visserligen kan du kanske träna upp det lite grann men vissa 
har det där naturligt.  

 
Trygghet är ett överordnat mål som medieras via goda relationer. 
Förmågan att etablera dessa relationer beskrivs av Eva som en personlig 
egenskap. En tolkning jag gör är också att hon som barnskötare har 
behov av att markera att teoretiska kunskaper inte räcker eller ens kan 
kompensera brist på andra kompetenser. Linda inleder med att lyfta fram 
det sociala samspelet, respekten för varandra, både barns respekt för 
varandra men också vuxnas respekt för barn. Hon ser detta som en 
grund som behövs för att uppnå andra mål såsom språklig utveckling. 
Linda beskriver en verksamhet där barnen är i större eller mindre 
grupper och den vuxne finns närvarande som ett stöd. Hon betonar att 
det är barnens verksamhet och att det mycket handlar om att ge barnen 
inflytande men också stöd så de kan genomföra vad de önskar. Linda 
fortsätter: 

 
/…/ att vara ögon, att man ser, att se barnen, det tror jag också är 
jätteviktigt. Det är att vi ser barnen och att vi lyssnar på dom/…/ 
och det tycker jag att man gör mer i dag, ändå, än vad man gjorde 
tidigare,  även om det är mycket barn så tycker jag att man, man 
ehh, man lyssnar på dom mer, man, man utgår mer i från vad 
barnen vill och vad dom tänker, i stället för att göra som man själv 
tycker, är bra, så lyssnar man på barnen och så sen så tror jag att 
man ser dom mer och det tror jag också genom dokumentation, 
så ser du också barnen, då tittar du mer på barnen, man ser deras 



 141

kompetenser, man ser allt vad dom kan och man tittar på det dom 
faktiskt kan och inte på det dom inte kan. 

 
Linda ger uttryck för en syn på barn som kompetenta som ska stödjas i 
sina egna projekt, något som ger den vuxne en roll som inte är 
överordnad barnets utan snarare på jämställd nivå. Linda företräder en 
syn på barn och lärande som skiljer sig från vad de flesta informanterna 
ger uttryck för när hon betonar de kompetenser barnen redan besitter 
som viktiga att arbeta med och inte utgår från kunskaper som något som 
finns utanför barnet att erövra eller erbjudas. Linda talar i termer av 
kompetenser och fortsätter:  

 
jätteviktigt och det är att man, att man tittar på barnens styrkor 
och jobbar mycket med det, det är väl också en del av det sociala 
samspelet, det här självkänslan, i gruppen, självförtroendet, för jag 
tycker att det är fantastiskt när man ser att, ett barn kan vända från 
att vara blyg och osäker, att faktiskt våga, våga själv, att våga säga 
vad de tycker själv och att våga säga det till sina kompisar, att våga 
säga det till vuxna, det tycker jag är en otrolig styrka, och det tror 
jag är nånting vi måste uppmuntra för att det är så viktigt sen 
också när dom kommer i skolan att våga stå på sina egna ben. 
/…/, och då är ju språket ett jättebra, (skrattar till) medel, har 
man ett bra språk så kommer man ju väldigt långt om man kan 
uttrycka sig, så språket tycker jag också är jätteviktigt. 

 
Linda lyfter fram barnens självförtroende som viktigt att uppmuntra och 
stödja. Barnet ska kunna hävda sig själv i gruppen, inte underordna sig. 
Det ska hävda sig med ett självförtroende som är grundat i att det känner 
sig kompetent och bekräftat. Barnen ska också lära sig ett språk som jag 
tolkar det i det här sammanhanget blir ett medel för att hävda sig.  
För Magdalena är det viktiga att se varje enskilt barn, något som hon har 
som ett mål även om hon också uttrycker en viss skepsis till hur 
realistiskt det målet kan vara. 

 
När begreppet fostran kommer på tal ger Eva sin syn: 

 
Att kunna vara, att bli sociala så att säga., att kunna umgås med 
andra, /…/ att lära sig lekreglerna tycker jag är jätteviktigt, för kan 
dom det då har dom lärt sig ömsesidighet och turtagande och 
samförstånd och kan man det och har man det i sig då tror jag att 
det går bra sen då du börjar skolan och sen i ett framtida liv.  
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För Eva är barnets fostran till en kollektiv varelse en viktig uppgift för 
förskolan. Denna fostran sker i barnens lek, och jag undrar på vad sätt 
man går till väga då man arbetar med att lära barnen lekregler.  
 

vi försöker att vara med dom i leken, mycket, och speciellt om 
man då ser nåt barn som har lite svårare med det där så försöker 
man att hjälpa dom, och dom här mindre om dom ska åka 
rutschbana eller så där så försöker man att vara där och lära dom 
att dom inte kan tränga sig förbi utan neej, nu är det den som är 
före nu måste du vänta på din tur och, man, det där gör man ju 
egentligen hela tiden under dagen, så att neej, nu var det den som 
hade den leksaken, så då får du låna den sen eller du kan be att, att 
då dom har lekt färdigt, att dom säger till dig så får du låna den 
sen och sånt dära, att det hjälper inte att man skriker så, att man 
får sin vilja fram då utan att, men alltså alla situationer hinner man 
ju inte vara med, /…/, så man vet inte vem som hade det först till 
exempel, då får man försöka luska, om det är nån som har sett 
eller … vem som hade den först. 

 
Eva menar att det är viktigt att de vuxna finns med när barnen leker. 
Den roll den vuxne intar är i den beskrivning inte en aktiv roll som 
deltagare i leken utan snarare en övervakare av leken. Den vuxne 
övervakar barnen så att de följer de regler som hon anser ska gälla, regler 
som främst handlar om turtagning och att visa hänsyn till andra. Barnen 
övas i att lägga band på sina egna impulser och att bli medvetna om att 
deras handlingar får konsekvenser för andra. Det finns i sättet att 
resonera ett starkt uttryck för att alla ska ha samma rätt och när 
resurserna är begränsade så måste dessa fördelas så att alla kan få tillgång 
till dem. Eva menar vidare att den uppgift förskolan har när det gäller 
fostran inte är den samma som föräldrarnas.  
 

vi har ju hand om, vad ska jag säga ett fostrande i, i en grupp, 
föräldrarna har den andra biten, för hur som helst så är det ju, 
föräldrarna viktigast för sina barn, tycker jag, dom är mer viktiga 
än vad dom själva förstår och tror, för ibland är det så att dom vill 
lägga över på skolan och förskolan, eller den fostrande delen, men 
det blir inte riktigt rätt tycker jag, utan det är ju föräldrarna som 
ska uppfostra sina barn och lära sig vad som är rätt och fel, det ska 
dom ju givetvis göra här också men, men alltså grunden ska 
komma hemifrån.  
 



 143

När det gäller den individuella moraliska fostran vill Eva lägga 
huvudansvaret på föräldrarna. När jag frågar Magdalena vad hon anser 
vara förskolans uppgift i fostran av barnen svarar hon: 

 
Ja men det är ju att dom får, får leka, för i leken så lär dom sig ju 
väldigt mycket sociala regler och jaa väldigt utvecklande, dom lär 
sig att ge och ta och, att ehh, sociala regler, ja men det är ju det här 
att, att, dela med sig, lite solidaritet, alla ska väl ha lika i som ja 
men när dom leker så ska det ju inte bara nån få bestämma jämt 
utan dom försöker att samsas och fast oftast så blir det ju alltid en 
ledare och dom andra följer/…/ Men sen så är det ju i den 
dagliga verksamheten, så /…/ man försöker väl visa dom att, ja 
men är det nån som slåss så, och dom inte klarar det själv, så tar 
man ju itu med det, det är ju också ett sätt då att visa att det här 
accepteras inte utan det måste man försöka lösa på ett annat sätt, 
och det är ju också en slags fostran att visa dom att så här gör man 
inte, och så fostr, dom fost, alltså dom lär sig ju av varandra också, 
dom mindre lär sig av dom större 
 

 
Magdalena lyfter fram den sociala fostran, att barnen ska fungera i en 
grupp tillsammans med andra barn och hänvisar till solidaritet, att dela 
med sig och att fungera på ett demokratiskt sätt där alla barn har 
inflytande över hur leken utformas. Den vuxne har också till uppgift att 
övervaka så att inte någon far illa och så att konflikter kan lösas på ett 
acceptabelt. Hon pekar också på den betydelse barnen har i fostran av 
varandra.  
 
Linda ser verksamheten som något som bildar en helhet där fostran och 
lärande blir en del också av situationer som innehåller mycket omsorg. 
Linda fortsätter: 

 
Omsorg är ju egentligen en del av det hela, det står ju också i 
läroplanen, omsorg och lärande, som ska bilda en helhet, och det, 
det tror jag ju, det är en omsorg, jag menar barnen är ju här många 
timmar under sin vakna tid, så att självklart behöver de närhet och 
trygghet och sånt och vuxna som dom, så att dom känner sig 
säkra med, och tycker om, så omsorgsbiten är ju väldigt viktig och 
framförallt kanske för dom här minsta, och sen så även för 
föräldrarna att veta att dom lämnar sina barn till, där dom vet att 
dom har det bra, att dom är trygga och mår bra så att det bildar ju 
en helhet.  
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Linda pekar på betydelsen av en god omsorg, dels ur barnens perspektiv, 
och dels ur föräldrarnas perspektiv. För att förtydliga hur hon tänker om 
barnen ger hon ett exempel: 

 
Om man tittar på alla rutinsituationer, som, jag tänkte bara ett litet 
barn på skötbordet, där har det ju ett otroligt fint tillfälle att få 
kontakt med det här barnet om du ger det tid, tycker jag, man kan 
prata och man kan benämna kroppsdelar och man kan, man kan 
göra så otroligt mycket med det barnet just där och det är ju inte 
bara omsorg då utan då är det ju allt annat också, och även 
påklädning och, men det gäller ju att man tittar på dom här 
situationerna och tar fram just det som, vad man vill med det, 
men det, det handlar ju mycket om att ge dom tid. 

 
Linda exemplifierar hur hon ser på omvårdnadssituationer som något 
mer än fysisk omsorg. Situationerna ger tillfälle att etablera en nära 
relation till barnet samtidigt som det där finns tillfälle att öva 
kommunikation och begreppsbildning. När jag frågar Magdalena vad 
omsorg är för henne berättar hon följande: 
 

Det är väl att, ja nu är det ju som så att föräldrarna ska ju själv ha 
med sig blöjor, om dom då inte har med sig blöjor, så kan ju det 
ställa till problem, vad gör man då? Vad gör man då, jaa då tar 
man ju av nån annan, men egentligen så får man ju inte det, men 
ehh, då kan det ju hända att, man kanske inte kan, det finns ju 
vissa som, som sätter i system att har, och då blir det ju, till slut då 
känner man ju, alltså det blir lite svårt, därför då skulle man ju vilja 
markera /…/ då får det där barnet gå omkring med kissig blöja 
men samtidigt vill man ju inte göra det, för man vill ju inte, för det 
är ju inte barnets fel att föräldrarna inte har blöjor med sig, så det, 
det har ju blivit lite annorlunda på det sättet, och självklart, vara 
mån om dom och jaa, bry sig om när dom gör illa sig och inte 
ignorera, tycka ja men det kan dom väl klara sig själv, det spelar 
väl ingen roll, jaa det till exempel. 

 
Magdalena menar att omsorgen om barnen handlar om att bry sig om 
dem och att se vad barnen har för fysiska och emotionella behov som 
behöver tillgodoses. I exemplet uttrycker hon en frustration över att 
förskolan inte längre själva helt förfogar över medlen att tillgodose 
barnens behov. Förskolan tillhandahöll tidigare blöjor men kommunen 
har sedan något år tillbaka beslutat att föräldrarna måste tillhandahålla 
blöjor, något som kan medföra svårigheter för pedagogerna att ge god 
omsorg. De flesta föräldrarna tar med blöjor men det händer att de 
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glömmer och då kan det uppstå problem. När begreppet lärande förs på 
tal lyfter Eva fram: 
 

/…/ det /…/ sociala /…/ att ta hänsyn, att ja att, att umgås, att 
lära sig att umgås med andra, med allt vad det innebär, att dela 
med sig, att vänta på sin tur, att inte förstöra för andra, att vara del 
i en gemenskap om jag säger så, det är ju jätteviktigt, jag tycker att, 
jag tycker inte att det här lärandet som så som är viktigast, att dom 
lär sig att läsa och skriva innan dom börjar skolan, det är inte det 
som, utan att fungera tillsammans med andra det är det viktigaste, 
det tycker jag.  

 
Lärande är för Eva knutet till barnens förmåga att vara en del i en grupp. 
Hon likställer alltså lärande och fostran. När jag ställer frågor med avsikt 
att höra vilken syn Linda har kring arbetet med lärande, fostran och 
omsorg uttrycker hon det som följer:  
 

Mm jag tycker ju ofta går de ju in i varandra, den här 
omsorgsbiten så är det ju många bitar som går in i lärande och 
fostran också. 

 
Jag ber henne beskriva hur de arbetar med det sociala samspelet:  

 
Ja det är ju, man försöker att, man jobbar i grupper, även delar 
upp dom i mindre grupper. Men framför allt tycker jag att det är 
att vuxna ska vara närvarande, för att stötta och hjälpa, och sen 
tror jag att det viktigaste av allt det är att man visar barnen 
respekt, att man respekterar dom och deras lek, och det som är 
deras, att man inte kör över dom, på nåt sätt, men just att vuxna 
finns till hands, för det är inte alla som fixar det här att leka och 
turas om och lyssna på varandra, utan vuxna behövs i närheten för 
att stötta upp. 

 
Magdalena fortsätter med att berätta hur hon ser på barnens lärande: 

 
jaa det är ju självklart bra om man kan få in en positiv bemötande, 
alltså bland barnen till nya saker så alltså om man tar fram en, en 
ny flano som, kanske handlar om ehh, bokstäver eller nånting sånt 
och det, då (ohörbart) att dom tycker att det är roligt. Så dom inte 
tycker att nej men usch vad tråkigt, men, men, dom brukar ju 
oftast, det finns också sån hära, vad heter det då, ja men det är ju, 
dom har ju skapat en, en läropärm, med, med mat, som är jättebra 
som ha, ja men det tar ju upp under och bakom och över och det 
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tar fram bokstäver lite grann och djur och jaa, och den tycker dom 
är jättebra och då kan man ju alltså bygga vidare på den då också. 

 
Magdalena berättar om material som medierar lärande och som hon själv 
använder mycket i sitt arbete. När begreppet lärande kommer på tal 
associerar hon till en skolmässig form av lärande där den vuxne planerat 
ett innehåll som förmedlas till barnen. Materialet som hon hänvisar till är 
utformat så att olika begrepp behandlas. Hon berättar att dessa redskap i 
första hand användes i arbete med de äldre barnen men att hon också 
anpassade det så att det kunde användas med yngre barn och att det i 
huvudsak skedde under samlingarna. Magdalena talar också om 
betydelsen av barnens lek, och jag ber henne berätta lite om hur hon ser 
på relationen lek och lärande och hur hon arbetar med lärande i leken. 
 

Ja, ibland gör man ju det, det gör man ju, men oftast så, /…/, 
men inte så ofta utan det är ju mest den fria leken, som är, som är 
lärande, men då /…/ kan man ju ändå behöva styra upp den att, 
vissa, att man delar upp barnen i olika rum och så där och så får 
dom, får dom leka där för att det kanske inte funkar att tio tolv 
barn leker i ett rum utan man måste kanske dela upp dom och att 
man då ibland som vuxen är närvarande men man kanske inte 
behöver vara med i leken, men i alla fall vara med på sidan så att 
säga. 

 
Man kan tolka Magdalenas utsaga som att de vuxna inte går in aktivt i 
barnens lek utan snarare har en övervakande roll där de har till uppgift 
att garantera att leken fungerar, dels genom sin närvaro men också 
genom att organisera leken så att de fördelas i olika rum på avdelningen. 
Magdalena beskriver den vuxne som trygghetsskapande genom sin 
närvaro. Som jag uppfattar det är det enligt henne trygghetsskapande i 
sig att en vuxen finns där barnen leker men också en trygghet för barnen 
att veta att om de stöter på något problem som de inte kan hantera själva 
så finns hjälpen inom räckhåll.  
 
 

Och då får ju dom här barnen som är lite otrygga, då får ju dom 
också då en trygghet i att dom ser att det är en, en vuxen där och 
att händer det nånting då, då finns det hjälp om dom inte klarar av 
det själv så att säga. 
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Sammanfattning 
Informanterna på avdelningen Violen förenas i sin beskrivning av den 
vuxnes uppgift i arbetet med barnen. De menar samfällt att den vuxne 
har en stödjande funktion och att den vuxnes närvaro i barnens lek är av 
stor betydelse för barnen, som trygghetsskapande faktor och som ett 
stöd i barnens utveckling av sociala kompetenser. Hela arbetslaget lyfter 
fram den sociala utvecklingen som viktiga uppgifter för förskolan att 
arbeta med. Två av pedagogerna betonar arbetet med barnen i grupp där 
förmågan att dela med sig och vänta på sin tur är viktiga kompetenser för 
barnen att lära. En av dem har en mer individualiserad syn på barnen och 
lyfter starkare fram barnens självkänsla och förmåga att hävda sina egna 
intressen i gruppen. Hon lyfter också fram respekten för individen som 
väsentlig och menar att verksamheten måste bygga på en respekt för och 
kunskap om barnens intressen och kompetenser. Hon menar vidare att 
lärande, omsorg och fostran förenas i verksamheten och att alla är viktiga 
beståndsdelar. Vad gäller lärandet framträder motstridiga synsätt. Å ena 
sidan lyfts den sociala fostran fram som det viktigaste lärandet i 
förskolan och ett avståndstagande sker från ett lärandeinnehåll associerat 
med skolan. Å andra sidan beskrivs en skolmässig form av lärande där 
begrepp tränas i arrangerade situationer som utgår från ett innehåll att 
förmedla. Det senare synsättet skiljer sig också från det ovan beskrivna 
synsättet som sätter barnets intressen i förgrunden.  

Liksom vid de övriga förskolorna förekommer det skillnader i hur 
starkt omsorg respektive lärande och utveckling betonas. På Violen 
framträder också en diskurs som inte kommit till uttryck i de andra 
förskolorna. Det är diskursen om det kompetenta barnet. Här 
konstrueras ett individuellt barn till skillnad mot konstruktionen av ett 
kollektivt barn som annars dominerat.  

Personalgruppernas syn på verksamheten 
En sammantagen tolkning skulle kunna vara att informanterna ger 
uttryck för att de ser det primära objektet för verksamheten som 
förmedling av omsorg. Det är en personaliserad form av pedagogisk 
verksamhet som framträder, där informanterna ser sig själva i en nära 
relation till barnet, som det främsta instrumentet. Som förmedlare av 
omsorg har förskolan som sin främsta uppgift att skapa en trygg tillvaro 
för barnen, så att föräldrarna med gott samvete kan lämna dem där och 
gå till sina arbeten. När informanterna tar över ansvaret för barnen, så 
innebär det också att de tar över en del av ansvaret för barnens fostran. 
Fostransuppgiften framträder som högt prioriterad och här talas om en 
fostran av barnen till att fungera i ett kollektiv med förmåga att ta 
hänsyn, att samarbeta och att visa respekt för andra människor. Både 
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fostran och lärande knyter informanterna till vad de tror förväntas av 
barnen när de kommer till skolan och verksamheten blir med detta en 
förberedelse av barnen för deras framtid som elever i skolan.  

I denna verksamhet uttrycker informanterna, att en viktig uppgift är 
att stödja barnen i deras sociala utveckling och lärande, med syfte att de 
ska bli kompetenta skolelever och i förlängningen goda 
samhällsmedborgare med förmåga att samarbeta. Man kan tolka objektet 
som sammansatt, där omsorg, lärande och fostran bildar en helhet. En 
annan tolkning kan vara att omsorgsuppgiften är överordnad och går 
före fostransmål och lärandemål och att hela verksamheten organiserats 
för att i första hand ordna barnomsorg. Omsorgsperspektivet framträder 
i alla intervjuer men betonas olika starkt av olika individer.  
När pedagogerna beskriver verksamheten framstår barnen som 
meningsskapare som ska förstå sig själva i relation till andra barn. Detta 
sker då främst i lek där de i grupp ska anpassa sig och samarbeta. Barnen 
förväntas i gruppen utveckla kompetenser och påbörja konstruktionen 
av sig själva som elever.  
 

Den pedagogiska diskursen som framträder i utsagorna, som där det 
pedagogiska arbetet består i utveckling av kompetenser, som inte 
graderas eller utvärderas i form av specifika kunskaper, kan ses som 
osynlig för barnet och svagt klassificerad. Även om det finns ett 
lärandeinnehåll som informanterna vill förmedla så sker detta till stor del 
implicit i temaarbeten och organiserade aktiviteter där inte innehållet 
som lärandeobjekt sätts i fokus. Informanterna talar i första hand om 
språklig kompetens, begreppsbildning och sociala kompetenser. I 
intervjuerna talar informanterna inte om scheman eller tid då olika 
ämnen avhandlas. Dagen har en relativt fast struktur som är organiserad 
kring rutiner och aktiviteter. Även om innehållet i aktiviteter som 
samlingen, är starkt styrt av de vuxna så kan det inte sägas vara starkt 
klassificerat till sin karaktär. Intervjuutsagorna pekar mot att de vuxnas 
kontroll till stor del bygger på relationer och kommunikation mellan 
vuxna och barn. I informanternas beskrivning av sin verksamhet 
förekommer endast undantagsvis färdigproducerade läromedel. Det 
mesta av materialet som används produceras av dem själva vilket leder 
till slutsatsen att de har en relativt stor autonomi. De tolkar utifrån sina 
egna erfarenheter läroplanen och iscensätter en verksamhet. Detta är 
också utmärkande för en svagt klassificerad verksamhet.  
I intervjuerna framträder innebördsskillnader mellan olika begrepp. 
Synen skiljer sig mellan ett omsorgsinriktat perspektiv där grunden är de 
fasta rutinerna och fysisk omsorg, och ett relationellt baserat 
utvecklingsinriktat synsätt. Arbetet med barns lärande uppfattas olika. I 
ett synsätt betonas barns lärande som förberedelse för skolan. Till detta 
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synsätt är en essentiell kunskapssyn knuten med en starkare yttre kontroll 
av verksamhetens innehåll från de vuxna. Ett annat synsätt som 
framträder betonar betydelsen av att utgå från barnens tankar och 
erfarenheter och ge utrymme för barnens egna aktiviteter.  

Förändringar 
Under intervjuerna kommer samtalen alltid in på hur arbetet i förskolan 
förändrats. Informanterna har arbetat mellan sex och trettio år i 
verksamheten, och i genomsnitt tjugo år. De relaterar både till 
förändringar i sin nuvarande anställning och till förändringar i allmänhet. 
Jag redovisar i detta kapitel i tematisk form informanternas upplevelser 
av förändring Ofta för de själva spontant upp frågan men även i 
anslutning till en fråga jag hade som behandlade förändring.. Kapitlet 
inleds med hur strukturella förändringar upplevs och följs av vad 
införandet av läroplan för förskolan inneburit. Det avslutas med en 
redovisning av vad som framkommer om förändringarnas inverkan på 
barngruppsarbetet 

Strukturella förändringar 
Jag inleder avsnittet med att redogöra för pedagogernas upplevelser av 
administrativa förändringar. Därefter hur barngruppssammansättning 
och åldersstruktur påverkat pedagogernas arbete. Jag beskriver sedan hur 
denna förändring samverkar med personalsituationen för att avsluta med 
hur pedagogerna uppfattat förändring av styrdokument, främst 
läroplanen. 

Förskolan som är en del av den kommunala verksamheten har 
omstrukturerats sedan slutet av 1980-talet. Många kommuner har infört 
nya ledningsorganisationer och styrsystem, där ledorden varit 
decentralisering och målstyrning. Det innebär att funktioner som tidigare 
funnits centralt i kommunerna nu flyttats ut till den lokala verksamheten 
som nu har att i stor utsträckning själva skall sköta olika administrativa 
rutiner. I de kommuner jag gjort min studie har samtidigt 
arbetsledningen förändrats så att det inte längre finns föreståndare på 
varje förskoleenhet. Föreståndarna har blivit rektorer med ansvar för 
flera förskolor, dagbarnvårdare och ibland skolor.  
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Elisabeth(P):209 Det sista som förändrades det var ju det att dom 
tog bort, arbetsledningen från det här stället, och vi blev ett större 
område med en rektor. Och det har ju visat sig att det har väl inte 
haft bara positiva effekter för oss som jobbar. Han finns ju längre 
ifrån oss, och när vi hade en föreståndare här i huset förut så 
skötte den ju jättemycket bitar som vi nu måste sköta också. 
Kontakten med andra förskolor, jag tycker att det är jättemycket. 
Bara såna här praktiska, hämta posten, kolla mailen,  

 
Elisabeth menar att den förändrade ledningsfunktionen fått flera 
konsekvenser, Dels har den inneburit att pedagogerna själva fått överta 
arbetsuppgifter som tidigare låg på föreståndaren, dels har avståndet till 
den närmaste chefen vuxit. Anna(P), som arbetar på samma avdelning 
och som själv före omorganisationen varit föreståndare på förskolan, 
menar att dessa förändringar, som med anledning av besparingsskäl, 
genomfördes 1992 eller 1993, inneburit negativa konsekvenser för 
chefens arbete med utveckling av den pedagogiska verksamheten. Anna 
betonar att förändringen av ledningsstrukturen har påverkat 
pedagogernas möjlighet att själva påverka sin situation i negativ riktning. 
Hon hade tidigare som föreståndare själv hand om driftbudget och 
personalbudget. Det enda som inte var delegerat till förskolan var 
kostnader som hörde till fastigheten.  
 

Och vi hade aldrig ont om pengar och det funkade alltid bra. Men 
så blev det ju det här nya/…/, så att nu har man som ju plockat 
tillbaks det där så att idag har vi ju ingenting med våran budget att 
göra. Utan idag då bryr man sig ju inte, tyvärr alltså, det är 
jättestor, för alltså jag kan ju se och upptäcka saker, eftersom att 
jag, jag var ju van att leva så där, att liksom ha ansvaret, det 
yttersta ansvaret, tillsammans med tjejerna naturligtvis, och då ser 
man vad som händer, och vad som är på gång, och det ser jag än i 
dag.  

 
Anna har under de år hon arbetat som föreståndare skaffat sig en 
erfarenhet och kompetens som hon har nytta av i den situation förskolan 
nu befinner sig i där pedagogerna är utlämnade till hur den nuvarande 
arbetsledningen sköter sitt jobb. För Anna medför den förändrade 
ledningsstrukturen att hennes kunskaper inte längre tas tillvara. 
Förändringen innebär att inflytande över förskolans ekonomi flyttats 
                                                 
209 Jag markerar vilken avdelning pedagogen arbetar på med första bokstaven i 
avdelningens namn inom parentes. Prästkragen (P), Maskrosen,(M) och Violen 
(V). 
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från Anna och förskolan. Anna berättar att personalen på förskolan ändå 
tack vare den kunskap hon besitter kunnat vända ett felaktigt redovisat 
underskott i budget till ett överskott. Det kan tolkas som att de inte är 
helt maktlösa men att de är beroende av den kompetens som Anna 
förvärvat och att de utan den skulle ha varit maktlösa. 
 

Och det är klart att, hade jag inte haft det jobb jag hade innan så 
då hade jag nog inte haft den här kollen, från att vi hade 
överskridit kontot till att vi har, vi har faktiskt fem tusen till vi kan 
handla för. /…/ det kontoförs ju fel och det blir så, men det är 
klart att han har ju inte en suck att hålla koll på det 

 
Förskolan har alltså inte enbart fått nya arbetsuppgifter i samband med 
omorganisation och förändring av ledningsfunktion. På Prästkragen har 
uppgifter som tidigare fanns vid förskolan numera flyttats från förskolan 
till den chef som ansvarar skola och förskola. Annas anställning i 
funktionen som arbetsledare var en halvtidstjänst, resten av tiden 
arbetade hon i barngruppsarbete. Uttalandena kan både betraktas som ett 
uttryck för den degradering den nya organisationen innebär för Anna 
men också att makten över den ekonomiska styrning de facto nu kommit 
längre från den personal som har att hantera den dagliga verksamheten, 
något som inte enbart ses med positiva ögon. Också vid de övriga 
förskolorna har omorganisationer som innebär att ledningsansvaret för 
förskolan flyttats från en föreståndare, fysiskt lokaliserad till förskolan, 
till en rektor för ett större område genomförts. En konsekvens av detta 
enligt informanterna är att den pedagogiska ledningen av verksamheten 
försvagats. 

Pedagogerna uttrycker frustration över att de ålagts göra 
arbetsuppgifter som de inte primärt definierar som sina egna utan 
rektors. Det är inte uppgifter som de önskat sig och uppgifterna tar tid 
från arbetet med barnen, men de kan inte heller välja att inte göra dem. 
Då skulle de t.ex. stå utan vikarie när de behöver en sådan. De menar att 
de redan är så arbetstyngda då de har fler barn i grupperna och de inte 
fått någon extra tid för de administrativa uppgifterna. Eva fortsätter:  
 

/…/ om det är lite lugnare någon dag så skyndar man sig att göra, 
men ibland, som det här med vikarier, om man ska pussla, för 
helst ska man ju inte ta in några vikarier, pussla med schema för 
att det ska gå ihop en dag, /…/ ja men det blir ju här och nu du 
måste göra det, i barngruppen, och det är ju ganska frustrerande, 
för att det kan ju krävas lite tankearbete, och det är svårt om du 
blir störd hela tiden, det tar för mycket tid.  
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Administrativa uppgifter försöker man utföra dagar när det är färre barn 
men vissa uppgifter som vikarieanskaffning måste på ofta göras då 
personalstyrkan redan är decimerad, vilket kan vara besvärligt. Det 
innebär en stressituation i sig att stå utan vikarie och att vara tvungen att 
lösa bemanningen för dagen. Att göra detta samtidigt som man har 
ansvar för vad som händer i barngruppen upplever Eva som extra 
belastande. Eva medger dock att personalen genom att själva ha ansvar 
över såväl schemaläggning som vikarieanskaffning också har fått ett 
större inflytande. 
 
När informanterna talar om förändringar i barngrupperna så uttrycker de 
också att barngruppernas förändrade sammansättning har betydelse för 
arbetet. I och med införandet av förskoleklassen 1998 förändrades 
åldersstrukturen i förskolan, vilket medförde att andelen små barn ökade 
i barngrupperna. Barngruppens sammansättning påverkar alla som vistas 
tillsammans under dagen i en förskoleavdelning. Både de vuxna och 
barnen. Eva (V): 
 

Jaa, har du mycket småbarn, i en grupp och du har fler barn så är 
det en stressfaktor och då kan du bli väldigt otillfreds, Du kan bli 
väldigt stressad och väldigt otillfredsställd för du känner att du 
inte hinner med, du hinner inte med barnen. Det är en förvaring 
och knappt det. Alltså du, har du alldeles för mycket småbarn och 
många barn så du hinner ju inte nästan kolla så att dom då inte far 
och gör illa sig eller så där. Det kan ju alltid hända att dom gör illa 
sig och så, men jag tror att du har, att du kan ha den där känslan 
att du inte har grepp om situationen riktigt. Det blir en 
stressfaktor.  

 
Eva menar att fördelningen av barn har betydelse för arbetsmiljön och 
att det ökade antalet barn i kombination med en större andel små barn i 
gruppen skapar stress och att det är svårt att möta alla barn i deras 
intressen och behov. 

Britt(M) beskriver tiden då barnantalet var reglerat som gyllene tider 
med hänvisning både till att det då fanns sexåringar i gruppen och att det 
fanns begränsningar av barnantal totalt såväl som av antalet små barn i 
gruppen. Hon menar att det förutom att det är tungjobbat i de 
åldersblandade grupperna också kan innebära svårigheter för barnen i de 
åldersheterogena grupperna om andelen små barn blir för stor. Det kan 
även medföra problem för barnen att skapa relationer med jämnåriga 
och att hitta någon att leka tillsammans med. Även Laila(M) och 
Elisabeth(P) hänvisar till en ökad problematik i arbetet med barnen och 
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menar att det är svårt att kunna möta de skilda behov som äldre och 
yngre barn har. Elisabeth ger följande bild: 

 
Jag tror att vi har haft 22 som mest på en avdelning och av dom 
18 som vi hade i fjol så var 8 stycken blöjbarn. Jag kommer inte 
ihåg exakt hur många som var femåringar, men det var i alla fall 
jättetungt och det kändes som att blöjbarnen, ettåringarna, ett och 
ett-halvåringarna, dom kräver ju, dom tar ju bara sin tid alltså och 
dom stora barnen, femåringarna dom hade ju vi också 
femårssamling med, det kändes också jätteviktigt. Och så finns det 
då en mellangrupp som , som vi kände att, dom här hinner vi ju 
nästan aldrig med, vad gör vi med dom här, vad gör vi med tre – 
fyraåringarna egentligen? 

 
Både Laila och Elisabeth menar att de små barnens behov av omsorg 
prioriteras och att det lätt kan leda till att de större barnens behov av 
stimulans och uppmärksamhet åsidosätts. Inte för att det är något de 
önskar utan för att arbetssituationen i den åldersheterogena gruppen 
begränsar utrymmet för den vuxne att ägna sig åt de större barnen. 
Elisabeth menar också att den förändrade ålderssammansättningen 
inneburit att hon varit tvungen att förändra sitt sätt att arbeta med 
barnen, framför allt genom att sänka kraven och anpassa innehållet i 
verksamheten. Hon exemplifierar vad hon menar med att sänka kraven: 
 

Så att det är klart att det påverkade. Alltså det var väl det som 
kanske gjorde då också att vi hade annan typ av planering. Som jag 
sa att vi hade, ehhh, när vi pratade om jaget så var det 
människokroppen och såna här saker, som vi inte har haft 
sen.,/…/ vi har tittat på gamla planeringar och då blir vi nästan 
förskräckta, över hur vi jobbade, alltså med djuren och med 
mycket, det var så mycket mer ingående, och vi tycker att, men 
hur kunde vi prata om det, det verkar ju så svårt och så stort, 
/…/alltså det behöver inte vara så ingående /…/ för att jag 
tycker att dom är lite för små för det, när jag började jobba då 
började vi alltid med jaget på hösten vet jag, och då var det väldigt 
ingående, vi var inne på kropps. alltså hjärtat, lungor, alltså 
organen och funktionen, alltså så jobbade vi då, /…/, riktigt så 
jobbar vi inte idag, /…/, vi har jobbar med sinnena nu också men  

 
Elisabeth uttrycker att arbetet med fler yngre barn inneburit en 
anpassning av innehållet till barnen. Uttalandet ovan handlar om barn i 
grupp vilket kan tyda på att anpassningen inte utgår från individuella 
barns erfarenheter och kunskaper i ett specifikt ämne utan snarare om en 
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allmän anpassning utifrån en generell bedömning av vad barn i aktuell 
ålder förstår. Den förefaller bestå i en förenkling av det innehåll man 
bearbetar så att innehållet behandlas mer övergripande än vad man 
tidigare gjort. 

När Kicki(M) beskriver sin upplevelse vad gäller förändring av arbetet 
i barngrupp pekar hon på betydelsen av en ökad medvetenhet. Kickis 
uppfattning är att den stora skillnaden är att vad som görs är mer 
reflekterat och genomtänkt idag. Skillnaden består i det sätt som de olika 
aktiviteterna genomförs på. Detta skulle kunna tydas som om kvaliteten 
på verksamheten i dag är högre än den var tidigare. Det innebär dock 
inte att det är helt problemfritt att arbeta med större barngrupper och 
yngre barn: 

 
Neej, så man kan inte begära att dom ska leka affär eller ens laga 
mat nästan för dom ser ju aldrig det. Vi hinner ju aldrig nu för 
tiden, det kunde man ju göra för tjugo år sedan, gå och handla 
med dom eller laga mat med dom eller, på sin höjd att man hinner 
baka nåt nån gång. Det är en brist. Vad ska dom leka om dom 
aldrig ser nånting? Ja då leker dom nån konstig film eller ett 
dataspel eller nånting som dom har sett i stället. 

 
Kicki menar alltså att tidsbristen ändå medför att vissa former av 
aktiviteter som är mer personalkrävande är svåra att genomföra. Detta 
får konsekvenser för vilka erfarenheter barnen kan göra i förskolan, 
vilket i sin tur också får följder för barnens lekar och vad de gestaltar i 
sina lekar. Här ger utsagan uttryck för att barnen vid förskolan i högre 
grad är beroende av erfarenheter från media och masskultur i dag än vad 
de var tidigare. Magdalena(V) pekar på en annan konsekvens av att 
antalet små barn ökat: 

 
Det man kan ju känna, det att man har blivit mer bunden till, till 
förskoleområdet, tidigare hade man större möjligheter att gå på 
utflykter, och att gå på, ja men att gå till museet, ta en snabbtur till 
biblioteket oftare, gå på stan bara och titta på alla duvor som 
flyger på stan 
 

Magdalena pekar på en praktisk omständighet där antalet yngre barn ger 
konsekvenser i verksamheten. Det förefaller som om det inte bara blivit 
svårare att genomföra aktiviteter i förskolan utan också som om 
möjligheten att planera och genomföra aktiviteter som syftar till att vidga 
barnens erfarenheter till att omfatta det omgivande samhället begränsas 
av att yngre barn fordrar mer personal. Magdalena pekar på svårigheten 
att lämna förskoleområdet med många små barn. I intervjuerna kommer 



 155

det också fram att de yngre barnens behov av omsorg innebär att det är 
svårare att lämna förskolan med de äldre barnen som inte behöver 
barnvagnar för transport. Det är svårt att dela upp barngruppen och 
lämna en relativt stor grupp yngre barn kvar på förskolan med ett 
begränsat antal vuxna kvar. De yngre barnen beskrivs som mer omsorgs- 
och personalkrävande. Också föräldrarnas villkor har förändrats och 
påverkar situationen på avdelningarna, vilket Eva(V) ger uttryck för: 
 

Eva, (V): Sen så alltså är det ju, jag tycker att många barn har 
längre dagar nu än förr. Sen tycker jag också det där med 
sovningen, om jag går långt tillbaka då jag började jobba, då fick 
barnen sova. Oftast jobbade föräldrarna ofta kortare dar, dom 
jobbade deltid, nu är det mer föräldrar som jobbar heltid, och 
barnen får, förr fick barnen sova, nu ska du väcka dom för att 
dom ska inte vara för pigg på kvällen. Så det är en stor skillnad, 
har du många småbarn, ibland så kan du bara få, i princip du får 
hämta dom eftersom, inte för att dom har vaknat själv utan du ska 
väcka dom, en efter en halvtimme och en efter fyrtiofem minuter 
och en efter en timme, så att på eftermiddagen kan det vara det du 
gör från klockan ett till klockan två, så går du och hämtar upp 
barnen, och du hinner ju inte ha dom i knä och låta dom vakna till 
i lugn och ro jämt då du har många små.  

 
Eva ger en illustration av hur det kan vara på förskolan efter lunch när 
många barn sover och alla har olika behov. Det inträffar vid en tidpunkt 
när oftast en i arbetslaget slutat för dagen. Det är då i de flesta fall två 
pedagoger kvar, varav en är sysselsatt i stort sett hela tiden med att väcka 
och hjälpa barn att ta på kläder. Även förmiddagen kan vara mer 
personalkrävande då de allra yngsta ofta inte orkar vara vakna vid den 
gemensamma lunchen. Det innebär att lunch ofta serveras tidigare och 
att personal måste avdelas för detta. Omfördelning sker då antingen från 
arbetet med övriga barn eller på bekostnad av tid för planerings- och 
förberedelsearbete.  

Elisabeth(P) och Anna(P) som båda har en långvarig erfarenhet av 
arbete i förskolan, pekar vidare på utökningen med yngre barn i gruppen 
medförde konsekvenser för det pedagogiska rummet och dess 
utformning. Efter familjestödsutredningen och Socialstyrelsens 
utvärderingar av barnomsorgen i början av 1980-talet blev det vanligt att 
organisera förskoleverksamheten i så kallade utvidgade syskongrupper 
med barn i åldrarna 0 – 7 år.210 Vid den tiden begränsades ofta antalet 
                                                 
210 Johansson & Sundell, 1990.  
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ban under tre år i grupperna till ett mindre antal. Dessa begränsningar 
togs senare bort och i och med införandet av förskoleklassen är ofta 
andelen barn under tre år närmare hälften av totala antalet barn. 
Elisabeth(P) exemplifierar: 
 

Jag kommer ju ihåg när vi fick ettåringar, helt plötsligt så, fick vi 
lov att ändra jättemycket, vi hade haft uppdukat, allting i barnens 
höjd, saxar, pärlor, lim precis allting.  
Och så hux flux så kunde vi inte ha det så/…/ jag minns just att 
vi fick lov att förändra i miljön alltså, plus att dom stora barnen 
dom, ja men skulle dom bygga med lego så var det alltid att akta 
sig nånstans undan så att dom små barnen inte var där och 
stoppade i munnen eller rev eller förstörde, och eftersom vi har 
den form av vila som vi har också så blev ju halva avdelningen 
ganska låst på eftermiddagarna för då sov dom små barnen i dom 
rummen. 
 

Då det material, som tidigare kunnat finns lätt tillgängliga för barnen, 
flyttades, och därmed blev mer otillgängliga, medförde det för 
pedagogerna att de i större omfattning än tidigare måste bistå barn som 
ville använda materialet. Det försvårar också ett arbete där barnens egen 
aktivitet, kreativitet och nyfikenhet är grunden för det pedagogiska 
arbetet. Här finns en motsättning inbyggd som står mellan kravet på 
barns säkerhet och barns möjlighet att själva ta initiativ till att använda 
och utforska material. Omsorgen om de små barnens säkerhet ställs 
alltså mot de större barnens behov av tillgång till utvecklande material. 
Utsagan visar också på att konflikter kan uppstå mellan barnen då 
förutsättningarna för vad som går att leka, i vilka rum man kan leka och 
när lek är möjligt begränsas då konstruktioner och lekvärldar utformade 
av de äldre barnen hela tiden riskerar att rivas av yngre barnen som inte 
förstår lekens innebörd. Utsagan visar också att informanterna upplever 
att sammansättningen av barngruppen påverkar möjligheten att använda 
lokalerna då rum som utrustats för lek, dockvrå, mysrum, bygglek och 
liknade bitvis inte är tillgängliga för de större barnen då lokalerna måste 
användas för de yngre barnens vila. Elisabeth berättar hur hon uppfattar 
att regler och sättet att förhålla sig till barnen förändrats som en 
konsekvens av att barnen i gruppen blev yngre. Då barnen blev yngre 
måste man ta hänsyn till deras behov av trygghet vilket ledde till en 
anpassning av regler och sättet att bemöta alla barn. De yngre barnens 
behov har alltså förändrat sättet att förhålla sig till att bli mer inriktat mot 
barnens behov och mindre reglerat enligt Elisabeth. 

En omorganisation genomfördes vid båda avdelningarna under den 
tid som studien omfattar. När studien inleddes hade alla deltagande 
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avdelningar en verksamhet som omfattade barn i åldern 1-5 år. Arbetet 
med att förändra ålderssammansättning innefattade även övriga 
avdelningar vid respektive förskola. Prästkragen som finns i en förskola 
med endast två avdelningar omvandlades till en avdelning med barn i 
åldern 3-5 år där grannavdelningen blev en småbarnsavdelning med barn 
i åldern 1-3 år. Maskrosen som ligger i en förskola med fyra avdelningar 
utformade en liknade åldersstruktur för sina avdelningar. Där fanns 
tidigare fyra åldersheterogena grupper som nu blev två småbarnsgrupper 
med barn i åldern och två grupper för de större barnen i åldern 3-5 år. 
Arbetslagen på Prästkragen splittrades så att Monica finns på 
avdelningen med yngre barn och Elisabeth och Anna på den med äldre 
barn. Avsikten är att personalen ska rotera så att då barn flyttas till den 
äldre gruppen följer en pedagog med dem samtidigt som en pedagog 
från den äldre gruppen går till den yngre.  

Två orsaker angavs till omorganisationen. Den ena var att man ville 
prova något nytt efter att ha arbetat på samma sätt i många år. En orsak 
var också det stora antalet små barn vilket lett till att det blivit svårt att 
hinna med alla barn. De yngstas omsorgsbehov samt arbetet med de 
äldsta barnens förberedelse inför förskoleklassen medförde enligt Anna, 
att man prioriterade de yngsta barnen och de äldsta. Det var svårt att 
hinna med de barn som var i 3-4 års åldern. Hon tycker att det fungerar 
mycket bättre nu. Hon menar också att man måste sänka kraven då man 
bara har yngre barn men samtidigt så menar hon att hon upptäckt hur 
duktiga de små är och hur mycket de faktiskt klarar av.  

Pedagogerna på Maskrosen fick önska vilken ålder de ville arbeta med. 
Det intryck jag fick när jag besökte förskolan var att mest nöjda var de 
som nu fanns i grupper utan ”blöjbarn”. Laila som nu arbetar på en 
småbarnsavdelning uttrycker inte skepsis men uttalar sig inte heller 
positivt utan säger att ”vi får väl prova ett tag och se hur det blir, jag vet inte vad 
jag ska tycka ännu”. 

Personal från både Maskrosen och Prästkragen menar att de 
svårigheter som de mött i arbetet med många små barn i de 
åldersblandade grupperna varit bidragande orsaker till att de 
omorganiserat verksamheterna i riktning mot större åldershomogenitet. 
Anna(P) berättar: 

 
Elisabeth och jag och Monica, ja du vet ju, arton barn hade vi, och 
hade ju småbarn och stora barn och det var ju ett öde. Så att vi sa 
det; - Alltså, vi skulle få ta småbarn på en avdelning och stora 
barn, och det har vi pratat om, /…/, tjugo år säkert just för att 
småbarnen, neej inte tjugo heller för att då var barngrupperna så 
små men alltså sen dom började bli stora, att ha och för att kunna 
ha miljön för stora barn och små barn. 
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Elisabeth berättar att de nu provat i en termin och att det är för tidigt att 
utvärdera men att hon tycker att omorganisationen känns mycket positiv 
och att hon upplever att fyra - femåringarna blivit mer koncentrerade 
och bättre på att leka. 

Både på Prästkragen och på Maskrosen verkar det som om 
pedagogerna kunnat hitta strategier för att hantera situationen med små 
barn i gruppen, när barngruppernas storlek fortfarande var begränsad 
och när antalet små barn var relativt litet. Det utökade barnantalet och 
den större andelen små barn har dock resulterat i att de valt att återgå till 
en mer åldershomogen gruppsammansättning. Det är en utveckling som 
också enligt informanterna är inspirerad av Reggio Emiliaförskolor som 
arbetar med åldershomogena grupper. 

På Violen valdes en annan utgångspunkt för förändring av 
verksamheten. Där utvecklades ett utökat samarbete mellan 
avdelningarna som bland annat innebar att de så kallade lässtunderna 
efter lunch, öppnades så att barnen från de två avdelningarna på 
förskolan själva fick välja vilken vila de ville delta i. Det som skiljde de 
olika lässtunderna åt var främst mängden text och språkets komplexitet i 
böckerna. Barnen kunde välja om de vill lyssna till och titta i pekböcker, 
bilderböcker eller längre böcker som var sparsamt illustrerade och som 
uteslutande byggde på text. Detta var också en form av åldersanpassning 
av verksamheten, inte genom en förändring av barngruppens 
grundstruktur utan med utgångspunkt i barnens intressen. 

Vad som framstår som relativt fast och stabilt är dagsrutinerna som på 
alla tre förskolorna följer i stort sett samma mönster. Att dessa rutiner 
inte förändras kan antagligen härledas till att grunden för dem finns i de 
aktiviteter som syftar till att tillgodose barnens fysiska behov av mat och 
vila. Frukost, lunch, mellanmål och vilostund är skelettet som all 
verksamhet byggs kring. Mellan dessa positioner i dagen läggs sedan 
övrig verksamhet, med utevistelse på förmiddagen och efter mellanmålet 
och samlingar före lunch och andra aktiviteter ofta efter vilostund. Till 
detta med den förändrade strukturen på barngrupperna och dess 
konsekvenser för arbetet tillkommer en förändrad personalsituation. 
Något som flera informanter berör och som härnäst kommer att 
beskrivas. 
 
Vad gäller personalsituationen beskriver personalen på Violen ett 
förhållande där man trots en ökad grundbemanning vid förskolan ofta 
tvingas arbeta med reducerad arbetsstyrka då den ökade 
grundbemanningen innebär att man i större utsträckning måste lösa 
frånvaro genom att själva pussla med tider och genomföra 
schemaförändringar. 
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Ändrade rutiner innefattar också restriktioner gällande 
vikarieanskaffning, vilket Johanna(M), menar är en förändring jämfört 
med tidigare som får konsekvenser för hur verksamheten kan bedrivas. 
 

 
Man skulle ha haft barnfritt och så får man vara i barngruppen i 
stället, ja det kan ju vara att har man alla barn och en personal är 
borta då kanske man inte kan gå ut nån dag, ja aktiviteter stryks ju, 
man hinner inte med det, hitta tid till samtal,  
 

Johanna menar att arbete med en reducerad personalstyrka får 
konsekvenser både i det direkta arbetet med barnen i form av uteblivna 
aktiviteter, men att det också leder till att de vuxnas arbete med att 
planera, dokumentera och utvärdera arbetet försvåras. Ofta arbetar man 
utan vikarie genom att göra schemaförändringar och omdisponera de 
befintliga pedagogerna. Eva(V) uttrycker att en sådan omdisponering får 
konsekvenser. 
 

För att ska vi ha en bra verksamhet så är det viktigt att hinna att 
planera. Sen är det ju mycket, vi försöker ju att dokumentera 
ganska mycket och sånt tar ju, ganska mycket tid också. Vi har 
såna hära pärmar till barnen, inte portfolio men alltså nåt liknande, 
dom tar faktiskt mycket tid tycker jag. Om man jämför med 
tidigare, så tar det mycket tid. Då måste du ju ha planeringstid 
också, men det blir ju mycket man försöker att jaa, det är lite 
lugnare, så gör man lite grann så där om det bara går, att man 
använder all tid. Annars skulle man inte hinna, eftersom du inte 
får ut all barnfri tid heller eller planeringstid. För det är ju mycket 
annat, sen ja men har man utvecklingssamtal och så där så 
försöker man ju ta det lite grann på arbetstid också så att det inte 
blir så mycket kvällar, och då blir det ju på planeringstiden då för 
du kan ju inte ta det på barntiden. 
 

När personal är borta tvingas man omdisponera den befintliga 
personalstyrkan. Den primära arbetsuppgiften är i det direkta 
barngruppsarbetet. I pedagogernas schemaläggning finns tid avsatt för 
planering, förberedelser, dokumentation och utvärderingar. För att 
kompensera den tid som faller bort för dessa uppgifter på grund av att 
man arbetat utan vikarier eller på grund av att inte personalstyrkan räcker 
till försöker man ta från den tid när man egentligen har arbetat i 
barngruppen. Magdalena(V) berättar att pedagogerna på avdelningen 
högst kan disponera en till två timmar per vecka för planering och 
dokumentation och att det är en minskning mot tidigare. Elisabeth(P) 
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menar att det blivit svårare att göra schemaförändringar i takt med att 
barngrupperna vuxit. 

 
Jaa, det är ju det, det är ju mycket svårare att få vikarie, plus att 
barngrupperna är större idag, så förut /…/ alltså man kunde 
jobba över huset, att det var inte så många barn så man kunde 
hjälpas åt, så att okej vi hade ingen vikarie men alltså det funkade 
ändå, men i dagsläget, när vi har så många barn, då funkar det 
inte,/…/ då måste man kanske vara, vi måste försöka vara två 
över mellis också då, och då, har vi då inte fått nån vikarie, ja men 
då känns det ju som då måste ju jag stanna då. /.../och jag vill inte 
ha mera personal. alltså att vi skulle bli en till till exempel, alltså att 
vi skulle bli tre och en halv eller fyra stycken det vill jag inte, för 
jag upplever det som att ju fler vi är ju svårare är det. Då skulle jag 
välja att vi fick bli färre i stället. /…/ ju mera människor att, jaa 
alltså, både barn och vuxna då, ju fler vi har att göra med ju, ju 
svårare är det ju, och ju, ju stressigare blir det för alla ska ju då 
hinna ta del av det man /…/ tycker och det man tänker och det 
man ska säga och så där.  
 

 
Enligt Elisabeth så är det inte något nytt att omdisponera personal och 
att göra schemaförändringar, det är snarare så att förutsättningarna att 
kunna göra det förändrats. Hon ser inte en utökad personalstyrka som 
någon idealisk lösning för att underlätta arbetet. I svaret framgår att det 
önskvärda snarare vore att minska antalet individer på avdelningen. I 
texten ovan förhåller sig informanterna i huvudsak till materiella 
förändringar och deras inverkan på verksamheten. I nästa avsnitt 
kommer informanternas syn på läroplanen och dess inverkan på 
verksamheten att behandlas. 
 
Under samtalet ställer jag frågan på vad sätt verksamheten förändrats 
under den tid informanterna arbetat. De berättelser jag då får handlar 
först och främst om förändrade materiella villkor. Läroplanen däremot 
kommer inte upp spontant i samtalen, utan endast när jag ställer en 
direkt fråga om dess betydelse. En tredjedel av utsagorna handlar på 
olika sätt om läroplanens betydelse som legitimering av verksamheten. 
Magdalena(M) sammanfattar med några ord en uppfattning som 
återkommer i flera intervjuer. Även om det funnits dokument tidigare 
som de arbetsplaner som utformades av socialstyrelsen och det 
pedagogiska programmet, så menar Magdalena att verksamheten nu 
blivit formulerad på ett tydligt sätt. Britt (M) framhåller: 
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/…/jag tycker det kändes jättebra med den där läroplanen alltså 
att man har en tydlighet och liksom, man har fått, fått ner på 
papper, alltså, vad är det vi har för åtaganden egentligen och/…/ 
vad ska vi göra och vad/…/krävs utav oss och så där? Så att, ja 
det känns som att vårt jobb har blivit tydligare på nåt vis och det 
känns som, alltså när man läser igenom det så säger man, wow det 
är ju, vi är ju jätteviktiga, vad mycket vad vi ska förmedla till 
barnen och vilket ansvar vi har egentligen.  

 
För Britt har läroplanen betytt att hon både stärkts i sitt professionella 
uppdrag och att hon känner sig betydelsefull men också att uppdraget 
framstår klarare, något som stöds av Anna(P), Elisabeth(P) och Laila(M). 
Anna som också menar att läroplanen har en funktion som preciserar på 
vad sätt hon tycker att uppdraget stärkts: 
 

Så jag tycker att läroplanen, /…/ är bra alltså och just synen på 
våran verksamhet, att det är inte bara tillsyn, i, man slänger inte 
bara in barnen och så sen så får dom ingenting, utan det finns en 
tanke, /…/, alltså både det vi tycker är viktigt, det är att dom ska 
bli socialt mogna, trygga individer, /…/, och likadant alltså regler 
och moral och etik och hela det här alltså det är ju det som vi 
tycker är viktigt att ge barnen, 

 
Anna pekar på att läroplanen innebär att förskolans pedagogiska roll lyfts 
fram. Anna menar att läroplanen ger stöd för pedagogerna i den syn de 
redan sedan tidigare omfattar och som handlar om barnens sociala 
utveckling och värdegrund. Läroplanen har betydelse för pedagogernas 
självkänsla och bidrar till ökad legitimitet i samhället. Laila menar att den 
också är innebär en möjlighet för föräldrar att ställa krav på pedagogerna 
i frågor som rör verksamhetens innehåll. Laila pekar på dess betydelse 
gentemot föräldrar som får information om vad verksamheten förväntas 
innehålla men som också i och med ökad kunskap kan ställa ökade krav. 
Den legitimitet som läroplanen ger bidrar i sin tur till att statusen som 
förskollärare, enligt Elisabeth har höjts: 
 

/…/ det har varit positivt för jag tycker att vi fick upp våran 
status som förskollärare.  

 
Uttalanden som de jag citerat ovan och som handlar om legitimitet 

och status återfinns inte i de uttalanden som barnskötarna vid 
förskolorna gör. Detta väcker frågor om det finns en skillnad mellan 
yrkesgrupperna i frågan om läroplanens betydelse som legitimering av 
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yrket och yrkesuppdraget. Några utsagor handlar om läroplanens 
inverkan på verksamheten, t.ex. Johanna(M):  
 

Jaa, jag vet inte, när man läser läroplanen, jag tycker att det är som 
så självklara grejer egentligen, vi pratade om det förut, man läs om 
det och då är det som att man minns som egentligen inte vad det 
är man läst, det är så självklart på något vis, men det är ju 
mera…/…/ men man kanske tänker mer på det, och 
dokumenterar mer gör man ju. 

 
Johanna menar att förskolans uppdrag som det formuleras i läroplanen 
inte är nytt utan att det är ett uppdrag som hon redan före läroplanen 
anser att hon hade. Det hon uppfattar som nytt är dokumentationen och 
att läroplanen blivit ett verktyg att reflektera utifrån. Det är en 
uppfattning som bekräftas av Eva(V): 

 
Neej, men man kanske måste, för att, inte förändra men att vi 
måste väl försöka att syna vårt eget arbetssätt och se hur gör vi 
egentligen. Och att det ingår ju mycket som man aldrig tänker på, 
som det här med matematik, det ingår ju hela dagarna, fastän man 
tänker inte på det för att man kallar det inte för matematik om 
man sitter och räknar bananpengar vid lunchen eller räknar till tre 
innan man ska sjunga eller, fast nu har man ju blivit tvungen att 
tänka på det mer, men då gäller det ju, då är det väl viktigt också 
att man då, dokumenterar och får ut det till föräldrarna vad det är, 
men att vi har förändrat arbetssätt, inte så mycket på grund av 
läroplan neej, lite grann kanske. 

 
Det egentliga arbetet vid förskolan har inte påverkats så mycket av 
införandet av läroplanen. Pedagogerna tycks mena att man redan gör 
mycket av det som läroplanen föreskriver men att det inte alltid är 
reflekterat. Eva och Johanna som båda är barnskötare menar att 
läroplanen medfört mer av reflexion vilket kräver mer dokumentation, 
dels för den egna reflexionen men också för att på ett bättre sätt kunna 
förmedla arbetets innebörder till föräldrar. Det ökade kravet på 
dokumentation som kopplas till införandet av läroplan för förskolan har 
positiva effekter som t.ex. en ökad medvetenhet om arbetet och dess 
betydelse för barns lärande och utveckling. Inställningen bland 
pedagogerna till dokumentationen är dock inte odelat positiva. Eva 
fortsätter: 

 
Jaa vi har ju en läroplan och vi får ha mycket, alltså det dära, krav 
och krav men alltså det ska ju helst hinna dokumentera, det ska 
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helst göra portfolio och vi ska, /…/ först och främst så ska vi ju 
skriva sån här lokal arbetsplan och du ska ju ha, skriva mål och du 
ska skriva verksamhetsberättelse, eller verksamhetsberättelsen är 
det rektor som ska skriva men alltså det blir mycket som där 
också, handlingsplaner och, så jag känner att kraven att vi ska 
skriva så mycket har blivit betydligt större och jag tycker ibland 
som att det blir lite för mycket skrivande.  

 
Den dokumentation som Eva beskriver är, undantaget portfolio, inget 
som utgår från de behov av dokumentation som arbetslaget har för 
arbetet med den egna barngruppen. Den är snarare en del av 
kommunens styrning av verksamheten. Kommunen preciserar mål som 
man anser ska prioriteras och som arbetslaget då måste konkretisera i 
form av handlingsplaner. Viss betydelse för arbetet i förskolan och dess 
inriktning verkar ändå de lokala arbetsplanerna ha. Eva nämner 
matematik och naturkunskap som exempel på de prioriteringar av 
läroplanens mål som hon uppfattar att kommunen gör. Det är 
preciseringar av läroplanens mål som pekar i riktning mot en ökad grad 
av klassificering. Evas uttalanden tyder på att det blivit en förskjutning i 
maktförhållanden inom förskolan i Mellanstad med starkare kommunal 
styrning av verksamhetens innehåll. 

Hur läroplanen uppfattas vad gäller betoning på innehåll skiljer sig åt 
mellan informanterna. Anna och Elisabeth på Prästkragen som är 
lokaliserad i en mindre kommun har en något annorlunda uppfattning 
om vad läroplanen inneburit för innehållet i verksamheten:  
 

inte att lära dom en massa saker, liksom, det är ju lära dom också 
men alltså inte att, jag tänker, nu tänker jag bokstäver och att du 
ska rita, du ska göra, du ska skriva siffror och sånt , lite 
skolinlärning, så det tycker jag egentligen inte att det har gjort, 
annat än just det här att synen på individen och att förstärka det 
positiva och jaa det är alltså lite såna där saker, att du kanske inte 
bara tränar saker som är svåra va, utan förstärker det som är, går 
bra, då kommer det andra också. Att bli självförtroendet, hela 
tiden så att det är det som ska lysa igenom. 

 
Anna menar att läroplanen inte föreskriver en inlärning som tar sin 
utgångspunkt i skolämnen utan att inlärningen ska ta barnens 
kompetenser som utgångspunkt och förstärka barnens starka sidor. Hon 
fortsätter: 

 
Och så nu i det här med flickor, pojkar och könsperspektiv och så 
där att /…/ dom ska leka tillsammans. Att även /…/ att få in, 
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ofta så är det då, nu tänker jag, det jag tänker på det är att /…/ 
tjejerna far i dockis och killarna far i bygg va, och så där, och så är 
det ju oftast att dom väljer så men att man då hjälper till liksom att 
få in även killarna i dockis, att dom får dom rollekarna där, och 
tjejerna att visa dom hur man bygger, och att när vi köper grejer 
idag då försöker vi att inte köpa så könsbundna, även om vi har ju 
Barbiedockor, men vid nyanskaffning i dag, just för att det kom ju 
också med våran nya läroplan och allt det där att det blir ju lite 
andra saker.  

 
Anna pekar också på att läroplanen betonar arbetet för en ökad 
jämställdhet och att den inneburit en ökad förståelse för hur 
organiserandet av verksamhet och material bidrar till barnens 
konstruktioner av sina identiteter som pojkar och flickor. Elisabeth 
tycker att den största skillnaden är att ”vi ska ju individualisera mera”, 
något som även Anna framhåller: 
 

/…/vad som har förändrats utifrån den (läroplanen, min anm.) 
det är ju /…/ synen på att vi ska ha liksom mer den här 
individuella, att vi ska försöka att hitta till varje barn alltså, det var 
som på nåt vis mer gruppen som styrde och gruppen som var. Nu 
har det blivit just det här att jamen det här barnet i den här 
gruppen, ser man på ett annat vis i dag, tycker jag, och tanken och 
intentionen är ju att så småningom kunna skriva individuella 
handlingsplaner, men alltså med tjugo barn och som det är så det 
finns liksom inte riktigt tid till det, men alltså vi försöker ju, för vi 
vet ju,  

 
Den största skillnaden för pedagogerna på avdelningen Prästkragen 
förefaller vara läroplanens betoning på individualisering. Anna lyfter 
annars fram att läroplanen inte inneburit några stora förändringar av 
verksamhetens innehåll. Det är en uppfattning som ett flertal av 
informanterna instämmer i. t.ex Laila(M): 

 
Å gud nu, jaha, men sen när man då har väl läst och man går 
igenom så här så är det ju precis så man jobbar, /…/men att, det 
här med mattematik, /…/ det kommer ju in i allting. Det beror ju 
på hur man, föräldrarna många gånger kanske tänker på att det här 
med att dom ska lära sig räkna på siffror och bokstäver men att 
det, det handlar ju om mycket annat när det gäller matte och, så 
att, i det stora hela så tycker jag att det inte är så, (att läroplanen 
inneburit förändring. Min anm.) det beror ju helt på hur man 



 165

tolkar det, men att allting, det som står i den där, ingår ju, ingår ju, 
i det arbetet vi gör. 

 
Läroplanen uttrycker statliga krav på personal vid svenska förskolor. I 
ovanstående uttalanden framstår den snarast utgöra en bekräftelse av 
pedagogernas verksamhet. För somliga innebär läroplanen också ökade 
krav. Några informanter som upplever stora svårigheter att förverkliga 
läroplanens intentioner uttrycker stark frustration, t.ex. Lotta(M): 
 

Ibland kan det kännas som ett hån, för det som står i läroplanen 
är, /…/ det låter så väldigt, väldigt tjusigt, och, och högt, alltså 
jaa, att det känns som att det, det går inte att uppfylla detta, så 
känns det. alltså vi försöker naturligtvis att ta ner det ändå på en 
nivå som ska vara rimlig. men när det då blir besparingar så brukar 
ju chefen säga det att ni får dra ner på era ambitioner, och vi 
brukar säga det att nu, nu går det inte att dra ner på nånting mer, 
för då, jaa, då bara är vi här och ser till att de inte skadar sig 
ungefär 

 
Lotta uttrycker stark frustration över situationen vid förskolan där de 
upplever att de krav som ställs inte står i proportion till de resurser de 
har till förfogande. För dem sätter de materiella villkoren ramarna för 
vad som är möjligt att genomföra. En uppfattning som understryks av 
Magdalena(V): 

 
Ja alltså, alltså det är ju, läroplanens idé var ju jättebra, men så som 
det ser ut i kommunerna med personal, med, med pengar, det är 
ju jättesvårt att fylla alla dom kraven, kraven som står i läroplanen, 
men självklart så, så gör man ju det för att mycket som dom har 
skrivit där som, det, det ingår ju som i det vanliga arbetet /…/det 
är ju självklart lite frustrerande när man vet att det finns nånting 
som, som är bra, som dom har tagit fram för att det skull, ja att 
det skulle vara meningsfullt och ändå funkar det inte helt enkelt.  

 
Det är relativt få utsagor i intervjuerna som behandlar hur innehållet i 
verksamheten påverkats av införandet av en läroplan. Det kan vara en 
konsekvens av att den i första hand betraktas som en bekräftelse på den 
verksamhet som redan sedan tidigare bedrivs. Denna tolkning får stöd i 
de utsagor från informanter som menar att läroplanen inte inneburit 
några förändringar av verksamheten. Det samlande intrycket är att 
läroplanen först och främst är legitimerande. Den har betydelse då den 
ger en ökad medvetenhet och klargör verksamhetens innehåll och den 
har påverkat personal i förskolan att tänka mer på det individuella barnet. 
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Knutet till utsagorna om läroplanen finns också uttryck för att 
kommunerna stärkt sitt inflytande över verksamhetens inriktning via 
arbetsplaner och egna prioriteringar av läroplanens mål.  

Det pedagogiska arbetet 
Pedagogerna beskriver i intervjuerna hur de uppfattar att arbetet med 
barnen påverkats och förändrats under den tid de varit yrkesverksamma. 
De talar både om konkreta förändringar i sint sätt att organisera och 
genomföra verksamheternas arbetsuppgifter men också om diskursiva 
förändringar. De uttalanden som går att hänföra till kategorin förändring 
av det pedagogiska arbetet handlar till stor del om individualisering. 

Laila(M) började arbeta som förskollärare i början av 1980-talet. Hon 
beskriver hur synen på barn har förändrats sedan den tiden: 
 

Det viktigaste i mitt arbete det är ju att jag ska kunna ta mig an att 
förmedla till barnen så att dom ska få en självkänsla. Och att dom 
ska våga tro på sig själv och se på sig själv som en individ/…/ om 
man tar då man började jobba, då skulle man helst ha hela 
barngruppen likadan, alla barn skulle formas likadant./…/Men nu 
är det ju det här, , att barnen får ha kvar sin personlighet, att man 
inte ska vara där och försöka förändra dom så att dom ska bli 
likadana. Det kan ibland vara lite svårt eftersom du inte har den 
tiden det behövs att, …man ska ju se alla barn, och alla barn ska få 
vara sig själva, men det är inte så lätt alla gånger att låta alla barn få 
göra det dom vill. 

 
Laila inleder med att använda det personliga pronomenet jag och 
beskriva det som hon tycker vara viktigast, att ge barnen självkänsla och 
att de ska se sig själva som individer. Hennes association leder henne 
vidare att utifrån detta börja reflektera över att det är en skillnad i detta 
synsätt som hon nu framför som viktigast och det synsätt som hon 
uppfattade var rådande när hon började arbeta som förskollärare då 
fokus i arbete var barngruppen i sin helhet med utgångspunkten att alla 
barn skulle stöpas efter samma mall, en normaliseringspraktik. Hon har 
här övergått till att använda det obestämda pronomenet man, som här 
syftar på förskolepersonal som kollektiv inte främst på henne själv. 
Utsagan har därmed ändrat riktning från att utgå från vad hon själv ser 
som viktigast till vad som betonas eller betonats i den vid tiden rådande 
förskolediskursen. Hon beskriver en förskjutning i diskursen från ett 
normaliserande synsätt där det universella barnet är norm mot ett synsätt 
som godtar olikhet och mångfald. Detta synsätt är dock inte något som 
är lätt realiserbart. Laila hänvisar till att tiden inte finns för att möta varje 
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enskilt barn i deras önskemål. Uttalandet kan tolkas som att synen på 
barn och hur man bör arbeta med dem har förändrats i 
förskoleverksamheten men att hon inte tycker att hon alltid kan leva upp 
till denna. Eva(V) menar också att det är svårare att arbeta gentemot 
enskilda barn i dag än vad det var tidigare:  

 
För det är en stor skillnad också som jag tycker mot förut, för du 
hade mer tid för varje enskilt barn förut då du hade mindre 
grupper/…/, då hade du mer tid att, utan att du blev störd av en 
helt, en massa andra saker, som du skulle göra. Telefonen som 
ringde och, allt det där runt omkring, du kunde sitta och prata 
med dom och vad vi har försökt att göra också det är att, intervjua 
dom, om leken och så har dom en annan intervju och, åtminstone 
nån gång, en gång per år, och sätta det i pärmen, och då, då sitter 
du ju en stund med det barnet i alla fall, bara det barnet. Annars är 
det inte ofta du kan sätta dig med ett barn eller två barn, förr 
kunde du, upplevde jag att man satt och spelade spel mer med 
barnen. Det är mycket svårare att göra nu. För du blir avbruten 
hela tiden. För det mesta är du ju bara två i barngruppen.  

 
Evas utsaga handlar om förutsättningarna för att möta varje enskilt barn 
i det vardagliga arbetet. Ett arbete som hon upplever vara mer splittrat i 
dag. Hon menar att trots att fokus i dag bör vara riktat mer mot 
individen så tvingas hon i realiteten att fokusera på hela barngruppen. 
Hon jämför med den avdelning hon började arbeta i, där man hade 
tretton barn och var tre heltider anställda. I den grupp hon nu arbetar i 
har de nitton barn och vad som ytterligare tillkommit är de 
administrativa uppgifter som jag tidigare beskrivit, och som pedagogerna 
har att utföra under tiden de är i barngruppsarbete. 
Liknade utsagor kommer igen i flera intervjuer. Elisabeth menar att den 
uppgift man hade tidigare var att utgöra ett komplement till hemmet och 
att uppgiften till stor del bestod i att stimulera barnen med aktiviteter 
som barnen ofta inte hade möjlighet till att delta i hemma. Hon menar 
att barnen ofta hade en relativt stabil tillvaro i sina hem men att de 
saknade erfarenheter av att vara i större barngrupper och att arbeta med 
grupprocesser. Att få en fungerande barngrupp var en viktig uppgift som 
förskolan hade att fylla. Situationen har förändrats: 

 
 

Idag så är det ju snarare tvärtom, att vi inte ska ha ihop dom i 
gruppen tycker jag, utan i våran läroplan så står det ju det att vi 
ska ta hänsyn till varje individ och vi ska skriva handlingsplaner 
utifrån varje individ. Barnen /…/är ju större delen av sin vakna 
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tid hos oss, så det känns som att det är så mycket som vi ska hinna 
med att ge dom i dag. 

 
Elisabeth menar, att en viktig förändring i förskolans arbete är att arbetet 
numera enligt läroplanens mål ska riktas mot den enskilda individen, inte 
mot gruppen i sin helhet vilket bland annat förstärkts genom att man 
måste skriva handlingsplaner för varje enskilt barn. Hon framhåller också 
att barnen i dag har längre vistelsetider, något som förändrar innehållet i 
verksamheten. Framför allt har förskolans betydelse för barnens hälsa 
och utveckling ökat i takt med att de vistas allt större del av sin vakna tid 
där. Det är ett ansvar som utgår från varje barns individuella 
förutsättningar, enligt elisabeth: 
 

Det är ju det som är lite synd också idag då när man då får mera 
barn, alltså det tar ju längre, ehhh…alltså man måste ju som gå 
igenom varje barn på ett annat sätt. Och ta hänsyn till det barnet, 
det barnet .…behöver lära sig empati, ja då måst vi jobba med det, 
det barnet har talsvårigheter ja då ska vi jobba med det. När dom 
kom till oss förut så var det mera, kändes det som att barnen 
skulle vara nånstans medans föräldrarna arbetade, inte riktigt men 
det var lite mera så. Dom skulle ha det ganska trevligt och, nu, nu 
är det så mycket viktigare saker vi måste ta tag i också. Och hur vi 
ska göra det, ja vi ska ju skriva handlingsplaner på varje barn och 
så där,/…/ Alltså ska jag vara ärlig så barn som är väldigt 
speciella, dom skriver vi handlingsplaner på, alltså speciella inom 
citationstecken då, men sen i arbetslaget så går vi regelbundet, 
alltså, vi har ju våra veckomöten, när vi tre i arbetslaget sitter 
tillsammans och då checkar man ju av alla barn som, alla är väl 
inte aktuella varje vecka men alltså. Så att på det viset så 
bestämmer man ju hur man ska jobba med det barnet då.  
 

 
Elisabeths ger uttryck för att det finns en motsättning i ökade kraven på 
individualisering och ett ökat ansvar över varje barns utveckling, 
samtidigt som större barngrupper innebär att möjligheterna att arbeta 
individualiserat försvårats. Hon fortsätter med att beskriva hur arbetet 
med de individuella handlingsplanerna fungerar. Elisabeth berättar också 
att individuella handlingsplaner i realiteten inte skrivs för varje barn utan 
att arbetet oftast innebär att man samtalar om barnen vid de 
gemensamma planeringsträffar man har och muntligt resonerar om 
barnen och vilka på viket sätt man ska arbeta vidare med dem. Utsagan 
visar också att de barn som handlingsplaner utformas för är barn som 
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faller utanför normen för vad som kan anses vara en normal utveckling. 
Elisabeth antar här ett perspektiv, där det normala barnet definieras och 
där avvikelser från den normala utvecklingen ses som något som man 
måste förhålla sig till. 

Hur arbetet med individuella utvecklingsplaner utformas skiljer sig åt 
mellan de olika förskolorna. Alla avdelningar tillämpar någon form av 
portfoliosystem, för att få underlag till individuella utvecklingsplaner som 
fått en ökad betydelse efter införandet av LpFö 98. Maskrosen tillämpar 
en portfolio där pedagogerna kortfattat skriver ner berättelser om vad 
barnen gjort och vad som hänt på förskolan. Pedagogerna har ansvar för 
några barn vardera, oftast de som man skolat in på förskolan och har 
föräldrasamtal med. När jag frågar Johanna hur en beskrivning av vad 
barnen gjort kan se ut säger hon: 
 

/…/ hur dom har utvecklats, nu pratar han med flerordsmeningar 
eller jaa. Hon tyckte det var jätteroligt när vi lekte med vatten eller 
nåt sånt där, och så har man nåt foto där, där man gör det. Mmm 

 
Portfolion på Maskrosen är alltså en dokumentation av barnens 

utveckling. Kicki menar att den inte enbart är till för pedagogerna vid 
förskolan eller barnens föräldrar. 

 
det ska ju komma barnen till godo men dom här portfoliorna då, 
som ska göras från det att barnen börjar på förskolan, en liten 
berättelse eller jaa, dokumentation över deras utveckling som ska 
gå vidare till skolan sen.  

 
Portfolio är en för skolan och förskolan gemensam metod för 
dokumentation och i utsagan ovan framgår att dokumentationerna från 
Maskrosen följer med barnen till skolan. I förskolans portfolio samlas 
ofta korta berättelser om vad barnen sagt och gjort på förskolan ofta 
kompletterat med foton och barnteckningar. På Maskrosen kompletteras 
den med en mall som underlag inför föräldrasamtal. Britt beskriver 
mallen: 
 

vi har ett frågeställningspapper först där det står liksom olika 
punkter, vad vi ska tänka på och vad vi ska se på barnet, och så 
har man ju en sån här individuell utvecklingsplan som vi skriver 
för varje barn, och som /…/man tar upp på utvecklingssamtalen. 
/…/ tidigare när man hade föräldrasamtal med föräldrarna och så 
här att det var liksom inte samma strukturerade, nu får föräldrarna 
läsa igenom det och dom får skriva under det och vi bestämmer 
mer vad, hur ska vi jobba vidare, vi bestämmer det tillsammans 
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med föräldrar. Hur ska vi gå vidare och vad är det ditt barn 
behöver, träna på, man har tydliggjort det på ett annat sätt. Att 
man, även där strävar man mot mål tillsammans med föräldrarna. 

 
Det dokument som Britt hänvisar till innehåller stödpunkter för 
föräldrasamtal. Där finns frågor till föräldrarna som berör barnets trivsel 
vid förskolan, barnets intressen och behov. Här finns också i punktform 
olika aspekter som speglar pedagogernas bild av barnet och som man 
informerar föräldrarna om. Det handlar då om hur barnet fungerar 
socialt och barnets färdigheter. Barnets sätt att fungera socialt behandlar 
barnets relationer till andra barn, barngruppen, och pedagogerna. Hur 
barnet uttrycker känslor, hur det reagerar på motgångar och konflikter 
och hur det fungerar i vardagssituationer som hämtning, lämning, 
måltider och vila. Barnets färdigheter uttrycks som barnets talanger, 
inlevelseförmåga, kreativitet, fantasi och språkliga utveckling. Laila(M) 
ger sin syn på hur arbetet med dokumentation egentligen går till: 
 

/…/skriver ner och sen så kan man skriva ner nånstans i en kant 
hur det gick /…/ och /…/det är vi egentligen väldigt dåliga på, 
/…/ för att om man dokumenterar mer så upptäcker man att 
man gör ofantligt mycket mer än man tror att man gör, så det är, 
men det tror jag överlag att vi är dåliga på, och så säger man, man 
tycker att man inte har tid, men egentligen behöver det inte ta så 
lång tid, man behöver inte skriva stor, långa uppsatser, /…/ men 
det tror jag att man var duktigare på förut, då gjorde man bara nån 
liten kråka, /…/för det fanns alltid någonting man, man kunde, 
nu får man försöka komma ihåg i efterhand, vissa, så kan vi inte 
göra utan vi gör så i stället.  

 
Laila som menar att dokumentation kan vara ett värdefullt redskap 
uttalar sig om dokumentation i allmänhet och menar att hon inte 
dokumenterar lika mycket idag som tidigare, trots att hon kan se fördelar 
med dokumentation. Hon menar att om man inte dokumenterar blir 
man beroende av minnet och vad man kommer ihåg att ta upp till 
diskussion. Britt som arbetar på samma avdelning ger en något 
annorlunda bild. 
 

Ja, jag tycker ju det känns som att, det är mycket mer, strukturerat 
arbetet nu/…/ det är ju mer målinriktat/…/ det är ju mer 
klargjort vilka, vilka mål vi har och vad vi ska göra och det handlar 
om, det ska dokumenteras, /…/ men det känns ändå som att vi 
hade dom där diskussionerna då också, /…/det har väl inte 
förändrat så hemskt mycket /…/ egentligen i arbetssätt kanske 
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/../alltså det är väl dokumentationen då, det förekom ju inte 
förut,/…/ men det gör vi ju på ett helt annat sätt nu/…/  

 
Britts bild är att arbetet med själva verksamheten inte förändrats så 
mycket, däremot sättet att dokumentera och omfattningen av denna. 
Dokumentation tillsammans med ett mer strukturerat arbete kring 
förskolans mål och handlingsplaner ger enligt Britt en mycket tydligare 
struktur i arbetet och en ökad medvetenhet om olika handlingars 
innebörd och betydelse. 

Pedagogernas upplevelse av förändringar 
Administrativa förändringar som bygger på decentralisering och 
målstyrning verkar både tillfört nya arbetsuppgifter och med det ett ökat 
inflytande för de anställda samtidigt som de också inneburit ett ökat 
avstånd mellan närmaste arbetsledning och förskolorna. Båda dessa 
faktorer skapar frustration hos informanterna som känner sig 
degraderade och utelämnade, med bristfällig pedagogisk ledning till att 
själva med begränsade resurser lösa en svår arbetssituation.  

Det ökade antalet barn i grupperna tillsammans med en förändrad 
åldersstruktur innebär en stressfaktor och ett arbetsmiljöproblem. 
Åldersspridningen kan innebära problem för barnen att hitta jämbördiga 
lekkamrater. De vuxna tvingas prioritera de små barnens behov av 
omsorg vilket informanterna menar kan leda till att de får mindre tid till 
att ägna sig åt de äldre barnen och deras behov av stimulans och 
uppmärksamhet. Några informanter menar också att en konsekvens för 
arbetet med barnen varit att de sänkt sin ambitionsnivå och anpassat 
kraven till de yngre barnen. Detta har också fått konsekvenser för på 
vilket sätt barnen har tillgång till material. Material som kan innebära fara 
för de yngsta barnen har plockats undan vilket innebär att de vuxna i 
större utsträckning måste bistå de äldre när de ska använda sig av sådant 
material. Det stora antalet små barn innebär också att den tillgängliga 
lokalytan för de äldre barnen reduceras under delar av dagen. Det har 
också blivit svårare att genomföra studiebesök och utflykter då det är 
svårare att transportera många små barn med det begränsade antal vuxna 
som finns tillhands.  

En faktor som ytterligare förstärker problemen är de krav som ställs 
på pedagogerna att undvika att använda sig av vikarier vilket innebär att 
man ofta arbetar med en reducerad personalstyrka. De arbetsuppgifter 
som då prioriteras är de som finns i det direkta barngruppsarbetet vilket 
medför att tid för planering, dokumentation och utvärdering minskar. 
Pedagogerna tvingas ofta utföra sådana uppgifter samtidigt som de är 
ansvariga för barngruppen. 
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När informanterna beskriver den betydelse förskolans läroplan har 
menar de att den främst utgör en tydlig beskrivning av verksamheten. 
Den medför att uppdraget framstår klart och att förskolans pedagogiska 
roll lyfts fram, vilket ger en ökad legitimitet. Informanterna tycks inte 
mena att uppdraget egentligen skiljer sig så radikalt från vad de tidigare 
gjort. Det nya som framträder är främst kravet på dokumentation och 
individualisering. Arbetet med de kommunala arbetsplanerna verkar ha 
inneburit en maktförskjutning från den enskilda förskolan till den 
kommunala nivån. Några informanter uttrycker sin starka frustration 
över de krav som de upplever ställs på dem, krav som de menar inte står 
i proportion till de resurser de har till sitt förfogande. 

Pedagogerna beskriver i intervjuerna hur de uppfattar att arbetet med 
barnen påverkats och förändrats under den tid de varit yrkesverksamma. 
De talar både om konkreta förändringar i sint sätt att organisera och 
genomföra verksamheternas arbetsuppgifter men också om diskursiva 
förändringar.  

Informanterna beskriver en förskjutning i diskursen från ett 
normaliserande synsätt där det universella barnet är norm mot ett synsätt 
som godtar olikhet och mångfald och som sätter individen i främsta 
rummet. Ett uttryck för detta är kravet att skriva individuella 
handlingsplaner, ett krav som dock är svårt att realisera. Informanterna 
menar att det utökade barnantalet innebär att möjligheterna att 
individualisera försvårats, då det är svårt att hinna med att lyssna till och 
möta varje enskilt barn. En uppfattning som flera informanter uttrycker 
är, att det direkta arbetet i barngruppen och organisationen av 
verksamheten egentligen inte förändrats. Det som förändrats är kraven 
på dokumentation och arbetet med denna i den mån dokumentationen 
utförs. Dokumentationen ses av några informanter enbart som en extra 
arbetsbelastning. Andra ger dock uttryck för att den ger en tydligare 
struktur och en ökad medvetenhet om olika handlingars innebörd och 
betydelse. 

Förskolan som verksamhetssystem 
I nedanstående analys tolkas resultaten med hjälp av anförda 
tolkningsperspektiv i syfte att förstå den praktiska gestaltningen av 
verksamheten.  

När pedagogerna uttrycker vilken förskolans främsta uppgift är så 
sätter de barnens trygghet och barnens sociala utveckling i främsta 
rummet. Trygghet som bärare av verksamhetens mening är mål som 
starkt anknyter till uppgiften att ge god omsorg. Till detta kommer att 
verksamhetens organisation är uppbyggd och organiserad kring de 
aktiviteter som syftar till att tillgodose barnens behov av mat och vila. 
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Det visar sig i intervjuerna att det finns en prioriteringsordning, vid 
händelse av personalbrist, där omsorgssituationer och tillsyn prioriteras 
först. Det som får stå tillbaka är i första hand administrativa uppgifter, 
dokumentation och planering, därefter planerade aktiviteter. 
Sammantaget styrker allt detta tesen att den primära uppgiften, 
verksamhetens objekt, är att ge omsorg. 

De flesta barnen vistas de facto på förskolan för att de har arbetande 
eller studerande föräldrar, vilket varit den främsta orsaken till förskolans 
utbyggnad men detta faktum torde också starkt bidragit till att 
verksamheten fått den utformning den i dag har. I utsagorna finns 
uttalanden som också antyder att verksamheten blivit mer 
omsorgsinriktad på grund av fler små barn i grupperna. Ett sätt att förstå 
detta kan vara att de som arbetar i en sådan verksamhet formar sina 
verktyg så de bäst kan lösa de uppgifter de dagligen ställs inför. 
Verktygen innefattar också de begrepp man konstruerar och använder 
för att beskriva sitt arbete. Detta motsäger inte möjligheten att också ge 
utrymme för barns lärande och utveckling, vilket uttrycks i pedagogernas 
andra starka utsaga, att skapa förutsättningar för social utveckling, eller 
andra mål anknutna till lärande och utveckling. Med de studerade 
praktikerna som utgångspunkt menar jag följaktligen att förskolornas 
objekt är att ge omsorg. 

Omsorgsverksamheten inrymmer ett antal mål som starkare eller 
svagare är knutna till huvudobjektet och därför också får en starkare eller 
svagare betydelse. Dessa mål går ofta att förena, när förutsättningarna är 
optimala. Som jag visat ovan finns det dock en motsättning mellan olika 
mål som blir tydlig när resurserna krymper och prioriteringar måste 
göras. De mål som uttrycks i min studie är omsorgsinriktade mål som 
barns trygghet och hälsa, och utvecklingsinriktade mål som barnens 
sociala utveckling, utveckling av självkänsla, självständighet och ansvar, 
utveckling av kognitiva förmågor, främst språkliga, motorisk utveckling, 
men också utveckling av kompetenser relaterade till skolrummets 
samtalsformer som att kunna sitta stilla och lyssna. I den sociala 
utvecklingen inryms kompetenser som empati, respekt för andra, att visa 
hänsyn, och att vänta på sin tur. Den starka betoningen på dessa mål 
visar på vilket fostransuppdrag som pedagogerna vid förskolorna 
uppfattar vara deras; de fostrar barnen till att fungera i kollektiv. 
Verksamheten är följaktligen organiserad så att de aktiviteter som ingår i 
huvudsak vänder sig till barnen som kollektiv. I de analyser jag gjort av 
verksamheten och pedagogernas utsagor framstår förskolan fortfarande i 
första hand som en omsorgsgivare för fostran av ett kollektivt barn. 

Verktygen för att uppnå de omsorgsinriktade målen är först och 
främst den struktur som de dagliga rutinerna ger. Den dagliga rutinen 
hör till organisationen av en tydlig och trygg yttre struktur som återfinns 
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i alla de studerade förskolorna. Förutom en återkommande daglig rutin 
kan som exempel på ordnande yttre struktur här nämnas fasta platser vid 
måltider och samlingar och användandet av symbolisk inramning av olika 
aktiviteter. I studien framställs också den personliga relationens betydelse 
som trygghetsskapande faktor. 

Verktyg för att uppnå de utvecklingsinriktade målen är både 
omsorgssituationer, planerade pedagogiska aktiviteter och fria aktiviteter. 
Barnen ges i omsorgssituationerna tillfälle att utveckla självständighet, 
självkänsla och ansvar. De planerade pedagogiska aktiviteterna är såväl 
till innehåll som till form starkt styrda av pedagogerna. Alla barn 
förväntas delta och följa den kod som råder där den vuxne instruerar och 
leder aktiviteten. Aktiviteternas innehåll som består av sånger, lekar, 
ramsor och estetisk verksamhet är till största delen bestämt i förväg 
vilket i praktiken innebär att det finns texter eller förlagor som återges i 
sång, muntligt eller med hantverksmässigt arbete. I den meningen visar 
de planerade aktiviteterna stor likhet med skolans arbetsformer. En 
skillnad gentemot skolan är att det inte finns något väl avgränsat och 
tydligt uttalat mål för vilken inlärning man förväntar sig. De mål som 
uttrycks i intervjuerna är generella utvecklingsmål eller mål som handlar 
om att kunna sitta stilla, lyssna och vänta på sin tur, mål som snarast kan 
kopplas till att lära sig koden för den typen av aktiviteter. Hur kan man 
då utifrån detta förstå den pedagogiska diskursen? 

Verksamhetens inramning som kontrollerar kommunikationen i 
pedagogiska relationer består av två delar, instructional discourse (IR) och 
regulative discourse (RD). IR refererar till urval, ordningsföljd, tempo och 
kunskapssyn medan RD refererar till förväntningar gällande ordning och 
uppförande. 

De planerade aktiviteterna är starkt inramade i bemärkelsen att 
innehållet är väl definierat och valt av pedagogerna (IR). Det ges ett 
mycket begränsat utrymme för barnen att själva påverka innehåll i 
planerade aktiviteter. Samtalet under t.ex. samlingar är helt kontrollerat 
och styrt av pedagogerna med hjälp av symboliska artefakter. Det finns 
dock ingen synlig progression eller ordningsföljd kopplat till barnens 
utveckling i de planerade aktiviteterna varför de på denna punkt kan ses 
som svagt inramade. Vad gäller kunskapssynen kan den också sägas vara 
svagt inramad då det inte finns avgränsade kunskapsmål för aktiviteterna. 
Innehållet i verksamheternas aktiviteter är i huvudsak inriktat på att 
utveckla kompetenser. Aktiviteterna är inte knutna till prestation och 
kvalifikation. Även om det finns ett lärandeinnehåll som informanterna 
vill förmedla så sker detta till stor del implicit i temaarbeten och 
organiserade aktiviteter där inte innehållet som lärandeobjekt sätts i 
fokus. Informanterna talar i första hand om språklig kompetens, 
begreppsbildning och sociala kompetenser.  
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Graden av yttre styrning varierar. Den är starkare i planerade 
aktiviteter och vid måltidssituationer än i de fria aktiviteterna. De 
planerade aktiviteterna och då främst samlingarna är starkt inramade i 
termer av RD. Det finns ett starkt underförstått krav på barnen att delta, 
sitta stilla och lyssna, vänta på sin tur och agera i enlighet med de 
instruktioner som ges av den vuxne. Här skiljer sig praktiken från de 
uttalanden som görs av pedagogerna. De flesta intervjuutsagorna pekar 
mot att de vuxnas kontroll är personaliserad och bygger på relationer och 
kommunikation mellan vuxna och barn. 

Verktyg i de fria aktiviteterna består till stor del i de erbjudanden av 
möjliga val av aktiviteter och lek. Som framgår av intervjuerna har 
utbudet snarare minskat än ökat då ett ökat antal av små barn i 
grupperna inneburit att material som kan vara skadligt plockats undan 
och blivit mer svårtillgängligt för barnen. Den miljö som anordnats 
innehåller trots detta ett varierat och rikt utbud av leksaker, pussel, spel, 
färger, papper mm som barnen kan välja att använda. Pedagogerna deltar 
aktivt tillsammans med barnen när de spelar spel, lägger pussel eller 
sysselsätter sig med estetiska material. När barnen leker intar 
pedagogerna oftast en övervakande och stödjande roll. Pedagogerna 
utför ofta egna sysslor under tiden barnen leker. Det kan då röra sig om 
t.ex. administrativa uppgifter eller materielvård.  

I de fria aktiviteterna är inramningen svag både vad gäller ID och RD. 
Barnen förfogar relativt fritt över det material som förskolan erbjuder 
och kan utifrån detta själva välja aktiviteter. Skillnaden mellan de fria och 
styrda aktiviteternas klassifikation och inramning kan förstås som 
skillnaden mellan arbete och fritid. Det råder olika villkor för fri tid och 
arbetstid där barnen under arbetstid måste behärska sin lust, sina 
önskningar och vilja till egna aktiviteter för att inordna sig under en 
verksamhet som definierats av pedagogerna. De fria aktiviteterna har 
förhållandevis stort utrymme jämfört med skolans arbetsformer men 
redan i förskolan kan en uppdelning av tiden till arbetstid och fritid 
skönjas. 

Graden av arbetsdelning vid förskolorna är mycket låg vilket är 
kännetecknande för svagt klassificerade verksamheter. All personal delar 
de uppgifter som förekommer vid förskolorna oberoende av 
utbildningsnivå eller andra kompetenser. Lokaler utnyttjas till ett flertal 
ändamål. Samma rum kan tjäna uppgiften som matsal, lekrum, 
samlingsrum, vilrum eller rum för estetisk verksamhet. Dagen har en 
relativt fast struktur som är organiserad kring rutiner och aktiviteter. 
Även om innehållet i aktiviteter som samlingen är starkt styrt av de 
vuxna så kan det inte till sin karaktär sägas vara starkt klassificerat då 
kunskapsinnehållet inte är tydligt definierat utan består av estetisk 
verksamhet, sånger, ramsor eller lekar. En pedagogisk diskurs för 
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utveckling av kompetenser som inte graderas eller utvärderas i form av 
specifika kunskaper är enligt Bernstein osynlig för barnet och svagt 
klassificerad.212 I informanternas beskrivning av sin verksamhet 
förekommer endast undantagsvis färdigproducerade läromedel. Det 
mesta av materialet som används produceras av pedagogerna själva vilket 
leder till slutsatsen att de har en relativt stor autonomi. De tolkar utifrån 
sina egna erfarenheter läroplanen och iscensätter en verksamhet. 
Sammantaget leder detta till slutsatsen att klassifikationen vid 
förskolorna är svag. Den praktik som beskrivs av informanterna och 
som är svagt klassificerad stämmer väl överens med den pedagogiska 
modell som Bernstein kallar competence mode.213 

Samma objekt, ändå olika innebörder  
De flesta informanterna som använder begreppet trygghet relaterar 
konceptet till känslomässig kontakt och relationer och betonar 
betydelsen av dessa relationer, inte bara för barnen utan också för sig 
själva. De beskriver hur stor glädje de känner när de kommer till arbetet 
och får en välkomstkram av barnen. Detta anges vara ett motiv till att 
fortsätta arbeta i barngrupp. Hur man beskriver arbetet med att skapa 
trygghet varierar något mellan de olika informanterna. Det finns en 
skillnad i informanternas beskrivning av på vilket sätt trygghet 
åstadkoms. Skillnaden består i om trygghet medieras via yttre faktorer 
som organisationen av dagen eller om den åstadkoms via känslomässiga 
relationer. De som betonar betydelsen av yttre faktorer som 
trygghetsskapare nämner som exempel på vad som är trygghetsskapande 
så som dagsrutiner och att barnen ges egna platser vid matbordet och på 
samlingen. Denna syn på trygghet leder till en pedagogisk praktik som är 
kontextberoende och också till en praktik som kan motivera en starkare 
klassifikation baserad på fasta rutiner och regleringar av aktiviteters 
lokalisering i tid och rum. Att relatera begreppet trygghet till 
verksamhetens yttre form kan ses som ett sätt att uppfatta verkligheten 
som skiljer sig från ett synsätt där trygghet baseras på känslomässiga 
relationer. I båda fallen ovan relateras trygghet till något utanför barnen, 
tryggheten medieras antingen via yttre struktur eller via relationen till den 
vuxne. Några informanter betonar utvecklandet av barnens självkänsla 
som det som ska bidra till trygghet. Här förläggs tryggheten till barnet 
självt där barnet själv. Hur man tänker om ett begrepp som trygghet 
inverkar på pedagogikens gestaltning och kan också orsaka konflikter i 
arbetslaget.  

                                                 
212 Bernstein, 1983. 
213 Se sid. 39. 
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Problem skapade på grund av olika synsätt 
Diskurser som utvecklas i yrkesspråk kan betraktas som mentala 

verktyg som ledsagar arbetet med en verksamhets objekt. Men vad 
händer om innebörden i de begrepp som används inte är desamma för 
de som arbetar i ett arbetslag? Detta var fallet på förskolan Maskrosen. 
Min tolkning av intervjuutsagorna är att här fanns två sätt att förstå 
begreppet trygghet. Det ena var att förstå det som att trygghet hos 
barnen främst utvecklas som en konsekvens av goda emotionella 
relationer till barnen. Det andra att trygghet skapas med hjälp av en yttre 
organisation av tid och rum. I intervjuerna med förskollärarna och 
barnskötarna vid förskolan framkommer det att de vid tiden för 
observationerna hade problem både med att få barngruppen att fungera 
och med samarbetet i arbetslaget, problem som de inte kunde förstå 
orsakerna till. De berättade om alla möten de haft för att lösa problemen, 
möten som slutade med överenskommelser om hur de skulle arbeta. 
Flera informanter menade att överenskommelserna kort därefter bröts 
och ingen riktigt kunde sätta fingret på hur detta kunde inträffa. Dessa 
två skilda innebörder av begreppet trygghet kan ses som exempel på två 
skilda former av klassifikation. Den senare representerar en starkare 
form med en tydligare struktur som reglerar barnens tillvaro, men som 
också bidrar till att skapa trygghet. Pedagogerna på Maskrosen bygger sin 
förståelse av begreppet trygghet med hjälp av olika tolkningsramar, eller 
med Bernsteins begreppsapparat, på olika recognition rules.214 
Föreställningen om trygghet som ett resultat av relationer är mer abstrakt 
och kontextoberoende och relaterar till fältet för symbolisk produktion. 
Begreppet trygghet som en fråga om yttre reglering är mer 
kontextberoende och handlar i större utsträckning om organisation av 
tiden, rummet och materialet. Pedagogerna på Maskrosen kan med 
Vygotskys terminologi sägas använda olika former av verktyg, mentala 
och materiella för att uppnå målet att skapa trygghet. Jag har med 
exemplet ovan försökt belysa på vad sätt olika tolkningsramar med 
avseende på mentala verktyg påverkar utformandet av den pedagogiska 
verksamheten. Jag kommer nu att ge exempel på hur olika förståelse av 
objektet för verksamheten kan komma till uttryck.  
 
Exemplet bygger på en observation på avdelningen Violen.  
 

Linda sitter på golvet. Lasse och Billy lägger sig i de tomma 
hyllorna där leksaker brukar förvaras. 

                                                 
214 Hundeide, 2003.  
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Linda: Ska du sova natt nu? Ska du sova där nere, Billy? 
 

Det förefaller som om Linda accepterar att barnen ligger på hyllan och 
som om hon försöker förstå barnens handling.  
 

Eva till Linda: - Lasse fyller ju år.  
Eva plockar undan en pärm för registrering av p-möten etc. från 
bordet.  
Eva: - Jag började och skulle skriva i det här men hann inte.  
Eva sätter upp pärmen högst upp i den hylla som barnen ligger i.  
Eva: - Kom ner från hyllan. Där ska vi ju ha saker. Pojkarna 
klättrar ner till golvet. Lasse börjar sedan klättra upp igen.  
 

Eva som under tiden arbetar med administrativa uppgifter pratar under 
tiden med Linda. När Eva uppmärksammar att pojkarna ligger på hyllan 
markerar hon att detta inte är lämpligt utan att reflektera över vad 
pojkarna kan ha tänkt eller att kontrollera med Linda om hon gett 
tillåtelse. 
 

Eva: - Undra vem jag ska ha som barnvakt i kväll. (man ska gå på 
en föreläsning).  
Eva fortsätter: - Just ja Lasse fyller ju år.  
Lasse klättrar upp i hyllan och lägger sig där. 
Linda: Neej Lasse. 
Linda fullföljer inte sin uppmaning utan låter Lasse ligga kvar. 
 

Linda backar nu upp Evas ståndpunkt att hyllan inte är en plats för lek 
men hon gör det bara i ord inte i handling. Det kan tolkas som att hon 
egentligen inte delar Evas syn på vad som kan tillåtas men att hon är lojal 
med Eva och den norm som Eva företräder. 

 
Daniel till Linda: - Fröken, kan jag vara där i mysrummet och 
kolla. 
Linda: - Det tror jag säkert. Knacka bara på.  
Linda går och hjälper Daniel att ta sig in i mysrummet där 
flickorna leker. 
Eva: - Nej men Lasse, inte ska man vara på hyllan. Där ska man 
ha saker. 
Eva tar ner Lasse från hyllan. 
Eva: - Jag tror vi ska ta på Johan halksockarna.  
Eva går ut i hallen. Linda stannar i det angränsande lekrummet. 
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Situationen upplöses då Linda drar sig ur situationen för att hjälpa Daniel 
och därmed överlåter åt Eva att agera i enligt med sina normer. Scenen 
kan tolkas som en motsättning mellan Lindas synsätt och ambition att 
försöka förstå barnets avsikter, ett synsätt där den pedagogiska praktiken 
tar barnets erfarenheter och tankar som utgångspunkt, och Evas, där 
förskolan främst kommer att fungera som en institution för social 
fostran och anpassning av barn till i samhället rådande värdesystem, ett 
synsätt som är vanligt förekommande i förskolan.215 

Förändringars betydelse för verksamheten 
Som jag ovan visat är den pedagogiska verksamheten till stor del riktad 
mot barngruppen som kollektiv, detta trots ett i styrdokumenten ökat 
krav på individualisering. Detta kan till viss del förstås som en 
konsekvens av de förutsättningar som givits. Informanterna menar att 
det utökade barnantalet innebär att möjligheterna att individualisera 
försvårats då det är svårt att hinna med att lyssna till varje enskilt barn 
och möta dem i deras önskemål. Förändringar i läroplanens mål för 
verksamheten förefaller alltså vara underordnade materiella realiteter. Att 
läroplanen inte får så stort genomslag kan också förstås som om 
informanterna tolkar in sin egen syn på verksamheten i läroplanens 
texter. En uppfattning som flera informanter uttrycker är att arbetet i 
barngrupp och med verksamheten egentligen inte förändrats Det som 
förändrats är kraven på dokumentation och arbetet med denna i den 
mån den utförs. När informanterna beskriver förskolans läroplan och 
dess betydelse, menar de att den främst utgör en tydlig beskrivning av 
verksamheten som medför att uppdraget framstår klart och att 
förskolans pedagogiska roll lyfts fram vilket ger dem en ökad legitimitet.  

Det framträder en inbyggd motsättning i verksamheten i 
informanternas utsagor på denna punkt. Pedagogerna talar om en stärkt 
pedagogisk identitet men att verksamheten samtidigt förskjutits i riktning 
mot mer omsorg. Då informanterna måste prioritera de små barnens 
behov av omsorg leder det till att de får mindre tid till att ägna sig åt de 
äldre barnen och deras behov av stimulans och uppmärksamhet vilket i 
motsats till vad de uttrycker om läroplanens roll kan tolkas som en 
försvagning av förskolans pedagogiska roll. Några informanter menar 
också att fler små barn i grupperna fått till konsekvens att pedagogerna 
sänkt sin ambitionsnivå och anpassat krav och verksamhet till de yngre 
barnen. Med ambitionsnivå avses hur ingående man arbetar med olika 
teman. Villkoren för verksamheten förefaller ha större betydelse än 

                                                 
215 Henkel, 1990; Markström, 2005.  
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förändring av diskursiva mål vad gäller praktikens gestaltning. En 
förändring i organisationen av verksamheten som sker vid två av 
förskolorna och som kan vara värd att notera är den omorganisering till 
mer åldershomogena grupper som beskrivs i intervjustudien. Den 
förändringen kan tolkas som ett sätt att möta de svårigheter som det 
innebär att ha många barn med stor åldersspridning och att på ett bättre 
sätt möjliggöra en pedagogisk verksamhet. En sådan förändring där 
barnen delas in efter ålder kan ses som en ökad grad av klassifikation och 
är enligt Bernstein en logisk följd av försämrad ekonomi.216  

Violen valde att hålla kvar de åldersheterogena grupperna och att i 
stället i högre grad samarbeta mellan avdelningarna och organisera 
lässtunder så att barnen kunde välja abstraktionsnivå och innehåll i 
texterna kan betraktas som ett uttryck för att den svagt inramade och 
klassificerade diskursen där är starkt förankrad. 

En faktor som också innebär en accentuering av omsorgspraktiken är 
de krav som ställs på pedagogerna att undvika att använda sig av vikarier 
vilket innebär att man ofta arbetar med en reducerad personalstyrka. De 
arbetsuppgifter som då prioriteras är de som finns i det direkta 
barngruppsarbetet vilket medför att tid för planering, dokumentation 
och utvärdering minskar.  

För de studerade förskolorna har omorganisation av 
ledningsfunktioner inneburit att avståndet till ledningen ökat. 
Förskolorna hade tidigare föreståndare på barnstugorna. I de studerade 
förskolorna har arbetsledaransvaret lagts på en rektor som administrerar 
ett större geografiskt område. Det har inneburit att makt och kontroll 
över ekonomi och villkor för arbetet nu flyttats ut från förskolorna. 
Läroplanen och dess konkretiseringar i arbetet med de kommunala 
arbetsplanerna verkar också ha inneburit en maktförskjutning från den 
enskilda förskolan till den kommunala nivån Det ska ses i ljuset av de 
intentioner som funnits under 1990-talet där decentralisering av ansvar 
varit ledstjärna för många reformer på det kommunala området. De 
studerade förskolorna förefaller på denna punkt förlorat i autonomi och 
vara föremål för en starkare styrning än tidigare. När gränserna mellan 
olika nivåer i en verksamhet blir tydligare kan klassifikationen sägas ha 
ökat.  

                                                 
216 Bernstein, 1983. 
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Kapitel VIII Slutsatser och diskussion 
 
I denna avhandling har jag frågat mig på vad sätt ett antal politiska beslut 
och reformer under 1990-talet, som har haft som syfte att omvandla 
förskolan till att bli den första länken i utbildningssystemet påverkat 
realisering och gestaltning av den pedagogiska praktiken. Förskolans 
verksamhet skulle nu fokusera det individuella barnets lärande och 
utveckling. Under samma period genomfördes ekonomiska och 
organisatoriska reformer som bland annat fick till följd att barnantalet 
ökade i barngrupper med ett ökat antal små barn och att förskolan blev 
en del av det övriga skolsystemet. Detta skedde i en tid av 
decentralisering av ansvar från stat till kommuner.  

Mitt syfte för avhandlingen har varit att förstå hur förskolans arbetslag 
utformar och realiserar den pedagogiska praktiken och hur 
verksamhetens förutsättningar påverkar denna process för att kunna 
besvara detta syfte utformades tre forskningsfrågor: 

 
Vad gör de anställda vid förskolan, hur gör de det och hur 
tänker de om det de gör? 

 
Hur uppfattar personalen att ekonomiska organisatoriska och 
målrelaterade politiska beslut tagna under främst 1990-talet har 
påverkat utformandet av den pedagogiska praktiken i 
förskoleverksamheten? 

 
Hur har övriga förutsättningar påverkat den pedagogiska 
praktikens utformning och genomförande? 

 
För att uppnå detta syfte har jag genomfört en interpretativ studie och 
använt ett tolkningsperspektiv som grundar sig på verksamhetsteori och 
begrepp hämtade från Bernsteins utbildningssociologiska teori. I studien 
har jag observerat tre förskolor samt intervjuat personalen. Resultatet av 
mina analyser är redovisat i del VII . Hur har då forskningsfrågorna 
besvarats? 

Mina analyser visar på en verksamhet som till stor del kretsar kring 
dagliga rutiner och förmedling av omsorg. En slutsats man kan dra av 
detta är att det vid dessa förskolor är omsorgen om barnen som är det 
primära objektet för verksamheten. I denna praktik förekommer även 
lärande såväl som fostran. Det organiserade lärandet har ofta 
förmedlande karaktär med syfte att utveckla barnens kognitiva förmågor. 
Tillfällen där barnens egna tankar och idéer tas som utgångspunkt 
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förekommer, om än sparsamt, och kan betraktas som en möjlig 
utvecklingstendens. 

Vid de aktiviteter som är omsorgsinriktade är det främst barnens 
färdigheter som övas. Verksamheten riktar sig till stor del till barnen i 
grupp varför man nog kan säga att barnens fostras till att fungera i ett 
kollektiv. Detta innebär att barnets individualitet inte får så stort 
utrymme. Utrymme för individualitet ges främst under fri lek; här intar 
de vuxna en övervakande och stödjande roll och går sällan in aktivt i 
leken. Dagsrutinen framstår som ett avgörande instrument i 
verksamheten och reglerar vilket inflytande barnen får i utformandet av 
dagen och därmed också vilken form deras lärande kommer att anta. Här 
formas en fostranspraktik som i ganska hög grad handlar om att få 
barnen att inordna sig i en struktur och att följa den vuxnes ledning. 

Fostranspraktiken innehåller också om än i olika hög grad fostran till 
att ta ansvar och självständighet. Barnen fostras i att vänta på sin tur och 
förväntas kunna sitta stilla och lyssna till instruktioner. Den medborgare i 
vardande som utbildas och fostras vid de tre förskolorna kan sägas vara 
en normaliserad, anpassad och lydig medborgare som är ansvarig, 
självständig med förmåga att inordna sig i systemets regler och rutiner. 
Fostrans- och lärandepraktikerna varierar främst i fråga om de vuxnas 
förhållningssätt och graden av yttre kontroll av barns beteenden, där 
medieringen av praktikerna sker med hjälp av olika former av 
instrument. Graden av arbetsdelning vid förskolorna är låg och 
pedagogerna förefaller ofta vara utbytbara. 

Personalens bild av verksamheten överensstämmer till stor del med 
den bild jag tecknat här ovan. Informanterna betonar omsorgsaspekten 
som det främsta objektet för förskoleverksamheten. De sätter arbetet 
med att skapa trygghet samt att ge utrymme för barnen att utveckla 
sociala kompetenser först. En skillnad är den relativt starka betoningen 
på en personaliserad form av mediering av trygghet med tonvikt på 
personliga relationer till enskilda barn. Detta kanske kan ses som ett ideal 
som inte så lätt låter sig förverkligas i barngrupper med många barn, en 
tolkning som får stöd i det avsnitt som behandlar personalens upplevelse 
av förändringar där de uttrycker frustration över detta dilemma. Hur ska 
man göra för att hinna med de enskilda barnen? Detta kan ses som en 
motsättning mellan de mentala instrumenten de förvärvat i utbildning, 
som också ligger till grund för barnsynen i läroplanen, och de materiella 
villkor som står till buds. För pedagogerna framträder också 
fostransuppgiften som högt prioriterad. De talar om en fostran av 
barnen till att fungera i ett kollektiv med förmåga att ta hänsyn, att 
samarbeta och att visa respekt för andra människor. Informanterna 
knyter både fostran och lärande till vad de tror förväntas av barnen när 
de kommer till skolan och förskoleverksamheten blir med detta en 
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förberedelse av barnen för deras framtid som elever i skolan. När 
begreppen omsorg, lärande och fostran behandlas i intervjuerna går de 
ofta in i varandra och är bland pedagogerna inte tydligt differentierade 
och med olika innebörder.  

De förändrade villkoren av verksamheten upplevs nästan uteslutande 
som försämringar vilka leder till frustration. Administrativa och 
organisatoriska förändringar har tillfört nya arbetsuppgifter och skapat 
ett ökat avstånd till den närmaste arbetsledningen. Tillkomsten av 
arbetsuppgifter ses som en pålaga, vilket kan förstås mot bakgrund av att 
barnantalet samtidigt ökat och med en därmed följande ökande 
arbetsbelastning. Förutom det ökade barnantalet anges det ökade antalet 
små barn vara ett problem. De vuxna tvingas prioritera de små barnens 
behov av omsorg, vilket informanterna menar kan leda till att de får 
mindre tid till att ägna sig åt de äldre barnen och deras behov av 
stimulans och uppmärksamhet. Detta kanske till viss del kan kasta ett ljus 
över den betydelse informanterna ger tillkomsten av en läroplan för 
förskolan. Läroplanen tillskrivs inte så stor praktisk betydelse i den 
dagliga verksamheten. Den verkar främst sätta ord på det man redan 
gjorde, förtydliga uppdraget och skapar en ökad självkänsla. Läroplanens 
betoning av ett pedagogiskt innehåll bidar till en ökad legitimitet med 
höjd status som följd. Läroplanen ställer dock ökade krav på bland annat 
dokumentation och en ökad individualisering,217 vilka båda blir orsak till 
frustration då inte andra förutsättningar givits att kunna realisera sådana 
mål. 

I det empiriska materialet framträder som ovan visats en bild av 
förskolan som en fostranspraktik, där barnens omsorg träder i 
förgrunden. Det lärandeinnehåll som sätts i förgrunden är främst kopplat 
till barnens sociala utveckling. Informanterna uttrycker inte någon tydlig 
differentiering mellan lärande, fostran och omsorg utan begreppen går in 
i varandra. Den relativt svaga differentieringen av dessa begrepp kan ses 
som ett uttryck för en svagt inramad och klassificerad verksamhet och 
kan vara en konsekvens av att ett integrerat arbetssätt vid förskolorna där 
aktiviteterna innefattar alla dessa begrepp. Det kan också vara ett utryck 
för att ett flertal av informanterna utbildats under inflytande av 
Barnstugeutredningen som betonade utveckling av barnens sociala 
kompetenser och betydelsen av att arbeta integrerat med omsorg och 
lärande.218  

                                                 
217 Utbildningsdepartementet, 1998. 
218 SOU 1972:26 
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Metodproblem 
De förskolor som presenterats är exempel på verksamheter. Det finns 
ingen ambition att utifrån de resultat jag erhållit generalisera och hävda 
att dessa exempel skulle vara uttryck för hur den svenska 
förskolepedagogiken i allmänhet gestaltas.  

När observationsstudien planerades valde jag att använda mig av 
direkta observationer där jag med papper och penna noterade vad som 
skedde. Utgångspunkten var att jag inte på förhand visste vilka 
situationer och händelser som skulle observeras och att jag därför inte 
kunde använda mig av videokamera med stativ. Jag bedömde också det 
vara problematiskt att använda mig av en bärbar kamera för 
observationer då min närvaro då skulle bli alltför påtaglig med en stor 
påverkan på de informanter som givit mig tillträde till sin vardag. För att 
reducera de problem det innebär att hinna observera och anteckna 
samtidigt valde jag därför att komplettera mina observationer med 
ljudinspelningar. Dessa har möjliggjort att gå tillbaka till händelserna och 
komplettera ofullständigt antecknade dialoger. 

I efterhand kan jag se att de aktiviteter som dominerar i mina 
observationer till stor del varit av den karaktären att videoupptagningar 
skulle ha varit möjliga vilket sannolikt skulle medgivit en djupare analys 
av verksamheterna. Videokamera skulle ha kunnat användas vid de 
situationer som är fast lokaliserade i tid och rum, måltider, samlingar och 
liknande. Ett mer tillförlitligt material skulle sannolikt öka möjligheten att 
göra läsningar av datamaterialet mer detaljerat och därmed mer 
trovärdigt. Att datamaterialet till så stor del bygger på egna observationer 
innebär att konstruktionen av verksamheterna startar redan i 
observationsögonblicket, då det av nödvändighet redan där sker ett urval 
av vad som noteras. Vid analysen föreligger då en situation att 
datamaterialet som ligger till grund för tolkning redan färgats av 
observatörens förförståelse och föreställningar. 

Studien är interpretativ vilket i sig innebär att den är en läsning och 
tolkning gjord med forskarens förförståelse och tolkningsperspektiv som 
utgångspunkter. Jag har för att möjliggöra för läsaren att göra egna 
tolkningar och dra egna slutsatser därför valt att presentera ett stort urval 
av de dokumentationer som ligger till grund för mina tolkningar.  

Intervjutillfällena inleddes med en öppen fråga där informanterna 
ombads beskriva sitt arbete vid förskolan. Jag föreställde mig att 
beskrivningar av faktiska situationer skulle kunna bidra till en ökad 
förståelse av hur informanterna ser på sitt arbete. Samtalet skulle på det 
sättet ligga närmare det som sker på förskolan än att handla om allmänna 
resonemang kring förskolepedagogik. Det är vad man definierar som 
objekt, och hur man handlar gentemot detta objekt, som konstituerar 
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verksamheten. Därför var min avsikt att så nära som möjligt samtala om 
reella handlingar och de motiv som låg bakom dessa handlingar. 

I stället för att begränsa samtalet till frågor om yrkesuppfattning var 
min avsikt att försöka få berättelser om konkreta händelser, 
arbetsuppgifter, som pedagogerna utfört och att genom detta få så 
detaljerade beskrivningar som möjligt. Jag ville om möjligt komma förbi 
informanternas verbaliserade förförståelse och komma närmare vad som 
sker vid en förskola, hur handlingarna utförs. Jag lyckades inte fullt ut att 
uppnå detta syfte. De utsagor jag fått är ofta av allmän karaktär. Jag fick 
beskrivningar av konkreta händelser men inte annat än undantagsvis 
beskrivningar av händelseförlopp, hur man agerat, vad man tänkt och så 
vidare. Det kan finnas flera orsaker till detta. Jag känner inte 
informanterna sedan tidigare och det skulle möjligen ha blivit ett annat 
resultat om vi hade haft längre tid att upprätta förtroendefulla relationer. 

Informanterna har tystnadsplikt när det gäller enskilda barn. Så snart 
man börjar tala om konkreta händelser kan det medföra att man vaktar 
sin tunga så man inte utlämnar något barn eller någon familj. Ett sätt för 
informanterna att hantera den problematiken har varit att tala om barn i 
allmänna ordalag även om man i tanken har ett enskilt barn eller enskilda 
händelser. Jag informerade om hur anonymitet skulle garanteras och att 
ingen vid förskolan skulle nämnas vid namn. Detta till trots nämndes 
inte vid något tillfälle något barn vid namn, förutom i de konkreta 
exempel jag själv ville ha belysta, vilket kan illustrera den distans till 
konkreta situationer som informanterna intog. 

Utgångspunkten för analyserna har varit aktiviteter vid förskolan. Jag 
har därigenom försökt behålla den förening till en helhet som ett 
verksamhetsteoretiskt synsätt föranstaltar, där aktör, handling och 
verktyg utgör de bärande enheterna. Jag har med utgångspunkt i olika 
aktiviteter först gjort en naiv tolkning av materialet där jag utan att 
anlägga teoretiska perspektiv försökt förstå vad som händer i situationen. 
Den teoretiska analysen har därefter genomförts i sammanfattningar och 
framför allt i avsnittet avslutande sammanfattning och reflexioner. Jag 
har med detta förfaringssätt avsett att ge läsaren tillgång till det empiriska 
materialet utan att alltför starkt färga det med teoretiska innebörder. 

Verksamhetsteorin har fungerat som ett verktyg för planering och 
design av studien. Den har också varit ett stöd när det empiriska 
materialet organiserats och analyserats. Vid analyser har den dock visat 
sig ha begränsningar. Den modell som Engeström utvecklat kan i sig 
riskera att varje komponent analyseras  för sig vilket leder till att det 
komplexa systemet reduceras till sina komponenter. Det har jag försökt 
undvika genom att arbeta med situationer där de olika delarna har sin 
plats. Verksamhetsteorin är en systemteori där man väljer att definiera 
vilket system det handlar om. I mitt fall har den enskilda förskolan 
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utgjort den analysenhet som studerats. Jag har här haft ett problem med 
hur jag ska förhålla mig till andra aktörer än de subjekt som är föremål 
för studien. Hur ska jag tänka om föräldrar och barn? De är aktörer som 
påverkar arbetet på en förskola men i strikt mening är de inte subjekt i 
den professionella yrkesutövningen vid en förskola. Till detta kommer 
att förskolan som verksamhet är en del av en institutionell miljö. Den 
ingår som en del i en kommunal verksamhet och är beroende av 
kommunala beslut som fattas utanför verksamhetssystemet. Engeström 
har försökt lösa detta problem med att i sin teoretiska modell länka 
verksamhetssystemet till andra verksamhetssystem som då till exempel 
kan vara regelproducerande, såsom riksdag och regering, eller 
subjektproducerande, som utbildningsväsendet. För mig har detta inte 
känts helt relevant då den enskilda förskolan, kommunen och staten inte 
är separata system utan förskolan snarare som en rysk docka är inbäddad 
i de övriga systemen.  

Resultatens trovärdighet och tillförlitlighet 
Avhandlingen är en interpretativ studie vilket ställer andra krav  än om 

den hade haft för avsikt att leda något i bevis eller generalisera. 
Tolkningar av ett material kan göras på flera sätt och med olika 
utgångspunkter. Staffan Larsson talar om perspektivmedvetenhet som 
ett kvalitetskriterum.219 Det perspektiv man har för tolkning påverkar 
resultatet. Jag har i avhandlingen redovisat tolkningsperspektiv som 
utgör grunden för denna avhandling. Valet av tolkningsperspektiv kan 
diskuteras. Mina överväganden bygger på ett ontologiskt 
ställningstagande där jag valt att använda perspektiv som tillåter och gör 
det möjligt att betrakta verksamheten med dess aktörer, aktiviteter och 
handlingar i en helhet där olika delar samspelar med varandra.  

Avhandlingen innehåller relativt utförliga utdrag från det empiriska 
materialet som har till syfte att möjliggöra för läsaren att själv kunna 
bilda sig en egen uppfattning och värdera mina resultat men också för att 
ge fylliga beskrivningar. Jag har endast i begränsad omfattning använt 
tolkningsperspektivet i de inledande analyserna – ett sådant perspektiv 
anläggs i huvudsak i anslutning till den avslutande summeringen av det 
empiriska materialet. Jag vill undvika att bevisa teoriers giltighet och i 
stället lyfta fram det empiriska materialet till att få en starkare ställning i 
avhandlingen. Med detta angreppssätt hoppas jag att det allmänna och 
generella och till synes enkla givits nya och rikare innebörder och att 
resultaten därmed blivit empiriskt förankrade.  

                                                 
219 Larsson, 1996.  
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I resultatredovisningen har de tre förskoleavdelningarna presenterats 
var och en för sig i de avsnitt som behandlar verksamheten, för att 
underlätta jämförelser. Kapitlet som beskriver pedagogernas upplevelser 
av förändringar är däremot tematiskt uppbyggt vilket kan motiveras med 
att de förändrade villkoren för de studerade förskolorna är likartade. 

För att öka trovärdigheten i avhandlingen har jag använt mig av 
triangulering. Jag använder mig av metodtriangulering som går ut på att 
olika dokumentations- och analysmetoder nyttjas för att analysera samma 
fall. För min del handlar det om användandet av olika former av 
observationsmetoder och intervjuer. I min studie använder jag också 
teoretisk triangulering, där olika teoretiska utgångspunkter används för 
att analysera samma fenomen. Under tiden jag arbetat med avhandlingen 
har ansats, tolkningsperspektiv, metodiska frågor och mina analyser av 
empiri dryftats med andra forskare. Det har skett dels vid institutionens 
doktorandseminarier och i seminarier vid den nationella forskarskolan. 
Fördjupade diskussioner av empirin och den interpretativa ansatsen har 
därtill förts i ett specialseminarium för klassrumsforskning, som samlar 
forskare med etnografiska ansatser vid lärarutbildningen.  

Reflexion 
I nedanstående avsnitt lyfter jag fram några av avhandlingens resultat för 
vidare reflexioner. Jag inleder med att reflektera över förskolan som 
fostranspraktik och vad det kan innebära för personal när 
tolkningsramarna skiljer sig åt. Avslutningsvis reflekterar jag över 
förskolan som en producent av genus. Denna fråga faller utanför mina 
egentliga frågeställningar. Frågan kan dock ställas om genus har någon 
betydelse för praktikens gestaltning varför den här kort diskuteras. 

Omsorgen som fostranspraktik. 
Omsorgen garanteras till stor del via rutinsituationer där barnen lotsas 
genom dagen. Barnens självverksamhet är i praktiken starkt styrd av 
dessa rutiner och de förväntas anpassa sig till en ordning som de inte har 
någon kontroll över. Rutinerna kan, när de fungerar väl, vara ett stöd för 
barnen i deras utveckling men de kan också bli till ett självändamål. 

I de undersökta avdelningarna framträder olika fostranspraktiker. 
Fostran omfattar i samtliga fall barnen som kollektiv. Vad som skiljer är i 
vilken grad barnen görs delaktiga, vilket ansvar de ges och på vilket sätt 
de förväntas vara självständiga. Om man betraktar fostran som en 
förberedelse för vuxenlivet bör fostran i förskolan också diskuteras 
utifrån de förändringar som sker i arbetslivet och i samhället utanför 
förskolan. Antalet enkla repetitiva arbeten försvinner allt mer från 
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arbetsmarknaden och individer förväntas i allt större utsträckning 
självständigt fatta beslut och lösa problem.  

Fostran ska enligt gällande styrdokument ta sin utgångspunkt i 
gemensamma värdegrunder och förbereda för deltagande i ett 
demokratiskt samhälle.220 Barnen på avdelningarna ges inte något direkt 
inflytande över hur deras dag utformas, annat än vid den fria leken där 
de själva bestämmer vad de ska göra. Det finns en norm i förskolorna 
som talar om alla individers lika rätt och vikten av att fungera i ett 
kollektiv med förmåga till samarbete och hänsyn. Dessa fostransmål 
visar att demokratisynen hos personalen fortfarande är starkt kollektivt 
förankrad. Individualiseringen handlar inte i så stor utsträckning om att 
barnen ska ges individuella rättigheter som att de ska anpassa sig, ta 
hänsyn till och samarbeta med de andra barnen i gruppen. En fråga man 
måste ställa sig i detta sammanhang är om annat är möjligt i stora 
barngrupper där ett fåtal vuxna har att leda en barngrupp? De materiella 
villkoren sätter som jag ser det ramarna för vad som är möjligt att utföra 
och ju fler barn man har att arbeta med desto mer tvingas man att vända 
sig till barnen som ett kollektiv. 

De dominerande synsätten som framträder vid intervjuerna är 
kollektivt baserade och innebär att den pedagogiska praktiken ska 
befrämja barns utveckling till öppna, hänsynsfulla medmänniskor med 
förmåga att känna empati och att kunna samarbeta med andra. 
Informanterna menar att denna identitet främst förmedlas i nära 
relationer mellan barn och pedagoger som visar stor omsorg. En skillnad 
jämfört med 1970-talets kollektiva diskurs framträder.221 Informanterna 
talar endast i begränsad omfattning om att förskolan ska kompensera för 
mindre gynnsamma hemvillkor. Kompensatoriska utsagor är vanligast 
förekommande på avdelningen Maskrosen där behovet av stöd för 
språkutveckling lyfts fram som ett viktigt mål för verksamheten, vilket 
kan förstås mot bakgrund av barngruppens sammansättning. Den 
minskade betoningen på kompensation kan peka mot en förändrad syn 
på vad det är som konstituerar mänskliga rättigheter, en syn som starkare 
betonar lika rättigheter och som nedtonar betydelsen av att utjämna 
skillnader. 

Vid de studerade förskolorna framträder starkast en diskurs där man 
talar om att utveckla barn, en diskurs som har sina rötter i en universell 
utvecklingspsykologisk syn på barn. Det kompetenta barnet talas endast 
undantagsvis om. Det förefaller som om den utvecklingspsykologiskt 
baserade synen på barn och barns lärande fortfarande är ett verksamt 
verktyg att använda då personalen vid förskolorna tänker om barn och 
                                                 
220 Utbildningsdepartementet, 1998. 
221 Eva Andersson, 1993.  
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sitt arbete med dessa. Ett sådant synsätt fungerar också som måttstock 
för hur barnen bäst kan stödjas att anpassa sig till samhällets och skolans 
krav. En slutsats är att diskursen vid dessa förskolor förändrats men inte 
helt i samma riktning som den officiella diskursen. Det implicerar också 
att studier av diskurser i institutionella miljöer, om de ska vara 
meningsfulla för förståelsen av praktiken, inte bör begränsas till studier 
av officiella dokument. 

I det praktiska genomförandet av verksamheten framstår 
rutinsituationer som det nav kring vilket verksamheten är organiserad. 
Rutinerna är främst organiserade kring barnens behov av omsorg såsom 
mat och vila. Såväl barnens scheman som personalens arbetstider är till 
stor del knutna till barnens vistelsetider som främst styrs av föräldrarnas 
arbetstider. Det visar sig till exempel att tid för pedagogisk planering och 
dokumentation av verksamheten får stå tillbaka när personal är 
frånvarande från arbetsplatsen på grund av sjukdom eller annan ledighet. 
Detta menar jag visar att grunden för förskolans verksamhet är att lösa 
barnomsorgsbehov.  

Här finns en motsättning mellan den diskurs som bland annat uttrycks 
i läroplanen, där förskolans roll för barnens lärande och utveckling ges 
en hög prioritet, och den praktik som gestaltas på förskolorna där de 
yngre barnens behov av omsorg är oavvisligt. Motsättningen visar sig i 
den frustration som de anställda uttrycker när de bland annat kallar 
läroplanen för ett hån. Flera omständigheter som bidrar till denna 
frustration kan skönjas i resultaten. En orsak till att diskurserna inte går i 
takt kan vara det ökade avståndet mellan avdelningspersonal och ledning. 
Detta kan ha bidragit till att implementeringen av läroplanen blivit 
försvagad och att pedagogerna i allt för stor utsträckning lämnats åt sig 
själva att försöka tolka och förstå vad läroplanen skulle kunna få för 
konsekvenser. Informanterna pekar själva på att de villkor som gäller för 
verksamheten snarare bidragit till en försvagning än en förstärkning av 
det pedagogiska innehållet. Om man önskar tillskapa en verksamhet där 
den pedagogiska verksamheten är grunden måste den sannolikt 
organiseras på ett sätt där verksamhetens pedagogiska innehåll i högre 
grad styr såväl barnens vistelsetider som personalens arbetstider och 
arbetsfördelning. Läroplanen har till syfte att vara ett styrmedel för 
förskolans verksamhet, men det kan diskuteras vilken betydelse den 
egentligen har. I de studerade förskolorna har den enligt min bedömning 
inte haft någon avgörande betydelse. Tradition, utbildning och 
ekonomiska styrmedel förefaller ha större betydelse för hur 
verksamheten utformas. De villkor som finns i förskolorna med många 
små barn, bristande tid för planering och reflexion förefaller ha större 
betydelse för pedagogerna än de dokument som utgör den diskursiva 
grunden.  
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Som studien visar har omsorg alltfort en avgörande ställning i 
förskolans inre liv. Det kanske bör tas på allvar och diskuteras parallellt 
med ambitionen att utveckla det pedagogiska innehållet. Det kan finnas 
fog för att i större utsträckning diskutera vad omsorgen ska bestå i och 
vad som skapar en god omsorg. Personalen uttrycker själva i intervjuerna 
att barnens trygghet är grunden för en god verksamhet. Trygghet kan 
medieras på flera sätt som kompletterar varandra. Den tillskapas både 
genom yttre struktur som skapar igenkännande och stabilitet, men 
personalen menar också att nära relationer mellan vuxna och barn är 
viktiga för barnens trygghet.  

Problem skapade av olika innebörder i diskurser 
Jag har i analysen av förskolan Maskrosen visat på två skilda sätt att 

förhålla sig till begreppet trygghet. Det ena är att förstå det som att 
trygghet hos barnen främst utvecklas som en konsekvens av god 
emotionella relationer till barnen. Det andra är att trygghet skapas med 
hjälp av en yttre organisation av tid och rum. Personalen förefaller ha 
olika tolkningsramar för sin förståelse. Vad visas då genom detta 
exempel? För att förstå de pedagogiska diskurserna och de identiteter de 
skapar räcker det inte att enbart förstå innebörden i diskursen utan det är 
också nödvändigt att förstå relationen mellan diskursen och det sätt 
varpå den realiseras i praktiskt genomförande med hjälp av olika 
kulturella verktyg. Det blir också nödvändigt att analysera på vad sätt 
olika former av kulturella verktyg, med olika grad av klassifikation och 
inramning, möjliggör olika former av pedagogiska diskurser.  

Exemplen ovan kan möjligen också ses som exempel på hur det i 
verksamhetssystemet finns inbyggt dubbla syften som återspeglar en 
social kamp och skilda intressen i samhället. Det ligger nära till hands att 
koppla dessa skilda föreställningar till den historiska kamp mellan två 
traditioner som företräder olika perspektiv på förskolans innehåll och 
syfte, som beskrivits av bland annat Kerstin Holmlund.222 Holmlund 
beskriver kampen som en strid mellan representanter som företrädde 
barnkrubbeverksamheten respektive barnträdgårdsrörelsen. 

Barnkrubbor hade startats för att i första hand lösa barnomsorg för 
arbetande mödrar, en verksamhet som primärt syftade till att tillgodose 
barnen fysiska behov och riktade sig till arbetarklassens mödrar. 
Barnträdgårdarna tillgodosåg medelklassmödrarnas behov av att få 
tillgång till pedagogiska aktiviteter för sina barn. När förskolan blev en 
angelägenhet för välfärdsstaten och utbyggnaden började ta fart löstes 
denna konflikt genom att skapa den moderna svenska förskolan som 

                                                 
222 K. Holmlund, 1996. 



 191

kombinerar barnomsorgsbehovet med en pedagogisk verksamhet i det 
som av Barnstugeutredningen kom att benämnas heltidsförskolor. 

Mitt exempel ovan visar att konflikten måhända inte löstes fullt ut 
utan att den snarare institutionaliserades och att motsättningen som 
tidigare fanns mellan två institutioner nu finns inom verksamhetens 
väggar. Detta kan förstås som en konflikt som grundas i kulturella och 
sociala skillnader. Om så är fallet och skillnader i föreställningar om 
innebörder i yrkesspråket kan förstås som ett uttryck för skillnader i 
personalens bakgrund och tidigare erfarenheter så måste detta i sin tur 
betyda att de professionella identiteterna i den svenska förskolan är 
relativt svaga. Det ges utrymme för skilda kulturella och sociala intressen 
att forma praktiken, att med samma yrkesspråk skapa olika former av 
pedagogiska diskurser och att därigenom olika baser för bildandet av 
professionella identiteter.  

Vad jag i min studie visat på är att samma begrepp i förskolans 
yrkesspråk kan ges olika innebörder. Detta visar att för förståelse av ett 
yrkesspråk och de identiteter detta skapar är det nödvändigt att relatera 
begrepp som de uttrycks till det praktiska utförandet. Härigenom kan 
olika pedagogiska diskurser och former för realiserande, medierade med 
hjälp av olika kulturella verktyg, klarläggas.  

Dessa olika synsätt och praktiker kan ha flera ursprung. De kan 
härstamma från interna motsättningar inom institutionen som bygger på 
olika syn på vad som är institutionens huvudsakliga objekt. Det är en 
motsättning med historiska rötter som handlar om vilken roll förskolan 
främst ska spela: ska den vara en institution för barnomsorg eller en 
institution för barnens lärande? Det är också möjligt att ursprunget finns 
att söka i skilda sociokulturella erfarenheter och olika 
utbildningsbakgrund hos personalen. Oavsett vad orsaken till skilda 
synsätt kan vara, menar jag att dessa motstridiga och ofta osynliga 
igenkänningsregler, som är kopplade till olika verktyg och mål, måste 
avtäckas och tas som utgångspunkt för allt utvecklingsarbete inom 
förskoleverksamheten. Pramling Samuelsson m.fl. hävdar att i 
undervisningssammanhang måste hänsyn tas till barnens olika 
erfarenheter och att man bör nyttja variationen av erfarenheter som 
medel för att skapa nya former av förståelse och kunskap.223 Detta torde 
vara lika giltigt när man talar om vuxnas lärande.  

                                                 
223 Pramling, 1994. 
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Politiska besluts inverkan på den pedagogiska praktiken 
 Den offentliga sektorn reformerades under 1990-talet med syfte att 
skapa ökat lokalt inflytande, autonomi för verksamheterna och 
professionalisering. Det kan då synas som en paradox att pedagogerna i 
denna studie uttrycker att det är det motsatta som skett. De menar att de 
belastas med administrativa uppgifter, att avståndet till den närmaste 
ledningen ökat och att inflytandet minskat. En möjlig tolkning av detta 
dilemma kan vara att förskolan sedan tidigare hade en relativt 
självständig ställning. Regleringar gällde främst lokaldimensionering och 
barngruppsstorlekar. Hur verksamheten skulle utformas avgjordes i stor 
utsträckning ute på varje förskola i samråd med den arbetsledare som då 
fanns på plats. När förskoleverksamheten integrerades i skolans 
verksamhet så blev ledningsorganisationen i många fall gemensam för 
förskola och skola och ledande personal fanns inte längre närvarande i 
den dagliga verksamheten. I kölvattnet på LpFö 98 har också utfärdats 
allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan samt krav på 
kommunerna att genomföra kvalitetsredovisningar. Detta kan ses som 
ett uttryck för en ökad styrning av verksamhetens innehåll och därmed 
ett minskat verksamhetsinflytande. Decentraliseringen har också 
inneburit att de kommuner som de studerade förskolorna finns i själva 
gör politiska prioriteringar av läroplanens mål där de anger vilka 
målområden pedagogerna i kommunen ska prioritera. Det finns alltså 
många faktorer som pekar i riktning mot att handlingsutrymmet för 
pedagogerna minskat, eller i vart fall att andra aktörer gör anspråk på det 
utrymme som finns.  

När pedagogerna beskriver sitt arbete återkommer ofta det ökade 
antalet små barn i grupperna som ett problem som orsakar stora 
svårigheter. Små barn i utvidgade syskongrupper har förekommit sedan 
1980-talet. Antalet barn under 3 år var då ofta begränsat till ett fåtal i 
varje grupp. I dagens grupper kan de yngre barnen utgöra halva 
barnantalet. Detta medför bland annat att det blir svårare att dela 
barngrupper för verksamhet utanför förskolan, och verksamheten 
riskerar därför att bli isolerad, utan kontakt med det omgivande 
samhället. 

Min tolkning är att det ökade antalet små barn också är den främsta 
orsaken till att två av de studerade förskolorna valt att omorganisera 
verksamheten i riktning mot mer åldershomogena grupper. Dessa 
tenderar enligt skolverket att öka till antalet, men i vilken omfattning är 
oklart och behöver studeras vidare liksom hur det pedagogiska arbetet i 
dessa homogena grupper utformas. 

Ökning av barnantal, arbetsuppgifter och en stramare personalpolitik 
påverkar också utrymmet för en kvalificerad verksamhetsutveckling. Det 
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framkommer i studien att tid för planering, dokumentation och 
utvärdering är vad som får stryka på foten när personal fattas. En sådan 
utveckling motverkar en levande pedagogisk diskussion och verkar mot 
en ökad rutinisering där själva handlingarna utförs rutinmässigt men 
också de dagliga rutinerna får en ökad betydelse. 

Det framgår i avhandlingens resultatdel att de dagliga rutinerna, som 
är en viktig ramfaktor, redan i dag har stor betydelse. Dagsrutinernas 
utformning påverkas av faktorer som barnens vistelsetider, pedagogernas 
arbetstider, personaltäthet och barnens ålder, men också av de 
intellektuella verktygen i form av pedagogernas tolkningsramar. Det är 
därför nödvändigt med tid för gemensam reflexion för att 
tolkningsramar ska kunna utmanas, utvidgas och om så är nödvändigt 
förändras. 

En forskare som poängterar ramfaktorernas betydelse är den danske 
socialpsykologen Lars Dencik.224 Dencik tolkar i sin studie 
förskolepersonalens distanserade förhållningssätt, vilket bl.a. 
kännetecknas av instrumentella kontakter och en mekanisk omsorg, som 
ett resultat av strukturella förutsättningar inbyggda i förskolans 
organisation. Exempel på förklaringar som anges är många barn med 
varierad ålder, liten kontinuitet i barn och personalgrupp etc. I min 
studie förekommer också en form av omsorg där barnen lotsas fram 
genom dagen via dagsrutiner och de aktiviteter som dagen består av 
vilket begränsar barnens utrymme och gör dem till objekt för en 
verksamhet snarare än deltagare i densamma. Denna objektifiering finns 
tidigare beskriven också i Nordamerikansk forskning. Leavitt visar i en 
studie tydligt hur genomförandet av dagsschemat och pedagogernas sätt 
att kontrollera övergångar mellan aktiviteter blir ett medel för 
pedagogerna att utöva makt och kontroll och att detta leder till att 
barnen objektifieras.225 Det bör påpekas att begreppet objekt här inte 
används i sin verksamhetsteoretiska betydelse.   

Övriga förutsättningars betydelse 
Personalens utbildning och erfarenhet brukar anges som en viktig faktor 
för verksamhetens kvalitet. Vilken utbildning pedagogerna har, och när 
och var de utbildade sig har säkert också betydelse för resultatet i denna 
avhandling. Om studien genomförts på avdelningar med relativt 
nyutbildad personal skulle resultatet kanske ha blivit ett annat. Valet av 
avdelningar för studien gjordes med en önskan att där skulle arbeta 

                                                 
224 Dencik m. fl. 1992. 
225 Leavitt, 1991.  
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pedagoger med lång erfarenhet, eftersom jag antog att pedagogerna då 
själva skulle kunna se sitt nuvarande arbete i ett längre tidsperspektiv. 

De flesta informanterna har utbildats före införandet av läroplanen 
och ett flertal har utbildningar som baserar sig på Barnstugeutredningen. 
Att de därefter arbetat länge innebär att de skapat sin professionella 
identitet under andra förutsättningar. De har införlivats i en tradition och 
själva varit del av formandet av en kultur som de nu bär vidare i sina 
handlingar. Kulturen förkroppsligas i rutiner, aktiviteter och handlingar. 
Den utgör utgångspunkt och tolkningsram när den pedagogiska 
praktiken utformas i möte med föräldrar och nya pedagogiska diskurser i 
form av t.ex. läroplanen. Detta kan vara en orsak till att verksamheten i 
så stor utsträckning fortfarande bygger på föreställningar som går att 
finna redan i barnstugeutredningen. 

Om studien genomförts på avdelningar med relativt nyutbildade 
pedagoger kanske resultatet skulle blivit ett annat. I föreliggande 
avhandling har inte en jämförelse mellan yrkesgrupper varit i fokus. Att 
det föreligger en skillnad i synsätt framkommer i materialet. Då antalet 
informanter är så begränsat är det svårt att hävda att de kan representera 
en hel yrkeskår, varför jag inte kommenterar skillnaderna vidare. 

Den kultur som utvecklas i en förskola och på en avdelning bygger 
inte enbart på införlivande av traditioner och tolkningsramar och 
utveckling av nya verktyg som är direkt relaterade till de praktiska 
pedagogiska problem pedagoger dagligen möter. Förskolan verkar i en 
social lokalisering som också ger olika förutsättningar för hur den inre 
kulturen utvecklas. Markström beskriver i sin avhandling förskolan som 
sociala praktiker som görs av personal, barn och föräldrar.226 I min studie 
möter personalen barn och föräldrar med olika krav, behov och 
förutsättningar som finns givna i det område förskolan är lokaliserad till. 
De skillnader som framträder mellan de olika praktikerna kan delvis 
förstås i ljuset av olika lokala förutsättningar. I skapandet av den 
pedagogiska praktiken har personalen att möta familjer med olika 
tänkesätt om barndom, fostran och utbildning. Det blir inte detsamma 
att möta barn och föräldrar från många kulturer med flera språk som att 
möta etablerade svenska medelklassfamiljer. Jag menar att här finns 
behov av mer forskning för att förstå gestaltningen av olika pedagogiska 
praktiker. 

De skillnader som framträder i min studie kan vara slumpmässiga men 
skillnaderna finns och frågan bör ställas om de går att hänföra till 
förskolornas lokalisering. Om så är fallet så bidrar dessa skillnader till 
den sociala reproduktionen.  

                                                 
226 Markström, 2005. 
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Reproduktion av genus i en kvinnodominerad verksamhet 
En annan fråga som anknyter till den undran jag har om vilka faktorer 
som påverkar den pedagogiska gestaltningen gäller på vilket sätt de 
studerade kvinnliga förskolepedagogerna tillsammans med barnen i den 
dagliga verksamheten vid förskolan verkar som producenter av genus. 
Detta kan antas ske på ett flertal sätt. Den kvinnliga personalen i min 
studie är ju själva bilder av sin egen syn på vad och hur en kvinna är. De 
ordnar också en verksamhet som uttrycker något om hur de ser på sig 
själva i sina yrken och om vilka barnen är. I denna verksamhet begränsas 
eller utvidgas barnens möjligheter att skapa genus på olika sätt, beroende 
på hur de talar till barnen, hur den fysiska miljön utformas, vilka 
aktiviteter som anordnas och vilket material som används, men också 
hur barnen själva förstår innebörden av att tillhöra den ena eller den 
andra könskategorin. Jag berör här kortfattat några av dessa aspekter. 

De tre studerade förskolorna har alla, trots vissa skillnader i 
planlösning, en likartad uppbyggnad. Man kommer in i en tambur där 
barnens ytterkläder förvaras. I anslutning till denna finns toaletter med 
skötbord och tvättrum. Centralt på avdelningen är ett rum som skulle 
kunna liknas vid ett kök eller allrum placerat och runt detta andra rum 
med något varierade funktioner: dockvrå, byggrum, vil- och läsrum mm. 
De skulle kunna liknas vid olika barnkammare med svagt men ändå 
definierade funktioner. Det utrymme som starkast avviker från 
hemmiljöer är det målarrum som också finns på alla förskolor. I fönstren 
finns blommor och gardiner och lokalerna ger tydliga associationer till ett 
hem, ett daghem. Genusordningen upprätthålls på så vis då kvinnorna 
som arbetar här ju finns i sin ”naturliga” hemlika miljö.  

Det lekmaterial som tillhandahålls är både av mer könsneutral karaktär 
som pussel och spel men också tydligt genusmärkt material såsom 
dockvrå och bilgarage med bilar. Det finns inga restriktioner eller hinder 
för barnen att bryta mot genusordningen och gå över gränserna men 
pojkarna väljer oftare att leka med bilar och dinosaurier och flickorna går 
omkring med barnvagnar. Hur förhåller sig då pedagogerna till detta? Jag 
har inte gjort någon genomgripande analys av mitt material men ett par 
exempel kan belysa hur pedagogerna förhåller i sig till barnens val av lek 
och lekmaterial. De exempel jag presenterar är situationer där det sker en 
övergång från en aktivitet till en annan.  

 
Jacqueline (6 år) har arbetat i målarrummet med att göra en 
”gubbe”. När hon är klar kommer hon ut till allrummet och ställer 
sig och tittar på barnen som lägger pussel vid borden och en pojke 
som sitter ensam och leker med bilar på golvet. Den vuxne i 
rummet säger då till Jacqueline: - Vad vill du göra? Vill du leka 
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med dockorna? Eller Barbie? Flickan svarar mm. En stund senare 
ser jag henne leka med Barbie. 

 
Det här är ett exempel på hur den vuxnes föreställningar om 
genusordningen och vad som är normalt för pojkar och flickor att göra 
tar sig konkret uttryck i interaktionen med barnet och därmed också i 
hur det pedagogiska arbetet gestaltar sig. Det ger också en klar signal till 
barnet om vad det förväntas sysselsätta sig med och vad det innebär att 
vara flicka. Barnen visar tidigt att de är medvetna om vilken könskategori 
de tillhör och ofta väljer de själva att leka i enlighet med rådande 
genusordning 

Jag har i denna text om än kortfattat och rapsodiskt försökt att ge 
några exempel på hur genusordningen i samhället kommer till uttryck i 
mitt datamaterial. Jag har visat att själva förskoleverksamheten är ett 
uttryck i sig för genusordningen där kvinnor ges möjlighet att arbeta utan 
att hota de normer som gäller för vilka verksamheter som är manliga och 
kvinnliga. Förskolan är på så sätt både ett rum för ökad självständighet 
för kvinnor som kommer ut på en arbetsmarknad men också ett rum för 
produktion av vad som anses vara kvinnligt.  

I min studie finns inga normbrytare, det finns inga män anställda vid 
de undersökta avdelningarna, inte heller någon kvinna som bryter mot 
förväntade normer vad gäller sättet att framställa sig själv. Skulle det ha 
gjort någon skillnad om det funnits fler män på de studerade 
avdelningarna?. Margareta Havung, som studerat manliga förskollärare i 
förskoleverksamhet, hävdar med stöd av bland annat 
Jämställdhetskommitténs undersökning från 1977 att manliga 
förskollärare i genomsnitt var något äldre än sina kvinnliga 
motsvarigheter  och att de oftare än de kvinnliga förskollärarna och 
klasslärarna kom från arbetarmiljöer.227 Havung har tyvärr inte i sin 
avhandling redovisat vilka motiv de manliga förskollärarna som ingick i 
studien hade för att bryta mot den rådande genusordningen genom att 
välja ett så kvinnodominerat yrke. Vad avhandlingen däremot visar är att 
de män som studeras i ganska stor omfattning anpassar sig till den 
kvinnligt dominerade kulturen. Också på detta sätt bryter de mot 
genusordningen och reproduktionen av könsstereotypier. De män som 
intervjuas i Havungs studie går in i omsorgssituationer på samma sätt 
som sina kvinnliga kollegor, de deltar också på lika villkor i aktiviteter 
som är könsneutrala. Den skillnad som Havung ser mellan män och 
kvinnor i de studerade förskolorna är att män tilldelas och tar på sig 
manligt könsmärkta aktiviteter som snickeri och utomhusverksamhet. De 
undviker också de mer tydligt kvinnligt könsmärkta aktiviteter som 
                                                 
227 Havung, 2000. 
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pyssel och bakning. Inredning av lokaler överlåter de i stort sett helt till 
de kvinnliga kollegorna. Om män hade varit det dominerade könet på 
förskolan skulle kanske andra mönster ha utvecklats än de som är vanliga 
idag. I tv-programmet Landet runt gjordes den 14/5 2005 ett inslag om 
en förskoleavdelning där det enbart arbetade män. De hade lång 
erfarenhet av förskoleverksamhet. Inslaget exemplifierade närmast en 
verksamhet där genusordningen reproduceras utifrån ett manligt 
perspektiv. Förskolan sågs som barnens arbete och ett viktigt inslag i 
verksamheten var de fem snöskotrar som inköpts till kvinnliga kollegors 
förtrytelse. Skotrarna fraktade vuxna och barn ut från ”hemmet” 
förskolan. På filminslaget syntes för övrigt en vägg dekorerad med 
navkapslar, något som kanske markerar att män, då de blir den 
dominerande kategorin, mycket väl kan tänka sig att arbeta med 
inredning av miljön, men att de har en helt annan estetik än sina 
kvinnliga kollegor. En annan tanke kan vara att de reproducerar sina 
garage på förskolan, en miljö som ligger i anslutning till hemmet men 
ändå utanför bostaden och som kan associeras till maskulinitet.  

Slutord 
Att skriva en avhandling är en lång resa som inte alltid slutar där man 
från början tänkte sig. Jag har dock kommit till att sätta punkt för detta 
arbete. Jag hoppas att detta arbete inneburit djupare förståelse av vad det 
innebär att arbeta i förskoleverksamhet och vilken betydelse olika 
förutsättningar för arbetet har för dess gestaltning. Arbetet visar att det 
krävs ytterligare forskning för att bättre förstå den lokala miljöns 
inverkan på verksamheten men också studier som belyser på vad sätt 
nyexaminerade förskollärare påverkar det inre arbetet. Studien belyser 
inbyggda motsättningar som föreligger mellan samhällets krav uttryckta i 
styrdokument och tilldelade resurser men också sättet att organisera 
verksamheterna på. Detta bör diskuteras vidare. Studien lyfter också upp 
fostran i förskolan och kan utgöra en bakgrund mot vilken 
fostranspraktiker kan diskuteras, vad fostras barn till och för vilket 
samhälle? 
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Summary 
In the 1960s, the provision of public childcare became an important 
means to facilitate the entrance of Swedish women into the labour 
market during a period of economic growth and labour shortage. Since 
then, preschools228 have been important parts both of Swedish welfare 
and of labour market policies. The preschool thus constitutes a very 
important site for rearing and educating young children, an important 
arena for educational work. 

During the last decades, there has been a shift away from regarding 
public childcare as an implementation of labour-market policy and 
towards stressing the pedagogical content of preschools. This shift was 
perceptible in the 1985 Government Bill, Pre-school education for all children 
[sic]. More explicitly than before, the bill emphasized the pedagogical 
content of preschool education. A few years later, the National Board of 
Health and Welfare presented a Pedagogical Program concerning 
preschool, a program replaced in 1998 by the National Curriculum of 
Preschool Education (Preschool Curriculum). The Preschool Curriculum 
specifies new and more precise demands on the contents of preschool 
education, above all concerning learning and rearing. 

Reforms of the Swedish preschool in the 1990s concerning both 
accessibility and quality were introduced at a time when the economy of 
the municipalities dramatically deteriorated because of reductions in 
State subsidies. The strained economy of the State and, above all, the 
municipalities, has resulted, among other things, in a growing number of 
children in preschool groups and pressure to change organization and 
pedagogical content. These changes took place in a time of 
decentralization where the responsibility for organization of preschools 
was given to the municipalities. Changes in economy, organization and 
curriculum form the background for this study. The research overview, 
essentially Swedish research, showed that research on preschool 
programs and how they relate to societal changes has not been studied 
sufficiently.  

Thus, the purpose of the study was to examine and understand how 
preschool working teams shape and realize the pedagogical practice and 

                                                 
228 The term preschool refers to the Nordic way of organizing early childhood 
education wherein care and education are combined in full-time programs, in 
contrast to most of the world, where kindergartens and day-care centres are 
separated. In Sweden, early childhood education is provided to most of the 
children in the age between 1 and 5 years. 
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how working conditions affect this process. The research questions 
asked where: 

What do the working teams in preschools do, how do they do it and 
how do they think about it? 

 
How do the working teams apprehend the influence of political 

decisions, primarily of the 1990s, related to changes in economy, 
organization and curriculum, on the realization of pedagogical practice in 
preschools? 

 
How do other working conditions affect the shaping and realization 

of pedagogical practice? 
 
 

Interpretative perspectives 
The approach of the study is interpretive, where the interpretative 
perspective is mainly represented by activity theory as it is interpreted 
and developed by Yrjö Engeström, and theories of cultural reproduction 
developed by Basil Bernstein. 

The activity systems in this study were three Swedish preschools. 
Three aspects of the actions were observed: the object of the actions, the 
instruments mediating the actions and the content of mediating actions. 
Instruments, originally called cultural artefacts by Vygotsky, are used to 
achieve the objectives of activity systems. Instruments can be symbolic 
tools, such as language, or tangible tools. Instruments are the mediating 
means by which activities are performed. In preschool education, they 
can be educational methods, ways to organize work, forms of 
communication, assessments, disposal of time and space and so on. 

To be able to understand an activity system, the acting subject, the act 
itself and the instruments mediating the action have to be examined and 
described. One also has to examine the target or object of the action. In 
activity theory, the object is viewed as central in the activity system, as it 
justifies the system claims that “what people in community do depends in 
important ways on the cultural meaning given to the event”229. In most cases, the 
object is ambiguous. There may be many, and sometimes also divergent, 
motives for an activity system, reflecting different experiences among the 
practitioners and also reflecting the social struggle and different interests 
in a society. The activity systems develop specific modes of discourse, 
social languages, with specific expressions and meanings. Understanding 

                                                 
229 Rogoff 2003, p. 6. 
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practitioners’ actions therefore requires an examination of how they 
interpret the activities they are involved in. 

The thesis is also a study of power relations, as far as having power is 
a matter of controlling communication and formation of discourses. In 
other words, the study of instruments is a study of framing in Basil 
Bernstein’s terminology.  

Bernstein’s concepts classification and framing were therefore used as 
tools in analysing the empirical data from observations and interviews. 
Classification is strongly connected to power relations in society. It is 
demonstrated by the way boundaries, e.g., in division of labour and 
organization of content, are established and maintained. Strong 
boundaries give a strong classification. Framing is connected to the 
symbolic control and upholding of boundaries and classification, 
expressed among other things in gestures, language and clothing. Such 
factors all contribute to the maintenance of control over communication 
and acquisition of legitimate messages. 

Bernstein distinguishes between two systems of rules. Firstly, the 
regulative discourse, which forms hierarchical relations of manner, 
character and conduct and shapes the discursive order. Secondly, the 
instructional discourse, which refers to the selection, sequence, pacing 
and criteria of knowledge. Together, the instructional and regulative 
discourses constitute a pedagogic discourse. The pedagogic discourse 
regulates the practice of pedagogy by framing. It controls what is said 
and done and by what means. Bernstein includes both language and 
actions in the pedagogic discourse. Bernstein gives two diverse examples 
of modes to illustrate the differences between weak and strong framing 
and classification, or in his terms, competence mode and performance 
mode.  

Methods 
The interpretive, empirical study is based on qualitative data collected 
mainly by observations and interviews. Being an interpretive study it 
included all aspects of the observed, from persons and organizations to 
processes and events. 

Three preschools were chosen for the study. The preschools in the 
study are located in two municipalities in the north of Sweden, 
representing three different environments: the countryside, the 
multicultural urban environment, and the affluent urban environment. 
All preschools received children one to five years old. The personnel 
consisted of preschool teachers and childminders working in teams. 

The first preschool, Prästkragen, is located in a small village in the 
countryside. In this preschool, all the children were born in Sweden and 
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had Swedish as their mother tongue. The village has a stable social 
network; many families have been living there for generations. The 
working team included two preschool teachers and one childminder, all 
working full time, in a group of sixteen children. The second preschool, 
Maskrosen, is situated in the multicultural urban environment, a low status 
housing area, with a high degree of immigrants. They are from various 
countries with different languages, moving in and out of the area. This 
preschool has nineteen children, of which eleven are three years old or 
younger. The staff consists of three preschool teachers and two 
childminders sharing 4.25 full time positions. The third preschool, 
Violen, is a preschool in the central part of town, in a well-to-do urban 
environment. The parents are mainly well-educated people with highly 
qualified jobs. In this preschool, two preschool teachers and one 
childminder work with a group consisting of eighteen children, of which 
thirteen are three years old or younger. 

Each preschool was observed for about 25 hours. The observer was 
strategically placed in the room, trying to be as invisible as possible 
without intervening in the ongoing activities, but still in a position 
permitting a good overview. The observations were made in consecutive 
protocols where notes were made continuously.  

The focus was on preschool teachers and childminders and the 
actions they were involved in, mainly actions directed towards the 
children. Observations were conducted of one staff member at the time. 
In order to get an image of the activity system as a whole, the observer 
regularly shifted focus and made notes about which activities the other 
staff members were involved in, notes restricted to activities, not single 
actions, and in an effort to grasp the division of labour. 

The observed activities are routine situations—adult directed 
performances and so called “free play”. Notes made, partly of actions of 
the staff and partly of the communication taking place with children and 
other staff members. Tape recordings preserving complete dialogues 
were made in situations found to be fixed in time and space. In order to 
put actions and activities into their context, environmental descriptions 
were made before the beginning of every session of observations, and 
notes of children’s actions that the staff members reacted to were made. 
Activities not directed directly towards the children, such as taking care 
of laundry or washing up the dishes, were put in the background and 
were noted only as an activity conducted by someone, not how it was 
done. 

The observations can be described as alternating between close-ups of 
actions in an activity conducted by staff members, group pictures 
including children’s actions and speech, and wide-angle shots of the 
activities of other staff members. 
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The observations provided the opportunity to analyse how preschools 
organize their work, but this was, of course, insufficient, having the 
purpose to understand why different actions and activities were 
conducted in the ways they were, forming different modes of 
pedagogical discourses. In order to make it possible to understand the 
different meanings and purposes embedded in the performed actions, 
semistructured interviews were recorded with staff members one by one. 
Ten of the eleven preschool teachers and childminders working at the 
preschools were interviewed. 

Findings 
Findings from the observational study show that the preschools all 
shared a similar way of organizing their day and daily routines. The 
children where supposed to adapt to and subordinate themselves to the 
norms and to the existing routines that the grownups had decided on. 
The daily routine regulated the influence the children had over their 
learning and activities. Thus adaptation, but also to a certain extent 
training for autonomy and responsibility taking, was a common 
denominator.  

The selection and transmission of content, mainly in a thematic form, 
is characterized by weak classification. The framing is often strong, 
above all in assembly, which roughly follows the same pattern in all 
preschools. An image of the environment as something given by nature, 
universal and uniform, is transmitted. Preschool education is part of a 
continuing realization of the modern project, forming a responsible, 
autonomous, but also well-adjusted citizen.  

The importance of the daily routines is obvious. The design of these 
routines is influenced by frame factors such as the duration of children’s 
stay, the working hours of the staff, the number of employees and the 
age of the children. The frame factors where influenced by the strained 
economic situation of the public sector in the 1990s and early 2000s. 
This has contributed to a limitation of preschool education.  

In this study, the daily routines and the planning of the teachers have 
been the most important factors, limiting the space and influence of the 
children and making them objects of the activities rather than 
participants. 

Within the frames of daily routines, the extent to which children are 
given freedom to choose and influence activities differs between the 
three preschools. The children’s degree of autonomy also varies during 
the day. Thus, Prästkragen seems to educate a collectively responsible, 
self-regulating subject, internalizing the norms transmitted by the adults. 
The adults set up the rules and norms. They also have strict control over 
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the daily routines and activities and control the transitions by means of 
rituals and symbols. Maskrosen, on the other hand, is characterized by an 
education dominated by external governing of the child. 

At Violen, there are some indications of educating a more autonomous 
child. To some extent, the pedagogy departs from the thoughts and ideas 
of the children. However, it is doubtful that deliberative or participatory 
democratic elements in could be found in the teaching in any of the 
three preschools studied. In all of them, children have, on the whole, 
little influence on the activities. 

As was mentioned previously, the preschools were selected to 
represent three quite different social and geographical local contexts. The 
sources of data don’t allow for generalizations. However, one may note 
that the most strongly regulated practice is found in a housing area with 
extensive immigration, low average incomes and low levels of education, 
as well as more children than in the other two local contexts. The 
preschool giving most freedom to the children was situated in an area 
with high average incomes and well-educated parents. In this preschool, 
the number and age of children differed only marginally from the more 
strongly regulated preschool. 

The children from families with low levels of education were taught 
obedience, while children from highly educated families were to a greater 
extent taught to be autonomous. In these examples, age composition and 
number of children cannot explain the differences observed. Rather, they 
seem to be related to the socio-cultural background of the families or to 
the teachers´ striving to maintain order, which might be at least partly 
related to communicative problems and fear of losing control. The fact 
that many children had problems in understanding Swedish probably 
made it harder to foster children’s self-regulation, as this requires well 
developed verbal communication. A connection between family 
background and regulative discourse was also noted in the study. The 
socio-cultural backgrounds and professional socialization of the teachers 
is a third possible factor influencing the educational practice observed. 

Interviews with the staff revealed their perceptions of the object of 
their work. Two concepts were crucial in almost all of the interviews: 
security (trygghet) and social development. The Swedish concept of 
trygghet, directly translated, means security or safety, but as used in this 
context includes above all the children’s feeling of confidence and trust. 
It is in this combined sense that the word security is used in what follows. 
When the interviewees spoke of security, they primarily based it in terms 
of the relations between the adults and the children. For them to provide 
security was generally regarded as superior to all other aims of their 
work. It was also seen as the base for children’s development and well-
being.  
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Most of the interviewees who stressed security related the concept to 
emotional relations, and they stressed the importance of these relations 
not only for the children, but also for themselves. They described the 
feeling of joy, coming to work and getting a hug from the children. For 
many, this was the main reason to work with children. It may seem as if 
they were taking the role of stand-ins for the absent mothers and in that 
way reconstructing the home. The construction of the preschool as a 
home and the professional identity based on the replacement of the 
mother makes the function of the preschool as an institution for 
childcare more important than the intentions pronounced in Preschool 
Curriculum, stressing educational content. 

How security was achieved varied between security mediated by close 
emotional relations and security based on the organization of the day. 
When stressing the importance of organization, the stability of daily 
routines and the practice of giving children their own places in 
assemblies and at the dining tables were supposed to mediate a feeling of 
confidence to the children. This made the pedagogical practice more 
context dependent and provided motives for a stronger classification 
based on time scheduling and regulation of where to be and what to do 
during the day. 

Relating the concept of security to external ways of realizing it can be 
viewed as one way to experience the world, a way that differs 
considerably from the conception of security as emotional relations built 
on completely different forms of realization rules. The point here is that 
the conflict or differences in the interpretations of these concepts leads 
to different means for how education and childcare are realized. 

When addressing children’s social development, their functioning in a 
group was seen as the most important educational task. It has moral 
implications, and the children were supposed to show each other respect 
and consideration. They were supposed to wait for their turn and to 
listen to each other. The children were expected to adapt to a social 
norm where all are equals and are supposed to function in a group living 
together in harmony. To achieve that, they are to be taught how to solve 
conflicts. The discourse stresses the collective dimensions of preschool 
education; the children are, above all, parts of a collective, but in the 
collective they are individuals with equal rights, irrespective of 
differences in gender, social and ethnical backgrounds. 

Compensatory principles aimed at equalizing differences are not given 
much space in this discourse. It rather seems as if the children are equals 
despite different conditions and qualifications. Influenced by the 
Preschool Curriculum, some personnel have become more aware of 
gender differences and the importance of active work to reduce such 
differences. The equality of the children and their influence was 
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restricted to their rights within the group of children. The children had a 
very limited influence over preschool activities. It was mostly indirect 
and probably often invisible to the children when the adults took the 
children’s interests as a starting-point for an activity. It seems to be taken 
for granted that democracy should not include children’s influence over 
how daily activities are elaborated. In all preschools, documentation of 
the children was carried out, mainly documentation of how the children’s 
development was proceeding. 

When asked about how they view children’s learning, five of the 
interviewees clearly pointed out that preschool education is not school, 
and that teaching children how to read and write is not the duty of the 
preschools. However, in two preschools, teachers maintained that 
preschool education is to prepare the children for school, and it is 
important to teach children discipline and concentration. When the 
interviewees spoke about the content in preschool education, patterns 
discovered by observation were confirmed. In school-like learning 
situations, the training of concepts, for example, body parts and colours, 
stood in the foreground. 

This constitutes a continuation of a teaching tradition in which 
teachers define in advance what is to be taught and learnt. This seems 
somewhat problematic, as the claim is made at the same time that 
preschool education is something other than education in school. The 
learning activities were strongly framed by rituals and symbols, a framing 
that governs communication as regards what to talk about as well as 
when and how much. Apart from basic linguistic and mathematical 
concepts, the educational content concerns nature, changes in seasons 
and traditions, obviously building on the Fröbel tradition. Teaching 
about nature, traditions and the Swedish language can be viewed as a 
striving to normalize the children into the Swedish cultural heritage. 

One preschool differed to some extent from the others, since the 
personnel argued that they were interested in the children’s thoughts and 
interests. They observed the children in order to find out what the 
children’s interests were and which competences to develop further. 
Their statements are to some degree confirmed by observational data. In 
situations planned and organized by the staff, the framing, mainly the 
regulative discourse, but also the instructional discourse in group 
assemblies, was strong. Framing was weak when the children had an 
influence on their activities, mainly during free play time. There were 
fewer planned activities and activities directed by adults in this preschool. 
The most obvious difference was use of time, here giving more space for 
the children to perform their own activities and for “free play”. 

Discipline was an aspect of the activities and education in this 
preschool as well as in the others, mainly in activities planned and run by 
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the personnel such as “custodial” routines and activities, for instance, 
“sitting in the ring”, (having assembly). The children were required to sit 
still, listen and to clean up their plates after meals, quite regardless of the 
age of the children or their individual preferences. The children were not 
given influence over the rules set up by the adults. Taken together, the 
discourse of the competent child, as expressed in interviews in this 
preschool, appears to be a minor change within a dominant discourse of 
the adapted collective rather than a shift of paradigm. 

The most dominant discourses within these three preschools is still 
collective based, which states that preschool education should enable 
children to develop as open-minded, considerate human beings, able to 
feel empathy and to cooperate with others. Loving and encompassing 
teachers in home-like preschools relay this identity. In the preschools 
examined, the discourse of the developing child still dominated. What is 
shown is that the discourses in preschool education are fairly stable. 

Analyses of experience of changes demonstrate that administrative 
changes built upon decentralization and goal-directed regulations have 
brought new working tasks with increased influence for the staff 
members. At the same time, these changes have also resulted in a longer 
distance to the headmaster. Both of these components create frustration. 
The informants feel as if they are degraded and passed over to solve a 
difficult working situation with limited resources and insufficient 
educational guidance. 

The increasing number of children in the groups, together with 
changed age structures (younger children), implies more stress and a 
more problematical work environment. The heterogeneous groups of 
children mean that it may be a problem for the children to find 
playmates. The adults are forced to give priority to the younger 
children’s needs for care, which according to the informants results in 
less time to deal with the older children and their need for attention and 
stimulation. 

Some of the informants also said that a consequence of their work 
with children has been an adaptation of requirements to the abilities of 
the younger children, with a consequential lowering of ambitions in 
general. The growing number of toddlers within the groups has also 
influenced the presentation of play materials. The sorts of materials that 
are considered dangerous for small children are removed, which means 
that adults are forced to assist the children to a greater extent. The 
growing numbers of toddlers also reduces available space for the older 
children during parts of the day. The number of toddlers has also 
resulted in transportation problems, with reduced number of educational 
visits and excursions. 
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The limitations in usage of substitutes for absent teachers are another 
circumstance that increases work problems. It often results in working 
with a reduced workforce, putting tasks directed towards the children in 
the foreground, with diminished time left for such work as planning, 
documentation and evaluation. The teachers are therefore forced to 
accomplish such assignments during time working with the children.  

When talking about the role of the Preschool Curriculum, the 
informants mainly refer to the significance it has in describing the work 
within preschools. The curriculum has clarified the mission, and in that 
way, the object for the activity system. Above all, the Preschool 
Curriculum has put the educational tasks in the foreground, thus 
increasing the legitimacy of preschools in society. It appears that the 
curriculum has not made a great difference in assignments or educational 
content for the teachers apart from placing new demands on 
individualization, and in connection with that, documentation. 

There seems to be a conflict between goals and means here. The 
informants’ point of view is that increasing numbers of children and 
increasing workload make it harder to individualize now than it was in 
the end of the 1980s. Working with more children leaves less time to 
listen to each child and its specific needs. Working plans adopted by 
municipal councils seem to have resulted in a displacement in power 
from preschools to local authorities. Some of the informants are highly 
frustrated, stating that the demands from local and governmental 
authorities are in no way in proportion to available recourses. 

Conclusions 
The purpose of the thesis was to examine and understand how preschool 
working teams shape and realize the pedagogical practice and how 
working conditions affect this process. For this purpose, three research 
questions were developed: 

 
What do the working teams in preschools do, how do they do it and 

how do they think about it? 
 
How do the working teams apprehend the influence of political 

decisions, primarily of the 1990s, related to changes in economy, 
organization and curriculum, on the realization of pedagogical practice in 
preschools? 

 
How do other working conditions affect the shaping and realization 

of the pedagogical practice? 
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How have these questions been answered? The study shows that daily 
routines both shape and restrict practices in preschools. The work is 
mainly focused on care giving, where the children are supposed to adapt 
to and subordinate themselves to the norms and to the existing routines. 
The children’s influence varies between organized activities, where they 
have little influence, and play time, where they can choose what to do. It 
also varies between the preschools, where the preschool with children 
from more affluent families have more freedom than children from the 
multicultural, lower-income environment do. 

The work is collectively oriented toward training adaptation, but also, 
to a certain extent, training for autonomy and responsibility taking. 
Organization of learning activities often takes the form of transmitting 
information. The informants regard themselves as caregivers with the 
main purpose to mediate security and create conditions for the children 
to develop socially. 

Two different rules of realization are found, based on different 
interpretations of concepts. One rule is context dependent; the other is 
constructed by psychological means and builds upon creating good 
relations. The changes in conditions emanating from political decisions 
have brought new working tasks to the preschools and have reduced the 
level of resources at the same time as the demands made are experienced 
as being harder. This creates frustration and tends to result in lower 
levels of ambition as a means for coping. 

The study shows that the discourses in preschool education are fairly 
stable. This also implies that studies of pedagogical discourses, if they are 
to be meaningful for the understanding of educational practices, should 
not be restricted to studies of official documents. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Erbjudande att delta i en studie av förskolans praktik. 
 
 
 
Hej 
 
Jag heter Kenneth Ekström och är antagen som doktorand i 
forskarutbildningen vid Lärarutbildningen/Umeå Universitet. Jag ska 
under utbildningen skriva en avhandling som motsvarar 90 poäng. En 
del av min uppgift i arbetet med är att bedriva pedagogisk forskning. Det 
innebär att jag ska söka efter data från verkligheten, dokumentera denna 
på lämpligt sätt och därefter analysera den. 
 
Mitt forskningsområde är förskolan, de förändringar som skett under 
1990-talet och hur de påverkar arbetets innehåll i förskolan. För att 
kunna studera förskolans praktik behöver jag er hjälp.(Se vidare bilaga ) 
 

Studiens utformning 
 
Studien kommer i huvudsak att ske med hjälp av observationer, 
kompletterat med bandinspelningar. Jag kommer också i ett senare skede 
genomföra intervjuer.  
Jag räknar i dagsläget med att observationerna kan omfatta sammanlagt 
c:a sex veckor fördelade på två till tre perioder. Intervjuer kan komma att 
ske dels som miniintervjuer i direkt samband med aktiviteter, dels som 
en längre individuell djupintervju i slutet av studien. 
Min avsikt är att studera arbetslag i förskolan. Med arbetslag menar jag 
alla som har arbetsuppgifter i barngruppen. Det kan alltså i 
förekommande fall även gälla kokerska.  
 
För att kunna fånga förändringar över tid skulle det vara av stort värde 
att få tillgång till förskolans dokumentation. Mitt önskemål är att få 



  

kopiera avidentifierade verksamhetsplaneringar, utvecklingsplaner och 
liknade. 
 
De som deltar garanteras full anonymitet. 
Deltagande är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas. 
 
Resultatet av studien presenteras i en doktorsavhandling i ämnet 
Pedagogiskt Arbete 2006. 
 
Det är av stor vikt att alla som har arbetsuppgifter i barngruppen är 
villiga att delta då jag behöver studera ett helt arbetslag.  
 
Om ni har frågor kan ni vända er till  
 
Kenneth Ekström 
Tel. Bost.XXXX/XXX XX 
Tel. Arb. XXX/XXX XX XX 

kenneth.ekstrom@swipnet.se 
kenneth.ekstrom@educ.umu.se 



 

 

 
Bilaga  

Studiens bakgrund 
 
Det senaste decenniet har det skett en rad förändringar inom 
förskoleverksamheten. Samhällets försämrade ekonomi har lett till att 
barngruppsstorleken ökat,230 och att organisation och innehåll 
förändrats, så har till exempel åldersstrukturen förändrats i och med 
förskoleklassens inrättande.231Beslutet om en ny läroplan har ställt nya 
krav på innehållet i verksamheten. Förskolan har fått ett ändrat 
huvudmannaskap från Socialstyrelsen till Skolverket och betraktas nu 
som den första länken i utbildningsväsendet. 
 
Detta är bara ett axplock av förändringar i de villkor förskolans personal 
har att arbeta under. 
 
Hur har dessa förändringar påverkat förskolans praktik i verksamhet för 
åldrarna 1-5 år? Hur utformar de som arbetar i förskolan sitt arbete i dag 
och vilken betydelse lägger de i vad de gör. Det är några av de 
frågeställningar jag tänker försöka finna svar på. 
 
De beskrivningar av arbetet vid en förskola som förmedlas genom 
officiella styrdokument och litteratur inom området är ofta preskriptiv. 
Den beskriver oftast en tänkt verklighet utifrån någon 
utvecklingspsykologisk teori och är ofta dåligt relaterad till den verklighet 
personal i förskolan befinner sig i då den bland annat utgår från ett 
elevcentrerat synsätt som bygger på relationen mellan en vuxen och ett 
barn, då verksamheten i realiteten bedrivs i stora grupper av ett arbetslag. 
De beskrivningar som grundar sig på kunskap från den pedagogiska 
praktiken är sällsynta och det är min avsikt att beskriva förskolan som 
den framstår, och personalens syn på sitt eget arbete. Kort sagt vad man 
gör på förskolan, hur man gör och varför.  

                                                 
1 Under 1990-talet har flertalet verksamhetsformer i barnomsorg och skola fått vidkännas 
betydande ekonomiska besparingar. Besparingarna har, per barn räknat, varit särskilt 
kraftiga i barnomsorgen. I förskolan minskade resurserna med en femtedel under 1990-talets 
första hälft.  
Skolverket. 2000.  
2 Förändrade ekonomiska villkor har dock också inneburit ett omvandlingstryck som ofta 
givit upphov till nyttiga översyner av verksamheters organisation och innehåll. 
a.a. 
 



  

Bilaga 2. 
 

Information till föräldrar. 

En studie av förskolans praktik 
 
 
Hej 
 
Jag heter Kenneth Ekström och är antagen som doktorand i 
forskarutbildningen vid Lärarutbildningen/Umeå Universitet. Jag ska 
under utbildningen skriva en avhandling som motsvarar 90 poäng. En 
del av min uppgift i arbetet med är att bedriva pedagogisk forskning. Det 
innebär att jag ska söka efter data från verkligheten, dokumentera denna 
på lämpligt sätt och därefter analysera den. 
 
Mitt forskningsområde är förskolan, de förändringar som skett under 
1990-talet och hur de påverkar arbetets innehåll i förskolan. 

Studiens utformning 
 
Studien kommer i huvudsak att ske med hjälp av observationer av 
förskolans praktik. d.v.s. vad personalen gör, hur de gör det och varför 
de gör det. Observationerna kommer att kompletteras med 
bandinspelningar. Jag kommer också i ett senare skede genomföra 
intervjuer.  
Jag räknar i dagsläget med att observationerna kan omfatta sammanlagt 
c:a sex veckor fördelade på två till tre perioder. Intervjuer kan komma att 
ske dels som miniintervjuer i direkt samband med aktiviteter, dels som 
en längre individuell djupintervju i slutet av studien. 
Min avsikt är att studera arbetslag i förskolan. Med arbetslag menar jag 
alla som har arbetsuppgifter i barngruppen.  
 
De som deltar garanteras full anonymitet. 
Deltagande är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas. 
 
Resultatet av studien presenteras i en doktorsavhandling i ämnet 
Pedagogiskt Arbete 2006. 
 



 

 

Barnen kommer alltså enligt ovanstående inte vara huvudfokus för min 
studie men då personalen arbetar med barn är det oundvikligt att 
observera även dessa. Jag behöver ditt godkännande för att kunna 
genomföra denna studie. Om du har invändningar så vill jag att du 
meddelar mig. Om jag inte får besked om att invändningar finns 
kommer jag att betrakta detta som ett accepterande av studien.  
 
Om ni har frågor kan ni vända er till  
 
Kenneth Ekström 
 
Tel. Bost.XXXX/XXXXX 
Tel. Arb. XXXX/XXX XX XX 

kenneth.ekstrom@swipnet.se 
kenneth.ekstrom@educ.umu.se 



  

Bilaga 3 

Intervjumanual. 
 
Hur länge har du arbetat vid en förskola? 
 
Kan du berätta om hur det kom sig att du valde detta arbete? 
 
Kan du beskriva ditt arbete vid förskolan? 
 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
Vad tycker du bäst om att göra? 
Kan du beskriva någon speciell händelse som är typisk för ditt arbete? 
Vilka svårigheter tycker du finns i arbetet? 
Kan du beskriva någon svår situation som du nyligen varit med om? 
Hur löste du den? 
 

Vad tycker du är det viktigaste i ditt arbete? Vilka är dina mål för 
arbetet? 

 
Vilken uppgift har förskolan i barnens fostran? 
Vad vill du lära barnen? 
Vad är bra omsorg för dig? 
 

Hur gör du för att nå dina mål? 
 

Kan du beskriva hur ni tänker när ni planerar er verksamhet? 
Hur fungerar er planeringstid? 
Hur dokumenterar ni ert eget arbete? 
 

Hur tycker du att du lyckas uppnå dina mål? 
 

Vilka möjligheter har du att påverka arbetets innehåll och utförande? 
Finns det något som du skulle vilja förändra? 
 

Skulle du kunna beskriva samarbetet med övriga på förskolan och 
din roll i detta? 
 

Hur påverkar barngruppens sammansättning ert arbete? 
Kan du beskriva barngruppen? 
Hur ser barnens familjeförhållanden ut? 



 

 

Finns det andra faktorer som påverkar? 
 

Kan du beskriva hur arbetet förändrats de senaste åren? 
 

Vilken betydelse har läroplanen haft? 
Vilka konsekvenser har inrättandet av förskoleklass fått för ert 

arbete? 
Finns det andra faktorer som påverkat ert sätt att arbeta? 
 
 
 

Hur ser du på barnens möjligheter att få inflytande – vara 
delaktiga i verksamheten? 

 
På vilket sätt kan barnen påverka verksamheten? 
På vilket sätt tycker du att barns olikheter kan tillgodoses i 

verksamheten? 
Hur arbetar ni med individuella handlingsplaner för barnen? 
Kan du berätta om vilka regler och normer ni har för barnen? 
På vilket sätt upprätthåller ni dessa? 
 

Vilken roll spelar föräldrarna?  
 

Vilka krav eller förväntningar har föräldrarna på er verksamhet? 
Vilket inflytande har föräldrarna? 
Vilken delaktighet har föräldrarna? 

 
 
 
 
 
 



  

Doktorsavhandlingar inom den Nationella 
forskarskolan i Pedagogiskt Arbete (NaPA) 

Fakultetsnämnden för Lärarutbildning, Umeå Universitet 

I serien har utkommit: 

 
 
1. Gunbritt Tornberg, 2006. Bara man ser till barnens bästa”. En studie 
av läares  yrkesetiska överväganden i en skola för alla. ISSN 1653-6894. 
ISBN 91-7264-110-X 
2.  Carin Jonsson, 2006. Läsningens och skrivandets bilder. En analys av 
villkor och möjligheter för barns läs- och skrivutveckling. ISSN 1653-
6894. ISBN 91-7264-110-X 
3. Kenneth Nordgren, 2006. Vems är historien? Historia som 
medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sverige. ISSN 
1653-6894. ISBN 91-7264-128-2. 
4. Anders Holmgren, 2006.  Klassrummets relationsetik. Det 
pedagogiska mötet som etiskt fenomen. ISSN 1653-6894. ISBN 91-
7264-221-1. 
5. Kenneth Ekström, 2006. Förskolans pedagogiska praktik – ett 
verksamhetsperspektiv. ISSN 1653-6894. ISBN 91-7264-241-6, 978-91-
7264-241-6 



 

 

Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete 

Dissertations in Educational Work 

Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå 
universitet 

I serien har utkommit 
 
1. Monika Vinterek, 2001. Åldersblandning i skolan: Elevers 
erfarenheter. ISSN 1650-8858, ISBN 91-7305-136-5. 
2. Inger Tinglev, 2005. Inkludering i svårigheter. Tre timplanebefriade 
skolors svenskundervisning. ISSN 1650-8858,ISBN 91-7305-806-8. 
3. Inger Erixon Arreman, 2005. Att rubba föreställningar och bryta 
traditioner. Forskningsutveckling, makt och förändring i svensk 
lärarutbildning. ISSN 1650-8858. ISBN 91-7305-855-6. 
4. Berit Lundgren, 2005. Skolan i livet – livet i skolan: några illitterata 
invandrarkvinnor lär sig tala, skriva och läsa på svenska som andraspråk. 
ISSN 1650-8858. ISBN 91-7305-843-2. 
5. Camilla Hällgren, 2006. Researching and developing Swedkid. A 
Swedish case study at the intersection of the web, racism and education. 
ISSN 1650-8858. ISBN 91-7264-031-6. 
6. Mikaela Nyroos, 2006. Tid till förfogande. Förändrad användning och 
fördelning av undervisningstid i grundskolans senare år? ISSN 1650-
8858. ISBN 91-7264-007-3. 
7. Gunnar Sjöberg, 2006. Om det inte är dyskalkyli - vad är det då?ISSN 
1650-8858. ISBN 91-7264-047-2. 
8. Eva Leffler, 2006. Företagsamma elever. Diskurser kring 
Entreprenörskap och Företagsamhet i grundskolan. ISSN 1650-8858. 
ISBN 91-7264-041-3. 
9. Ron Mahieu, 2006. Agents of change and policies of scale. A policy 
study of entrepreneurship and enterprise in education. ISSN 1650-8858. 
ISBN 91-7264-127-4. 
10. Carin Jonsson, 2006. Läsningens och skrivandets bilder. En analys av 
villkor och möjligheter för barns läs- och skrivutveckling. ISSN 1650-
8858. ISBN 91-7264-127-4. 
11. Anders Holmgren, 2006. Klassrummets relationsetik. Det 
pedagogiska mötet som etiskt fenomen. ISSN 1650-8858. ISBN 91-
7264-221-1. 



  

12. Kenneth Ekström, 2006. Förskolans pedagogiska praktik – ett 
verksamhetsperspektiv. ISSN 1650-8858. ISBN 91-7264-241-6, 978-91-
7264-241-6 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


