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ABSTRACT 
The purpose of this dissertation is to acquire greater knowledge of some of the 
conditions of the educational activities of pre-school as well as of what is actually 
going on in pre-school. The study examines twelve pre-school teachers' notions of 
pre-school and conceptions of work, play and learning and how they interact with 
children with respect to these concepts. The notions and conceptions of a group of 
twenty-one trainee teachers have also been studied at the beginning and at the end 
of their training. In 1981 a new plan for pre-schooling was presented by The 
National Board of Health and Welfare which can be regarded as an attempt at 
solving pre-school problems arisen the last ten year period. Work, play and 
learning were the central concepts in the plan, providing pre-school, day-nurseries 
and part-time-groups, with structure and content. In the study, notions and 
conceptions are key-words. They can be defined as structuring and integrating, 
comprehensive principles determining how an individual interprets and evaluates 
the surrounding world. Notions and conceptions are examined through interview 
analyses. A special classification item was designed and administered in connection 
with the interviews. The pre-school teachers were also observed interacting with 
the group of children for fifteen hours. 

The results show that some of the pre-school teachers had notions of pre-school 
as "an institution for compensation" or as "an institution for development". Most 
of them regarded pre-school as "an institution for adjustment". They also had 
different conceptions of work, play and learning. The categories of conceptions 
express a more or less "educationalized" or "psychologized" attitude, an "adult-
referenced" or "child-referenced" attitude. Regarding the conceptions of activities it 
is maintained that the trainee teachers have become "educationalized" in the course 
of their training. They expressed fewer notions that can be described as "child-
referenced" or " psychologized". The observations show that the pre-school 
teachers did not act quite in accordance with the view they expressed in the 
interviews. They acted more uniformly than could be expected. The practices of 
most pre-school teachers indicated pre-school as "an institution for adjustment", 
only rarely "development", never "compensation". The most frequent conceptions 
expressed in their practices were that work is "assigned tasks", play is a 
"therapeutic necessity" and learning is "social training". The results are dicussed in 
the light of the development of pre-school in Sweden during the 1970s. 
Professionally, frame-factors, tradition in pre-school are important concepts for 
the understanding of the results. 

Key words: Pre-school teachers, trainee pre-school teachers, work, play, 
learning, day care nursery, part-time group, notions of pre-school, conceptions in 
pre-school. 
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SAMMANFATTNING 
Syftet med föreliggande avhandlingsarbete är att få större kunskap om några av 
förutsättningarna för förskolans pedagogiska verksamhet och få veta mer om vad 
som faktiskt sker ute i förskolans barngrupper. I avhandlingen kartläggs tolv 
förskollärares föreställningar om förskolan och uppfattningar om arbete, lek och 
inlärning samt hur de agerar i barngrupp med avseende på dessa begrepp. 
Föreställningar och uppfattningar hos tjuogoen lärarkandidater har också kartlagts, 
dels vid böljan av deras förskollärarutbildning, dels efter avslutad utbildning. 

1981 presenterade Socialstyrelsen en ny arbetsplan för förskolan. Den kan 
betraktas som ett försök till lösning av olika problem inom förskolan som 
utvecklats under en period av ca tio år. Arbete, lek och inlärning framställdes i 
arbetsplanen som centrala begrepp vilka gav struktur och innehåll åt förskolans 
pedagogiska verksamhet. I avhandlingen fokuseras föreställningar och 
uppfattningar. Dessa kan definieras som strukturerande och integrerande principer 
av övergripande art som är avgörande för hur en individ tolkar och värderar 
omvärlden. Förskollärarnas och lärarkandidaternas föreställningar och uppfattningar 
kartlades genom intervjuanalyser. En särskild kortsorteringsuppgift konstruerades 
och gavs i samband med intervjuerna. Förskollärarna observerades också i 
barngrupp. 

Resultatet visar att några av förskollärarna hade föreställningar om förskolan 
som "en institution för kompensation" eller som "en institution för utveckling". 
De flesta av dem såg förskolan som "en institution för anpassning". De hade även 
skilda uppfattningar om arbete, lek och inlärning. De olika 
uppfattningskategorierna kan sägas ge uttryck för ett mer eller mindre 
"pedagogiserat" eller "psykologiserat" synsätt; "vuxencentrerat" eller 
"barncentrerat" synsätt Observationerna visar att förskollärarna inte helt agerade i 
enlighet med den syn de gav uttryck för i intervjuerna. De agerade mer lika 
varandra i praktiken än vad man hade anledning att anta. De flesta av dem uttryckte 
i sin praktik att förskolan är en institution för "anpassning", endast få gav uttryck 
för "utveckling" och ingen alls för "kompensation". De uppfattningar som främst 
kom till uttryck i praktiken var att arbete är "förelagd uppgift", lek är en 
"terapeutisk nödvändighet" och inlärning är "social träning". I avhandlingen 
diskuteras resultaten i belysning av förskolans utveckling under 1970-talet. 
Professionalisering, yttre förutsättningar för verksamheten och förskolans tradition 
är begrepp som också används i diskussionen och för förklaring av resultaten. 

Sökord: Förskollärare, förskollärarkandidater, arbete, lek, inlärning, daghem, 
deltidsgrupp, föreställningar om förskolan, uppfattningar om förskoleverksamhet. 
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FÖRORD 

Kan någon åstadkomma en doktorsavhandling helt på egen hand? Kan någon 
genomföra ett sådant arbete utan det stöd, den inspiration, de utmaningar, den 
kritik, den uppmuntran och handfasta stöd som kan ges inom en 
forskningsinstitution och av goda vänner och kollegor? Jag skulle definitivt inte 
kunna det! 

Det är många som på sitt sätt, mer eller mindre direkt, har bidragit till att mitt 
avhandlingsarbete nu är färdigt och föreligger i - förhoppningsvis - läsbart skick. 
Jag är glad för det stöd jag fått från olika håll och tackar varmt för det! 

Utan det forskningsanslag jag erhöll från Delegationen för social forskning hade 
jag inte haft någon praktisk möjlighet att genomföra min undersökning och få 
utveckla och pröva de idéer jag fått i mitt arbete som lärarutbildare. Utan de 
förskollärare som ställde upp på att låta sig intervjuas och observeras och utan de 
lärarkandidater som jag förföljde med mina frågor, hade undersökningen heller inte 
gått att genomföra. Tack alla för den hjälpen! 

Mitt största tack ger jag Sigbrit Franke-Wikberg för att hon ville vara min 
handledare och orkade med mig hela tiden. En handledare som Sigbrit, som känner 
sin doktorands svaga sidor - men också starka - och vet i vilken dos krav, kritik 
och uppmuntran skall serveras är oskattbar. Att beroendeförhållandet till professorn 
nu kan få övergå i ett vänskapsförhållande med en rolig och bussig kamrat är en av 
de positiva effekterna av en färdigskriven avhandling! 

Daniel Kallos har också varit viktig för mig under dessa år. Dels för 
synpunkterna på mitt arbete under Sigbrits sabbatsår - dels också mer indirekt 
genom den stora stimulans som han givit mig genom sitt djupa engagemang i och 
sina utmanande synpunkter på förskola och lärarutbildning. Tack! 

På en stor institution är det nödvändigt att ha en grupp arbetskamrater som man 
står i särskilt nära kontakt med - kamrater som är insatta i ens arbete och som man 
kan diskutera gemensamma problem med. För mig har den s k "Utvärderings
gruppen" utgjort denna nödvändiga grupp. Tack särskilt till "undergruppen lilla x", 
Inger Andersson och Kjell Gisselberg, för stimulerande sällskap och kloka 
synpunkter. 

Det är också många andra på institutionen som under åren varit till glädje på 
olika sätt. Tack alla som gjort det så trivsamt och fördelaktigt att arbeta just på 
"peddan i Umeå". Ni är många! Jag vill dock speciellt nämna Karin Rönnerman 
och Ingeborg Moqvist som delar mitt intresse för förskolan och som också gärna 
delar med sig av kunskaper och erfarenheter av olika slag från det området 

Martin Johansson, Kerstin Holmlund och Nils-Erik Wedman har lagt ner ett 
omfattande och noggrant arbete på granskning och diskussion av mitt preliminära 
avhandlingsmanus vilket har betytt mycket för den slutliga bearbetningen! 

Tack också till Kerstin Salomonsson-De Vasconcellos och Inger Henrysson 
som hjälpt mig med engelska språket och till Ann-Marie Smeds som bl a skrivit 
ut intervjumaterialet. 

Svea Nordlander, tidigare verksam på Institutionen för förskollärarutbildning, 
gjorde bilderna till kortuppgiften jag använt i undersökningen. Tack för det viktiga 
bidraget! 

Ett socialt liv utanför de dagliga institutionskontakterna är nödvändigt även när 
man skriver avhandling. Mina behov därvidlag har främst tillfredsställts av 
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"Lunchseminariet". Utan lunchträffarna (- och middagarna! -) med dess 
stimulerande samtal, debatter, skvaller, goda råd, tröst, problemlösningar och glada 
skratt hade jag definitivt inte sett så optimistiskt och positivt på tillvaron som jag 
faktiskt gjort under år som på många sätt ändå varit slitsamma. 

Mina kära döttrar, Astrid och Ingrid, har tålmodigt väntat på att jag skulle bli 
färdig med avhandlingen. Under väntetiden har de tagit hand om s ig själva och i 
stor utsträckning även mig och plötsligt(!?) blivit vuxna. De har accepterat och till 
och med uppmuntrat sin mammas - i deras tycke - något märkliga sysselsättning. 
Björn Nilsson, min vän, har bokstavligen satt guldkant på tillvaron och givit 
ovärderlig hjälp med korrekturläsning och språkgranskning inför tryckningen. Tack 
kära familj! 

Umeå i juli 1990 
Boel Henckel 
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INLEDNING 

Barnomsorgen och då framför allt förskolan har under de senaste 15-20 åren haft en 
given plats i den politiska, pedagogiska och allmänna samhällsdebatten. Nu, i 
början av 1990, inriktas den debatten framför allt på bristen på daghemspersonal 
och på svårigheterna att rekrytera utbildade förskollärare till barnomsorgen. I TV 
och dagspress ser man i dag ofta artiklar och reportage där det talas om kris för 
familjer som inte får sina utlovade daghemsplatser. Nybyggda daghem kan inte 
öppnas på grund av personalbrist och fungerande daghem måste stänga, då stora 
delar av personalen slutar och går över till annan verksamhet. 

Personalbristen är i dag främst ett storstadsproblem, men den bidrar starkt till 
farhågorna att de beslut som riksdagen 1985 tog om "förskola för alla barn 1991" 
inte skall kunna verkställas. Kring förskolans "kris" som tillsynsinstitution, men 
även som pedagogisk institution, samlas nu politiker, tjänstemän, utredare och 
forskare för diskussioner, problemanalys och förslag till åtgärder.1 

I dag är det kanske främst förskolan som tillsynsinstitution, som tilldrar sig 
uppmärksamhet inom olika samhällssektorer. Under andra perioder av förskolans 
historia har idéer, åsikter, tyckanden och forskning om förskolan som pedagogisk 
institution varit mer framträdande i politiska talarstolar och program, i massmedia 
och i debattlitteratur. 

Bland forskare kan man klart se ett ökat intresse för förskolan inom vitt skilda 
discipliner och därmed med olika intresseinriktningar och frågeställningar. Inte bara 
inom pedagogik och psykologi forskar man nu om förskolan. I sociologi, 
ekonomi, statsvetenskap, etnologi, medicin har förskolan, och olika företeelser 
inom den, fått allt större uppmärksamhet genom åren. 

Detta ökade intresse från olika håll hänger samman med att förskolan under 
1970- och 80-talen blivit en angelägenhet för allt fler familjer. Genom den 
allmänna förskolans införande 1975 blev kommunerna, som bekant, skyldiga att 
inrätta förskoleplats åt alla sex-åringar. Samhällets fostran och undervisning når 
därigenom i stort sett alla barn ett helt år innan den obligatoriska skolan tar vid. 
Små barns fostran och tillsyn är inte längre enbart en privat familjeangelägenhet 
utan är nu en del av den offentliga sektorn. Som sådan blir den också 
uppmärksammad av massmedia och av forskare och såsom annan offentlig och av 
staten inrättad verksamhet även föremål för statens styrning och kontroll. 

Statens allt mer ökade inblandning i barntillsyn och förskolebarns fostran har 
medfört att mål för förskolans verksamhet så småningom fastställts, på samma vis 
som för skolan. Nu finns en lagfäst övergripande målformulering gemensam för 
all förskoleverksamhet. Dessa gemensamma mål började gälla när den allmänna 
förskolan infördes.2 Riktlinjer och anvisningar för förskolepedagogikens innehåll 

*Se t.ex. Delegationen för social forskning (1989). 
2 Den allra tid igaste förskoleverksamheten, i form av barnkrubbor och barnträdgårdar/ 
Kindergarten, var helt privat och saknade gemensamma mål. De olika formerna för 
förskola hade dessutom vitt skilda syften. Barnkrubborna stod för ren barntillsyn, 
barnträdgårdarna för pedagogisk verksamhet. Se t.ex.Nordin (1970); Johansson (1982) 
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och arbetssätt var tidigare det styr-och påverkansmedel som fanns vad gällde den 
pedagogiska versamheten inom de olika förskoleformerna.3 

Under en tämligen kort tidsrymd efter 1975 - drygt sex år- har de riktlinjer som 
då gavs för förskolans pedagogiska verksamhet förändrats. Det arbetssätt som 
förordades vid den allmänna förskolans införande kan betecknas som 
individcentrerat, med betoning på det enskilda barnets intressen och utveckling.4 

Det arbetssätt som förordades sex år senare betonar i stället i första hand 
barngruppen och gruppens möjlighet till utveckling genom gemensamma 
intressen och aktiviteter.5 

Man kan betrakta 1970-talet som förskolans definitiva etableringstid, men också 
som dess expansions- och förändringstid. Inte endast riktlinjerna för förskolan 
ändrades utan också de yttre förutsättningarna för verksamheten, dvs. de 
ekonomiska och politiska villkoren genomgick flera förändringar. Även de ramar 
som mer synligt gav villkoren för den praktiska verksamheten förändrades. 
Barngruppernas storlek och sammansättning, personaltätheten, lokalernas 
utformning osv. var i många avseenden annorlunda vid början av 1980-talet, 
jämfört med 5-10 år tidigare. 

Den förskola som under 1970-talet stod i fokus för samhällsintresset, för 
politisk debatt, för massmedias uppmärksamhet och för forskningen var främst 
den tänkta förskolan. Det var den förskola som kom till uttryck i arbetsplaner, i 
målbeskrivningar och i andra politiska dokument som uppmärksammades. Hur den 
konkreta verkligheten faktiskt såg ut, vad som skedde i barngrupperna och hur 
personalen, som skulle omsätta de givna riktlinjerna i konkret verksamhet i 
barngrupp, såg på förskolan och dess riktlinjer fanns det vid den tiden föga 
kunskap om och intresse för.6 

Oavsett vilka normer och direktiv för verksamheten som gäller, oavsett vad 
politiker vill med förskolan och oavsett vad forskare och debattörer framhåller, är 
det i sista hand den konkreta praktiken på avdelningarna som utgör den faktiska 
förskolan och den verklighet som förskolebarnen tar del av. Den fostran och 
undervisning, den medvetna och omedvetna påverkan barnen i förskolan utsätts för, 
bestäms av vad som faktiskt sker där. Det är således de som befinner sig ute på 
avdelningarna i våra förskolor, barnen och personalen, som i sista hand formar 
verksamheten utifrån de förutsättningar som finns. 

Jag var själv under 70-talets stora förändringsperiod verksam som 
förskollärarutbildare och tog del av den forskning och debatt som pågick. Som 

3 Barnkrubba och barnträdgård blev så småningom daghem och lekskola/förskola. Fr o 
m 1975 är förskola den gemensamma beteckningen för dessa olika former av 
barnomsorg. 
4 Socialstyrelsen (1975 a,b). 
5 Socialstyrelsen (1981). 
6 Som undantag från detta kan nämnas Ladberg(1974) och Norén-Björn (1980). Båda 
författarna har gjort intervjuer med personal och observationer av verksamheten på 
olika förskoleavdelningar, vilka sedan har legat till grund för analys av vad som sker i 
daghem och deltidsgrupp. Framför allt inom förskollärarutbildningarna och inom 
förskolepersonalens egna grupper har d essa undersökningar uppmärksammats och gett 
underlag för diskussioner. 
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lärarutbildare ställdes jag många gånger i situationer där jag kände starkt behov av 
att veta mer, både om dem jag utbildade, och om den faktiska verksamhet jag 
utbildade för. Genom Delegationen för social forskning fick jag möjlighet att 
under åren 1982-86, i projektet "Arbete-lek-inlärning i förskollärares 
förställningar och handling", närmare utreda frågor just kring förskollärares 
egen syn på förskolan och om deras faktiska praktik i barngruppen. Föreliggande 
avhandlingsarbete utgör slutredovisningen av detta projekt7 

Avhandlingen är uppbyggd av åtta kapitel och nedan ges en sammanfattande 
beskrivning av dessa. 

I Kapitel 1 skisserar jag en bild av förskolans situation och utveckling under 
1970-talets förändringsperiod och under 80-talets första år. Bakgrunden till de nya 
riktlinjer för förskolans pedagogiska verksamhet som publicerades 1981, 
presenteras. Detta genom att en del av den politiska debatt och de riksdagsbeslut 
som föregick införandet av en ny arbetsplan redovisas. Även den fackliga debatten 
kring detta berörs. 

Även den förskoleforskning som var aktuell vid tiden för införandet av 
arbetsplanen och vid tiden för min undersökning diskuteras. Denna granskning av 
forskningsläget ger samtidigt belysning åt mitt eget val av problem och metod. I 
kapitlet presenteras också den förstudie som gav uppslag och idéer för mitt 
fortsatta arbete. I förstudien undersökte jag hur förskollärare tolkade begreppen 
arbete, lek och inlärning samt granskade hur dessa begrepp förändrats över tid i 
utbildningslitteratur och styrdokumen. Resultaten från denna mindre studie väckte 
nya frågor som ledde fram till min huvudstudie. 

I Kapitel 2 redovisar jag mina utgångspunkter för huvudstudien. Begreppen 
föreställningar och uppfattningar introduceras. Detta leder fram till syftet med 
undersökningen och till dess frågeställningar om förskollärare och förskolans 
verksamhetsbegrepp. 

Val av undersökningsmetod redovisas i Kapitel 3; intervjuer, kortsortering 
och observationer har gett mina data. Undersökningsgruppen, vilken består dels av 
yrkesverksamma förskollärare, dels av en grupp lärarkandidater i 
förskollärarutbildningen presenteras. 

Resultatet av mina intervjuanalyser redovisas i Kapitel 4. Ur intervjuerna 
framträdde olika kategorier av föreställningar om förskolan. De föreställningar som 
skilda förskollärare gett uttryck för presenteras och resultatet diskuteras. Kapitlet 
avslutas med att förskollärarkandidaternas föreställningar vid början av 
lärarutbildningen respektive slutet av utbildning redovisas och diskuteras. 

I Kapitel 5 fokuseras förskollärarnas och lärarkandidaternas uppfattningar om 
arbete, lek och inlärning. Undersökningens resultat med avseende på dessa 
verksamhetsbegrepp redovisas. 

Kapitel 6 behandlar resultatet från den kortsorteringsuppgift som jag 
konstruerat för denna undersökning. Försökspersonernas egen strukturering av 
förskoleverksamheten är vad jag försökt belysa genom sorteringsuppgiften. 

7 Tidigare rapportering från projektet har skett i form av arbetsrapporter och 
projektansökan samt i samband med konferens- och kongress ini äg g. Se t ex Henckel 
(1982, 1985, 1986). 
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I Kapitel 7 redovisas observationerna av förskollärarna i barngrupp. 
Resultatet diskuteras och relateras också till de föreställningar och uppfattningar 
om förskolan som förskollärarna hade enligt kapitel 4 och 5. 

I Kapitel 8 slutligen sammanfattas svaren på avhandlingens frågeställningar 
och ytterligare reflektioner kring dessa görs. Mätproblem och resultat diskuteras 
utifrån frågor om tillförlitlighet och kommunicerbarhet. Kapitlet avslutas med 
kommentarer om dagens förskoleforskning och den utveckling av förskolan som 
skett sedan undersökningen genomfördes. Även nya problem och fr ågeställningar 
som väckts utifrån avhandlingen berörs. 

Det är således förskolan och förskollärares tänkande och agerande i barngrupp, 
som är ämnet för avhandlingen. Under 90-talet kommer fler barn än någonsin 
tidigare att delta i förskolans verksamhet, genom daghemsvistelse eller genom att 
gå i deltidsgrupp. Föreliggande arbete kan förhoppningsvis bidra till ökad kunskap 
om denna verksamhet och om dem som leder barnen i den. 
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Kapitel 1 

FÖRSKOLAN - EN BAKGRUNDSSKISS 

Detta kapitel ägnas åt att teckna en bild av den situation som den svenska 
förskolan befann sig i under de första åren av 1980-talet, då den huvudsakliga 
datainsamlingen för detta arbete genomfördes. För att ge en bakgrund till denna 
bild redovisas översiktligt förskolans utveckling under åren 1973 - 1982; åren från 
riksdagsbeslutet om den allmänna förskolans införande till beslutet att ett centralt 
pedagogiskt program för förskolan skulle utarbetas. 1981 presenterade 
socialstyrelsen en ny arbetsplan för förskolan; "Förskolans pedagogiska verk
samhet - mål och inriktning"} Arbetsplanen utgör en av utgångspunkterna för 
utvecklingen av det pedagogiska program som presenterades flera år senare.2 

Eftersom arbetsplanen också utgör en av utgångspunkterna för min undersökning 
är detta kapitel även ämnat ge en viss bakgrund till denna arbetsplans framväxt. 

Den teckning av förskolans utveckling som görs här, syftar således också till 
att belysa sådana växlingar av idéer, riktlinjer och faktiska arbetsförhållande som 
yrkesverksamma förskollärare under 1980-talets första år fick erfara. De förskol
lärare, som då var aktiva i förskolan, hade längre eller kortare tid arbetat i en 
verksamhet där ganska genomgripande förändringar skett under en tämligen kort 
tidsperiod. I förskolorna fanns nu både förskollärare med den gamla 
seminarieutbildningen och lärare med utbildning från de nya högskolein
stitutionerna.3 Den "gamla" utbildningen var främst inriktad mot att utbilda för 
tjänstgöring i deltidsgrupper. Den nya utbildningen inriktades allt mer mot 
förskollärares tjänstgöring på daghem.4 Förskolans värld var ett brokigt fält 
utsatt för påverkan av olika idéströmningar och praktiska förändringar som de 
yrkesverksamma förskollärarna mer eller mindre aktivt hade tagit del av. Den 
nämnda arbetsplanen var ett av de senast utgivna idédokumenten som tillkommit 
för att påverka förskollärarnas verksamhet i barngrupp. 

En översiktlig sammanfattning av den riksdagsdebatt som fördes under åren 
1973 - 82 ges också i kapitlet. Likaså visas på några av de riksdagsbeslut, som 
togs angående förskolans ramar och villkor för dess inre verksamhet under denna 
tid. Detta för att ge en inblick i det politiskt betydelsefulla och dynamiska fält 

* Socialstyrelsen (1981). 
2 Socialstyrelsen (1987). 
3 Förskoleseminarierna ombildades i samband med högskolereformen 1977 till 
högskoleinstitutioner eller högskolelinjer med UHÄ som huvudman i stället för, som 
tidigare, SÖ. 
4 Johansson & Linné (1981). 
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som förskolan utgjorde under denna tid och även i vilka förskolefrågor som 
dominerade hos de centrala beslutsfattarna. Förskollärarnas fackliga ståndpunkt, 
deras arbetssituation och yrkesroll samt de nya riktlinjer för förskolans 
pedagogiska verksamhet som gavs, är andra områden, som berörs i kapitlet i syfte 
att ge en bakgrund till och en bild av den förskola vi hade under 80-talets första 
år. En del av de riktlinjer som soc ialstyrelsen givit för förskolans pedagogiska 
verksamhet presenteras likaså. Mina egna erfarenheter av förskollärarutbildning 
och förskola ger ytterligare ett bidrag till bilden. Den forskning om förskolan, 
som förekommit under den aktuella tidsperioden, presenteras också. Det är i 
huvudsak svensk pedagogisk forskning som behandlas, en begränsning som 
styrts av syftet med granskingen; att ge en bild av den svenska förskolan under en 
viss tidsperiod. Genom detta ges också en relief åt den undersökning jag själv 
genomfört samt ytterligare belysning åt förskolan och åt det intresse den ådragit 
sig under åren. Kapitlet avslutas med att arbetsplanens verksamhetsbegrepp, 
arbete, lek och inlärning, diskuteras utifrån en studie jag själv genomfört som en 
del i förarbetet till min huvudundersökning. 

SÅ GICK DEBATTEN I RIKSDAGEN 

De källor som ger bilden av riksdagsdebatten är huvudsakligen propositioner, 
motioner och socialutskottets protokoll. Ambitionen har inte varit att ge någon 
fullständig och detaljerad redovisning och analys av hela riksdagsarbetet vad gäller 
förskolefrågor. Det vore ett avhandlingsarbete i sig. I stället sammanfattar jag, i 
stora drag, hur diskussionerna kring förskolan förts och vilka beslut som tagits. 
Jag försöker lyfta fram de frågor som, enligt vad jag har uppfattat, samlat störst 
intresse bland riksdagens ledamöter och som har tämligen direkt anknytning till 
förskolepersonalens arbetsbetingelser. 

Frågor om kvantitet och kvalitet 
Den socialdemokratiska regeringens proposition 1973 om förskola för alla sex
åringar5 accepterades av samtliga partier. Den följdes senare av beslutet om 
lagstadgad, kommunal skyldighet att bygga ut barnomsorgen för barn från 6 
månader och uppåt. Riksdagen tog alltså beslut om att införa "allmän förskola" 
med starkt utbyggd daghemsverksamhet. Kommunerna skulle genom en 
planmässig utbyggnad 

sörja för att de barn som på grund av föräldrarnas förvärvsarbete eller studier 
eller av andra skäl behöver omvårdnad utöver av vad som följer av 5 och 6 §§ 
får sådan omvårdnad, om ej behovet tillgodoses på annat sätt..6 

För att nå detta mål ökades det statliga driftsbidraget till kommunerna för 
daghemsplatser.7 

5 Prop. 1973:136. 
6 SFS 1976:381 § 8, 
7 SFS 1973:1207. 
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I kommunerna kom byggandet i gång i stor skala. Främst var det daghems
platserna som utökades. Målet för utbyggnaden, vilket sattes av regeringen 
tillsammans med Kommunförbundet, var 100.000 nya daghemsplatser och 
50.000 nya fritidshemsplatser under åren 1976-1980.8 

Sedan beslutet om allmän förskola väl var fattat, var det främst frågor om 
utbyggnaden och frågor om statsbidrag för anläggning och drift av daghem som 
togs upp i riksdagens barnomsorgsdebatter de närmaste åren. För socialdemo
kraterna var frågan om utbyggnad den mest trängande.9 Ett brett intresse fanns för 
att finna möjligheter att knyta statsbidraget till krav på viss personaltäthet eller 
till personalens utbildning, för att få någon sorts garanti för kvalitet i för
skolan.10 Den allmänna förskolan hade införts med den s k barnstugeutred
ningens rekommendationer beträffande barngruppsindelning, ytnormer, personal
täthet, arbetssätt mm som riktlinjer.11 Det var dock fråga om just rekommen
dationer och riktlinjer och flera motioner ställdes alltså där man yrkade på fastare 
bestämmelser. 

Våren 1976 resulterade dessa debatter i ett riksdagsbeslut om ytnormer. 
Statsbidraget knöts till ett minsta antal kvadratmeteryta per daghemsplats. 
Samtidigt bestämdes att socialstyrelsen skulle vara tillsynsmyndighet och 
bidragsutbetalare.12 

De diskussoner i riksdag och socialutskott som gällde förskolans pedagogiska 
innehåll under dessa år berörde framför allt frågor om den kristna fostrans plats i 
förskolan och om förskolebarnens rätt till h emspråksträning.13 

Under den borgerliga regeringsperioden från hösten 1976 fortsatte barnom
sorgsdebatten, men nu med socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna 
i opposition - de partier som främst drivit utbyggnadsfrågan och som satt målet 
för utbyggnaden av daghems- och fritidshemsplatser. Det stod ganska snart klart 
att detta mål, "100.000 nya daghemsplatser", inte skulle kunna nås under den 

8 Prop. 1975/76:92 bilaga. 
9 Då socialutskottets betänkande SoU 1975/76:28 diskuterades i riksdagen hävdade 
socialminister Sven Aspling bl a att "..den brist på platser inom den kommunala 
barnomsorgen som vi har i d ag är det största kvalitativa problemet.. Denna brist skapr 
sociala probelm och otrygghet både för barn och för föräldrar. Den viktigaste 
kvalitativa förbättringen inom barnomsorgen i dag är därför att bygga bort bristen på 
plaser i daghem och fritidshem" RD nr 95. 1 april 1 976.(s 97). 
10 Motion 1975:261 Hermansson mfl (vpk). Motion 1975/76:477 Gustavsson(c), 
Jonsson (fp). Motion 175/76:472 Ahlmark m fl (fp). Jfr Fredholm & Berg (1983). 
Författarna refererar e n stor de l av riksdagsarbetet rörande förskolan åren 1964-82. De 
är mycket kritiska till riksdagens behandling av förskolefrågor, speciellt till att 
riksdagen inte fattades beslu t om en läroplan för förskolan. 
11 Barnstugeutredningen tillsattes 1968 med uppdrag att utreda den framtida barn
omsorgen och möjligheten att införa en allmän förskola. Utredningen har utgivit att 
antal betänkanden kring barnomsorgen och bl a gett rekommendationer för dess 
organisation och arbetssätt. Ang ående förskolan se SOU 1972:26, 27. 
12 Riksdagens accepterande av socialutskottets förslag SoU 1975/76:28. 
13 Motion 1975/76:2087 Hermansson mfl (vpk). Motion 1975/76:1394 Andersson m 
fl (c). Motion 1975/76:2502 Nordstrand m fl (m). 1976/77:200 Werner m fl (vpk). 
Motion 1977/78:1087, Hellström m fl (s). Motion 1977/78:1195 Tillander m fl (c). 
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stipulerade perioden, då kommunerna inte följde planerna för byggandet. Barnom
sorgsdebatten i riksdagen började därmed också ta en något annan inriktning än 
tidigare. 

Kvalitetsfrågorna väcktes till nytt liv. Innehåll och arbetssätt i barnomsorgens 
verksamhet tog upp större intresse och utrymme än tidigare, även om frågorna 
om utbyggnad och om bindande normer fortfarande behandlades. 

Företrädare för de borgerliga, och speciellt då moderaterna, hävdade att det var 
nödvändigt att i en arbetsplan klargöra förskolans pedagogiska uppgift. Verksam
heten måste ges en klarare struktur än tidigare och barnens intellektuella och 
sociala utveckling måste främjas. I en moderat motion t ex betonades att för
skolan måste vara en förberedelse för skolan.14 Man hävdade också att förskolan 
nu måste utnyttjas mer effektivt.15 Företrädare för de borgerliga menade även att 
det var nödvändigt med andra barnomsorgsformer än daghem. Familjedaghem 
måste kunna räknas som fullgott alternativ till daghem.16 

Oppositionen å sin sida hävdade att den viktigaste kvalitetsfrågan inom 
barnomsorgen fortfarande gällde utbyggnaden av daghem samt normer för ytor, 
standard och personaltäthet.17 Det var först senare som även socialdemokraterna 
och vänsterpartiet kommunisterna lyfte fram speciella krav på precisering av för
skolans mål, innehåll och arbetssätt.18 

Ett resultat av de diskussioner om för skolan, som fördes i utskott och riksdag 
under 70-talets sista år, blev att socialstyrelsen presenterade en ny arbetsplan för 
förskolan, den tidigare nämnda "Förskolans pedagogiska verksamhet - mål och 
inriktning". Den publicerades som en policy skrift och riktades i första hand till 
politiker ute i kommunerna.19 Arbetsplanen skulle komplettera och i viss mån 
ersätta tidigare arbetsplaner. Den skulle utgöra den målskrivning som gav 
utgångspunkten för ett centralt pedagogiskt program för förskolan. Arbetsplanen 
skulle även tjäna som planeringsunderlag för politiker och beslutsfattare vad 
gäller barnomsorgens ledning och kvalitativa utveckling.20 

14 Motion 1978/79:1255 Bohman m fl (m). 
15 "I de moderata motionerna konstaterar vi att utbyggnaden av barnomsorgen är en av 
de största ekonomiska satsningarna som görs inom den offentliga sektorn och att det 
därför är av vikt att resurserna används på ett sådant sätt att de kommer så många som 
möjligt till godo.".."Kommunerna bör själva i mycket större utsträckning få avgöra 
vilka lokaler som skall användas för daghemsändamål och hur de skall utrustas och 
utformas." (s 46 RD 18 april 1979, Nr 126) Blenda Littmarck (m) i riksdagsdebatten 
utifrån socialutskottets betänkande (SoU 1978/79:28). 
16 Motion 1978/79:1259 Fälldin m fl (c). 
^ Motion 1978/79: 509, 516 Palme m fl (s). Motion 1980/81:1893 Werner m fl 
(vpk). 
Se även Fredholm & Berg 1983 s 62-72. 
18 Motion 1980/81:2216 Palme m fl (s) Motion 1980/81:2218 Werner m fl (vpk). 
19 Socialstyrelsen (1981). I förordet betonas att arbetsplanen tar fasta pb."centrala 
områden som särskilt behöver uppmärksammas för att en önskvärd utveckling av 
förskolans inre verksamhet ska kunna ske" s 7. 
20 Se Socialstyrelsen (1983), s 5. 

10 



Den borgerliga regeringen lade våren 1981 fram en proposition; "Om för
enklade statliga regler inom barnomsorgen"21 Grundtanken var att minska den 
statliga styrningen så att kommunerna själva skulle kunna anpassa och utveckla 
sin barnomsorg efter de lokala förhållandena. Ett nytt statsbidragssystem före
slogs, som bl.a. innebar att gällande ytnormer skulle slopas. Vad gäller storleken 
på barngrupperna, personaltätheten eller personalens utbildning föreslogs inte 
några bindande bestämmelser. I socialutskottet diskuterades kvalititetsfrågor och 
konsekvensen av slopade ytnormer.22 Man enades där om 

...att regeringen skall ge riksdagen en redovisning av planerna då det gäller det 
fortsatta arbetet på att ge kommun erna och personalen stöd och vägledning, 
förslag om fastare mål och riktlinjer inom barnomsorgen23 

Hösten 1981 beslutade riksdagen om ett nytt statsbidragssystem, varvid bl a 
förslaget om att slopa ytnormen antogs. Den kontroll socialstyrelsen hade över 
daghemmen genom fördelningen av bidrag, skulle ersättas av ett starkare stöd åt 
kommunerna och personalen vad gällde själva verksamheten. Socialstyrelsen fick 
i uppdrag att utarbeta en plan för hur detta stöd skulle ges. Denna plan presen
terades för regeringen i maj 1982.24 

I och med det nya statsbidraget garanterades kommunerna en 40 %-ig täckning 
av de totala bruttokostnaderna för barnomsorgen; inte endast kostnaderna för dag
hemmen var bidragsgrundande utan även kostnaderna för kommunala familje
daghem, fritidshem, deltidsförskolor och öppna förskolor. Motiveringen för det 
nya systemet var bl a, att kommunerna skulle få möjlighet att mer effektivt ut
nyttja de befintliga platserna. Fler barn kunde skrivas in på redan existerande 
daghemsavdelningar utan att statsbidraget förlorades. Kommunerna fick i princip 
full frihet att forma förskoleverksamheten, både vad gällde innehåll och fysisk 
miljö. De nya bestämmelserna trädde i kraft 1 januari 1983. 

Andra förskolefrågor som diskuterades under dessa år gällde, som tidigare 
nämnts, bl a personalens utbildning och behörighet. Några bindande beslut 
fattades dock inte. Kravet på förskollärarutbildning för behörighet till tjänst, som 
länge drivits fackligt25, lades också fram i motioner från socialdemokraterna och 
vänsterpartiet kommunisterna vid flera tillfällen26. Det fick dock inte riksdagens 
stöd. 

Under hela 70-talet sattes daghemmens verksamhet i relation till 
deltidsgruppernas i skilda riksdagsinlägg. Från borgerligt håll uttrycktes farhågor 
om att det pedagogiska värdet av daghemsvistelse inte var lika stort som 

2* Proposition 1980/81:205. 
22 SoU 1981/82:1. 
23 Nordberg (s). RD protokoll nr 35 25 nov 198 l(s 51-52 ). 
24 Riksdagens accepterande av socialutskottets förslag SoU 1981/82:1. 
25 Svenska Facklärarförbundet (1979). 
26 Motion 1978/79:1262 Gillström m fl (s). Motion 1979/80:1192 Bladh m fl (s). 
Motion 1981/82:674 Werner m fl (vpk). 
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deltagande i deltidsgrupp.27 Det var framför allt i dessa debatter som kravet på en 
ny arbetsplan och på ett fast pedagogiskt program fördes fram.28 

Av de olika beslut som togs av riksdagen under dessa år kan särskilt nämnas 
beslutet om socialtjänstlagen.29 Lagen om förskoleverksamhet30 och lagen om 
barnomsorg31 var egna lagar. Med tillkomsten av socialtjänstlagen blev 
barnomsorgen författningsmässigt införlivad med socialtjänsten. 

Två kvalitetsbegrepp 
I riksdagsdebatten under 70-talet kan man, som framgår av det ovanstående, 
urskilja två diskussions- och beslutslinjer. Den ena linjen för fram starka krav på 
utbyggnad av daghemsplatser. Argumenten för denna var bl a, att först då alla 
barn har en förskoleplats kan man tala om kvalitet i barnomsorgen. 

Intresset för barnomsorgsfrågor speglar det ekonomiska läget i samhället i 
övrigt. Barnstugeutredningen tillsattes när alla partier kunde enas om behovet av 
en utbyggd barnomsorg för att tillfredsställa arbetsmarknadens behov av arbets
kraft.32 Det var framför allt kvinnorna som skulle kunna ge detta arbetskrafts
tillskott, om de kunde frigöras från hemmet. I riksdagsdebatten och i de beslut 
som togs med socialdemokraterna i regeringsställning, framträder denna linje 
tydligt. Kvalitet sattes lika med tillgång till daghemsplats. 

I den andra linjen kan man urskilja krav på fastare styrning av vissa betingelser 
för förskolans verksamhet; personaltäthet och personalens utbildning samt av 
innehåll och arbetssätt. Argumenten var att kvaliteten i barnomsorgen är för
knippad med ett effektivt utnyttjande av befintliga resurser. En god pedagogisk 
verksamhet måste kunna erbjudas och garanteras. De barn som har plats i för
skolan får då en stimulerande och lärorik tillvaro vilket innebär ett verkligt 
effektivt utnyttjande av förskolan och samtidigt ett givet kvalitetskriterium, 
menade man,. 

När ekonomin under 70-talet stramades åt och de stora planerna på utbyggnad 
av barnomsorgsplatser inte kunde fullföljas - samtidigt som arbetsmarknaden 
stagnerade - tycktes det inte heller längre vara lika nödvändigt med daghemsplats 
åt alla barn. Andra lösningar för barnomsorg fick också stöd. Att mäta kvalitet i 
antal daghemsplatser gav dyrbara ekonomiska konsekvenser genom de utbygg
nadskrav som då måste ställas. I stället lades effektivitetsaspekter på kvaliteten. 
De utrymmen som redan fanns måste utnyttjas maximalt - t ex genom att ge 

27 Motion 1973:2046 Sundberg, Mogård (m). Motion 1975/76:2011 Bohman m fl 
(m). Motion 1981/82:549 Bohlin m fl (m). 
28 Se även Fredholm & Berg (1983 ), s 23 . 
29 SFS 1980:620. 
30 SFS 1973:1205. 
31 SFS 1976:381. 
32 Barnstugeutredningen fick bl a tilläggsdirektiv 1969 att "söka finna en planerings
metodik för utbyggnad av en barntillsyn som tillgodoser efterfrågan från förvärvs
arbetande eller studerande föräldrar m fl och som genom utnyttjande av permanenta och 
tillfälliga barnstugelokaler samt familjedaghem kan smidigt anpassas till förändringar 
i efterfrågan(SOU 1972:26 s 18). 
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möjligheter för kommunerna att bereda fler barn plats på de redan befintliga 
institutionerna. 

VAD ENGAGERADE FÖRSKOLLÄRARNA? 

I förskollärarnas egen tidskrift "Förskolan", liksom i "Fackläraren"33 följs den 
politiska debatten och besluten genom kommenterande artiklar på ledarplats. De 
två tidskrifterna utgör de språkrör som förskollärarkåren främst använder både i 
den interna debatten och i den utåtriktade, offentliga debatten. De valda fackliga 
representanterna kommer här till tals och det är främst ledarartiklarna jag tagit 
fasta på för att beskriva innehållet i förskoledebatten. Även de "vanliga" 
medlemmarnas åsikter, presenterade i debattartiklar, i intervjuer och i arbets
platsreportage, har fått bidra till bilden av vad som engagerade förskollärarna 
under tidsperioden 1973-1982. Även här är det en översiktlig bild jag vill ge, inte 
en detaljerad, analyserande redovisning av det fullständiga fackliga arbetet eller av 
alla åsiktsschatteringar som fanns. 

Kvalitets- och yrkesfrågor 
Samma utveckling av intresseområden och argument som framträdde i den 
politiska debatten kan i stort skönjas också i den fackliga diskussionen om 
förskolan. Under åren 1973 till 1982 behandlades i dessa tidskrifter utbyggnads-
och innehållsfrågor men också andra problem av betydelse för yrkeskåren, såsom 
förskollärarutbildning, löneutveckling och arbetssituation. 

En genomgång av de fackliga tidningarna visar att förskollärarna under mitten 
av 1970-talet drev kvalitetsfrågor främst i termer av personaltäthet och ytnormer. 
De stödde ivrigt de politiska förslag som lades om ökad personaltäthet.34 Fler 
daghemsplatser och hög personaltäthet gynnar givetvis förskollärarna. Det medför 
en väsentligt utökad arbetsmarknad för dem, särskilt om krav på hög personal
täthet kopplas till behörighetsfrågan35 eller till krav på att endast en enda, 
högskoleutbildad, personalkategori skall finnas inom förskolan.36 

Liksom i riksdagsdebatten får innehållsfrågorna inte någon större 
uppmärksamhet i de båda tidningarna - i varje fall inte på ledarplats - under åren 
1973-1978. Först efter 1979 avspeglas tydligt, både i ledare och i artiklar, ett 
starkt intresse för innehållet i förskolans verksamhet. Den första ledare, som klart 
behandlar pedagogik i annat än i mycket allmänna termer, införs höstenl980.37 

33 Förskollärarnas fackförbund SFL har " Fackläraren" som sin fackliga tidskrift medan 
deras egen intresseorganisation "Sveriges förskollärares riksförbund" själv utger 
"Förskolan". 
34 Förskolan 8/75s 1, 9/75 s 1; Fackläraren 21/74 s 5, 13-14/75 s 4, 5/77 s 4. 
3^ Förskolan 7/77 s 4, 1/81 s 4; Fackläraren 6/75 s 4, 19/75 s 4, 3/77 s 4, 3/80 s 4, 
7/81 s 5. 
36 Fackläraren 22/80 s 4. 
37 Ledaren har rubriken "Leken lär f utvecklar och läker" o ch är skriven m ed anledning 
av Ivonny Lindqvists utnämning till hedersdoktor för hennes insatser inom lekterapins 
område. Förskolan 9/80 s 4. 
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Denna ledare följs sedan av andra som b ehandlar förskolans inre pedagogiska 
arbete.38 Krav på fastare styrning av innehåll och arbetssätt med hjälp av en 
läroplan eller en tydligare arbetsplan kommer fram i debattinlägg och artiklar av 
olika slag. Sådan krav från både politiskt och från eget fackligt håll kommenteras 
också i ledare.39 

Från 1975 såg förskollärarna sin arbetsmarknad snabbt växa. Lika snabbt växte 
också kåren av utbildade förskollärare.40 Just arbetsmarknadsfrågor behandlas 
givetvis flitigt i de fackliga pressorganen. Ett ökande intresse av att avgränsa sig 
mot andra yrkesgrupper inom barnomsorgen avspeglas också i de fackliga 
diskussionerna.41 Detta kan dels tolkas som en strävan till professionalisering av 
förskolläraryrket och ett behov av att betona förskollärarnas pedagogiska kom
petens i förhållande till andra yrkesgrupper inom förskolan. Dels kan intresset för 
avgränsning ses som ett försök att hålla yrkesrollen tydlig i en tid då förskolan 
genomgick en rad förändringar och då nya förväntningar på förskolans möjligheter 
framträdde. I samband med at t lagen om barnomsorg införlivades med social
tjänstlagen42 och förskolepersonalen därigenom kunde definieras som "social
arbetare", skärptes debatten och invändningarna mot vad man uppfattade som 
förskollärarens alltmer vidgade arbetsuppgifter och yrkesroll.43 

I de två fackliga tidskrifterna som granskats slår det tydligt igenom, på samma 
sätt som i en politiska debatten, att det var två linjer som drevs när det gäller 
förskolans kvalitet. Åren närmast efter beslutet om en allmän förskola var det 
begrepp som personaltäthet, utbyggnad och ytutrymmen som fick definiera 
kvaliteten i förskolan. De ekonomiska besparingarna i samhället nådde så 
småningom också förskolan. Den stora utbyggnaden av daghemsplatser 
dämpades. Då förskollärarna befarade att arbetsmarknadens skulle bli sämre, 
riktades det fackliga intresset mot att i högre grad än tidigare uppmärksamma 
förskolans kvalitet i termer av innehåll och styrning och mot att framhålla 
personalens speciella, pedagogiska kompetens. 

Upplevda hot och önskade riktlinjer 
I det ekonomiska klimat som rådde mot slutet av 1970-talet började allt fler 
kommuner överge de rekommendationer beträffande gruppstorlek och 
personaltäthet som barnstugeutredningen hade gett och som kommunerna till en 
början följde tämligen väl. För att hålla kostnaderna nere och antalet 
daghemsplatser uppe började man i kommunerna öka storleken på barngrupperna. 
Många kommuner minskade samtidigt personaltätheten i barngrupperna. Sådana 

38Förskolan l/81s 4, 4/81 s 4, 3/82 s 4, 1/83 s 3. 
39 Förskolan 3/81 s 5, 14, 8/81 s 32, 1/83 s 4 ; Fackläraren 22/80 s 4, 12/81 s 4. 
40 Inom loppet av några få år växte antalet utbildningsplatser för förskollärare 
kraftigt. Läsåret 74/75 examinerades 2 653 nya förskollärare. 77/78 blev 3 613 för
skollärare färdiga med sin utbildning och läsåret 79/80 blev 4 004 färdigutbildade. 
(Statistisk årsbok 1978.tab. 391; 1980 tab. 391 resp.1985 tab.413) 
41 Förskolan 3/75s 4, 7/77 s 4, 10/80 s 4; Fackläraren 12/82 s 4. 
Sveriges Förskollärares Riksförbund (1978), (1980). 
42 SFS 1980 :620. 
43 Förskolan 7/79s 4, 2/82s 4; Fackläraren 17/79 s 4. 
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åtgärder upplevdes av förskollärarna som ett hot, både mot kvaliteten på 
förskoleverksamheten och mot den egna arbetsmarknaden.44 Förslaget att ytnor-
merna för statsbidrag till daghemsdriften skulle upphävas, oroade förskolans folk 
i hög grad. Man fruktade att barngrupperna definitivt skulle bli för stora för att 
man skulle kunna bedriva den verksamhet man uppfattade vara förskolans 
uppgift45 Utvecklingen på fältet hade fjärmat förskolan från vad som i den 
befintliga arbetsplanen46 sagts om arbetssätt och villkor för den pedagogiska 
verksamheten, ansåg man. 

Politikernas krav på att kunna kontrollera förskolans verksamhet också efter 
det att ytnormen slopades, kom att motsvaras av krav från förskolans personal att 
få tydliga riktlinjer för det egna pedagogiska arbetet. Personalen efterlyste 
riktlinjer som bättre motsvarade den faktiska arbetssituationen. 

På uppdrag av regeringen presenterade socialstyrelsen år 1981 "Förskolans 
pedagogiska verksamhet - mål och i nriktning"47 och ett år senare "Utvecklings
plan för barnomsorgen".48 I utvecklingsplanen aviserades ett mer utarbetat 
pedagogisk program för förskolan.4^ Även om en arbetsplan och ett pedagogiskt 
program inte fullt motsvarar en skolans läroplan, skulle de ändå vara mer styrande 
än tidigare dokument för förskolan. Barnstugeutredningens fokusering på 
individen och det enskilda barnets utveckling ersattes i både arbetsplanen och i 
utvecklingsplanen av en koncentration på gruppen. Dialogpedagogiken50 utbyttes 
mot ett, som det uttrycktes, mer strukturerat arbetssätt, genom att arbete, lek och 
inlärning lyftes fram i arbetsplanen som de centrala begreppen.för den 
pedagogiska verksamheten.51 

Arbetsplanen och löftet om ett utarbetat pedagogiskt program mottogs med 
tillfredsställelse av förskollärarkåren, som menade att dessa skrifter i stor 
utsträckning uppfyllde de förväntningar och krav man ställt. Att behörighets
frågan inte behandlades var dock en missräkning för förskollärarna.52 

Arbetsplanen kan ses som ett sammanfattande uttryck för de förväntningar och 
krav som 1970-talets samhällsförändring ledde fram till beträffande barnomsorgen 
och dess pedagogiska verksamhet. Den blev i vissa avseenden den gemensamma 
lösningen för behov som fanns på olika nivåer i samhället. Förskolan var nu så 
utbyggd och omfattade så många barn att den blivit en ofrånkomlig del av 
samhällets offentliga socialisation och en viktig fråga också i politiken. Arbets
planen tillkom som ett medel för den centrala styrningen av förskolan i en tid när 

44 Förskolan 1/78 s 18, 4/78 s 6, 8/80 sl5; Fackläraren 21/80 s 12, 7/81 s 5,19, 
22/81 s 5. 
45 Förskolan 7/8 Is 4, 8; Fac klär aren 15/81 s 5. 
46 Socialstyrelsen(1975 a, b). 
47 Socialstyrelsen(1981). 
48 Socialstyrelsen(1982). 
4^ Detta program blev färdigt 1987. Dessförinnan hade "Förslag till pedagogiskt 
program" framlagts 1983. (Socialstyrelsen 1987; 1983). 
50 Se nedan s 17om dialogpedagogik. 
51 Socialstyrelsen (1981), s 31-34. 
52 Förskolan 9/81 s 4, 1/82 s 4, 6/82 s 4, 19. 
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decentraliseringen ökade. Genom arbetsplanen fick kommunpolitikerna ett 
redskap för sin planering av förskolan. Den skulle sedan följas av lokalt utar
betade planer och slutligen av planer för de enskilda enheterna och institutionerna. 

Sammanfattningsvis kan man säga, att förskollärarnas krav på förnyade 
riktlinjer främst hade sin grund i de förändrade förutsättningarna för deras arbete i 
barngrupp och i oron för den fortsatta utvecklingen. 

OMDANINGAR PÅ FÄLTET 

Förskollärare - en yrkesroll i förändring 
Nya krav ställdes på förskolepersonalen under hela 70-talet. I och med att 
daghemmen blev den dominerande förskoleverksamheten med tanke på antal barn 
och personal, förändrades också förskollärarens faktiska arbete och roll. I den 
gamla lekskolan var förskolläraren "fröken" för barnen och för föräldrarna. Ibland 
sågs hon som "lektanten", vilken hade hand om barnen några timmar per dag.53 

Allmänt ansågs hennes uppgift vara att ge förskolebarnen utvecklande stimulans i 
form av lekar och olika sysselsättningar i en förskola vars 

främsta uppgift är att som en förberedelse för skolarbetet vänja barnen 
vid grupparbetet 

I och med beslutet om den allmänna förskolan åtog sig samhället ett ansvar för 
att ge alla sex-åringar en förskoleplats samt att så långt som möjligt tillgodose 
föräldrarnas behov av barntillsyn. Genom utbyggnaden av daghemsplatserna 
kunde också många barn, yngre än sex år, komma in i förskoleverksamheten. 
Förskolan kom att i stor utsträckning omfatta hela dagen och även små barn var 
där. Därmed skedde en förskjutning av förskollärarens uppgifter. 
Förskollärararbetet kom att till stor del innebära vård och omsorg förutom 
fostran och undervisning 55 

En annan förändring, som i många kommuner påverkade den pedagogiska 
situationen i daghemmen, var den av barnstugeutredningen rekommenderade 
barngruppsindelningen i "syskongrupper".56 Flertalet kommuner i landet följde 
rekommendationen, vilket i praktiken innebar att personalen i sina barngrupper 
nu hade vitt skilda åldrar och mognadsgrader.57 Tidigare var det vanligare med 
åldersmässigt homogena grupper. Förändringen till "syskongrupper" genomfördes 
tämligen snabbt i många kommuner. Syskongrupperna blev sedan på många håll 
"utvidgade syskongrupper" eller "familjegrupper", vilket innebar att ännu fler 
åldrar blandades, ofta i kombination med att det totala barnantalet i grupperna 
ökade 581 dessa grupper kunde det nu finnas spädbarn och småbarn, utan speciella 

53 Förskolan 10/76 s 14. 
5^ Bonniers lexikon (1965). 
55 Kärrby ( 1985). 
56 SOU 1972:26, s 178 ff. 
57 Socialstyrelsen (1978). 
58 Se ovan not 45. 
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hänsyn till lokalutformning och personalbesättning. Tidigare, i de s k 
spädbarnsgrupperna eller koltbarnsgrupperna, hade sådan hänsyn tagits. 

Dialogpedagogikens uppgång och borttynande 
Barnstugeutredningen, som gett underlag till förslaget om en allmän förskola, 
gav också riktlinjer för den pedagogiska verksamheten i deltidsgrupperna och 
daghemmen.^9 I flera av de betänkanden som utredningen producerade,60 

presenterades "ett förskolepedagogiskt förhållningssätt" genom att åtskillnad 
gjordes mellan tre olika modeller för förskolepedagogik; den förmedlings
pedagogiska, den utvecklingspedagogiska och den dialogpedagogiska modellen. 

Den första ansågs passivisera barnet genom att det helt vilar på den vuxne att 
välja både mål och medel för barnets verksamhet. Den vuxne är den styrande och 
ledande i kontakten mellan barn och vuxna. Den andra modellen, den 
utvecklingspedagogiska, beskrevs i termer av att den vuxne har en passiv, 
avvaktande roll i den direkta kontakten med barnet. Hon/han skall främst bereda 
goda utvecklingsbetingelser för barnets medfödda, inneboende möjligheter och 
krafter. 

Den dialogpedagogiska modellen, slutligen, framhölls av barnstugeutredningen 
som den mest gynnsamma och önskvärda. I dialogpedaogiken sker ett samspel 
mellan barn och vuxna, menade man. Båda parter, barn och vuxen, utvecklas. I 
ett sampel mellan erfaren och oerfaren, mellan vuxen och barn, kan barnet 
utvecklas och ta in omvärlden i nära kontakt med den vuxne. Samtidigt lär sig 
den vuxne något nytt. Genom att aktivt utforska omvärlden utvecklar barnet sina 
kunskaper. Också barnets självständighet och individualitet utvecklas genom att 
dess känslor och tänkande hela tiden får respons från den vuxne.61 

Barnstugeutredningen motiverade dialogpedagogiken utifrån kognitiv och indi-
vidualpsykologisk teori.62 Tidigare förordat arbetssätt för förskolan, den utveck
lingspsykologiska modellen, vilade framförallt på utvecklingspsykologisk teori 
där barnets motoriska och emotionella utveckling hade stor plats.63 

59 SOU 1972:26, 27. 
60 SOU 1972:26, 27; SOU 1974:42; SOU 1975:67. 
61 Se även Schyl-Bjurman & Strömberg-Lind (1975). Författarna medverk ade i barn
stugeutredningen som sekreterare respektive expert. I "Dialogpedagogik" försöker de 
konkretisera och klargöra begreppet mer än vad som gjordes i betänkandet. Författarna 
talar bl a om att relationen mellan barn och vuxna måste vara en "subjekt-
subjektförhållande", i stället för en "subjekt-objektrelation"(s 4 5) som i t ex förmed-
lingspedagogisk modell. De betonar också att d ialogpedagogik är e tt förhållningssätt 
som genomsyrar all verksamhet i förskolan och inte endast berör relat ionen barn o ch 
vuxna utan även relationerna mellan d e vuxna på förskolan. Det är i "dialogen" med det 
enskilda barnet s om personalen tillsammans med barnet "upptäcker den gemensamma 
verkligheten", (s 48) 
62 Framför allt var det Piagets och Bruners teorier om tänkandets utveckling som 
betonades. Även E H Eriksons teori om jag-utvecklingen samt i viss mån G H Meads 
socialpsykologiska teori användes i argumentationen för dialogpedagogik. 
63 Här var det främst Gesell och Bühler som dominerade. De blivande förskollärarna 
tränades mycket i barnobservationer i dessa forskares anda. Utvecklingspsykologiska 
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Socialstyrelsen följde upp utredningens rekommenderade arbetssätt för för
skolan. I de arbetsplaner som styrelsen publicerade till vägledning för personalen 
i deltidsgrupp och daghem spelade dialogpedagogiken en viktig roll. Den beskrevs 
som avgörande för innehåll och arbetsformer och av stor betydelse för det enskilda 
barnets utveckling i förskolan.64 "Dialogen", det utvecklande samtalet som per
sonalen skulle föra med individuella barn eller i små grupper med barn samt med 
varandra, lyftes fram som kännetecken för arbetssättet. Man kan säga att 
dialogpedagiken var processorienterad. Det var samspelet mellan invider som 
betonades, inte resultatet av detta samspel.65 

Med den psykologiska grundsyn som präglade förskolevärlden under 
dialogpedagogikens tid, sågs problem, som kunde uppstå i verksamheten, i stor 
utsträckning som relationsproblem och det var också problemlösningar på 
individnivå som rekommenderades66; de vuxna i förskolegruppen borde utbilda 
sig mer, planera bättre och visa större konsekvens i sitt arbete för att på så sätt få 
lugnare barn med känsla för ansvar. Barnen skulle då också få bättre möjligheter 
att lära in grundläggande färdigheter och begrepp. 

Personalen på förskolan, framför allt på daghemmen, var sammansatt av olika 
personalkategorier med olika utbildningsbakgrund. Barnstugeutredningen hävdade 
att personalen skulle fungera i s k arbetslag67, något som tolkades olika på olika 
håll. Mycket tid och kraft gick åt i personalgrupperna att försöka få dessa 
arbetslag att fungera i enlighet med hur man själv uppfattade riktlinjerna för 
denna arbetslagsprincip.68 

Drygt fem år efter det att den allmänna förskolan införts, befann sig 
förskolepersonalen fortfarande i en förskola stadd i förändring. Lagstiftningen 
kring barnomsorgen hade omarbetats ett antal gånger och förskolan blev 1980 
definitivt en del av samhällets social- och familjevård.69 Dialogpedagogiken, för
skolans arbetssätt som också ansetts idealiskt för andra skolformer,70 hade en tid 
ifrågasatts från olika håll.71 

Aren runt 1980 var för förskolepersonalen en tid av motsägelser. Barnstuge
utredningen stod fortfarande för de givna riktlinjer som personalen ute i barn
grupperna skulle följa. Dessa dominerades, som nämnts, av ett individual-

iakttagelser var mycket viktiga som ett led i utbildningen. Se även Schill (1971); 
Bruun (1 973). 
64 Socialstyrelsen (1975 a,b). 
65 Op cit; Schyl-Bjurman & Strömberg-Lind (1975) 
66 SOU 1972:26, s 136f, SOU 1975:67. 58 f; Schyl-Bjurman & Strömberg-Lind op cit. 
Som en konsekvens av denna betoning av samspelstänkande och subjekt-subjekt
relation (se ovan not 61) ifrågasattes också de klassiska barnobservationerna inom 
förskolan och förskollärarutbildningen. I stället förordades "deltagande observation" 
och iakttagelse av och reflexion över de vuxnas eget agerande. Se t ex SOU 1975:67, 
bil 6. 
67 SOU 1975:67. 

Lidholt & Rollander (1982); Esting & Gunnarsson (1983). 
69 SFS 1980:620; PRU-gruppen (1980); Lindh-Munther (1986). 
70 Se Svenska Facklärarförbundet (1979); Selander (1982). 
71 Bl a Callewaert & Kallos (1976); Kallos (1978); KRUT 1977, nr 2. 
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psykologiskt och utvecklingspsykologiskt tänkande. I målen för den pedagogiska 
verksamheten och i det rekommenderade arbetssättet låg att personalen borde ägna 
mycket tid åt barnen som enskilda individer.72 Detta framstod vid denna tid som 
allt svårare att klara av för personalen. Förutom att det nu ställdes krav, som i 
många avseende var nya för yrkesrollen, kritiserades ständigt den institution man 
var verksam inom. Värdet av den pedagogiska verksamheten i daghemmen 
ifrågasattes av bl a beslutsfattarna.73 Förskolepersonalen ansåg sig inte heller 
leva upp till det arbetssätt som dialogpedagogiken föreskrev.74 

Dialogpedagogiken och 1970-talets förskola kritiserades från flera håll och 
invändningarna mot den fördes bl a fram i den litteratur för förskola och 
personalutbildning som gavs ut under de första åren av 80-talet75 Kritiken 
formulerades dock utan man gjorde någon egentlig granskning av förskolans 
villkor och av de faktiska möjligheterna att förverkliga barnstugeutredningens 
intentioner.76 Barnstugeutredningen fick, utan närmare analys, "skulden" för det 
mesta som efter 5-8 års erfarenhet uppfattades som problematiskt inom 
barnomsorg och förskoleverksamhet. Svårigheter för personalen att t ex hålla 
"samling" i barngruppen hänfördes till dialogpedagogiken. Barnstugeutredningens 
rekommenderade arbetssätt sades ha gjort personalen osäker i yrkesrollen. 
Personalen förmådde inte längre med auktoritet hålla samman och leda en hel 
grupp med barn, menade man. Krav på fastare struktur och ledning uttrycktes.77 

Krav, som alltså underbyggde de önskemål om en ny arbetsplan och ett 
pedagogiskt program för förskolan, som framfördes på andra håll.78 

Man kan säga att det dialogpedagogiska idealet vid denna tid låg alltför långt 
från den faktiska verklighet, i vilken förskolepersonalen arbetade, för att de 
uppställda riktlinjerna skulle kunna fortleva. I den nya arbetsplanen var 
dialogpedagogikbegreppet också slopat, samtidigt som man tog visst avstånd från 
barnstugeutredningens riktlinjer.79 Motiveringen till att förskolans arbetssätt inte 
längre skulle vara dialogpedagogik var bl a att 

72 Barnstugeutredningen formulerade både de generella övergripande målen för för
skolan och delmål för den pedagogiska verksamheten. De pedagogiska delmålen 
uttrycktes som "jaguppfattning", "kommunikation" och "begreppsbildning". SOU 
1972:26. s 64 ff. 
73 Fredholm & Berg (1982), s 76 ff. Se också Ljungblad (1982). 
74 Kärrby ( 1980). 
7^ Se Bladsjö m fl (1981); Karlsson (1982); Rockström & Jonasson (1983). 
76 Kritiskt inriktad forskning, företrädd av bl a Kallos (1978\ Köhler (1978) och 
Selander (1982) har dock givit en mer nyanserad bild och analys av förskola och 
dialogpedagogik. Se nedan s 28 f. 
77 Bladsjö m fl (1981); Rockström & Jonasson (1983); Strömbom (1983) Jämför de 
krav på fastare normer och tydliga vuxna som fördes fram i debatten inom grundskolan 
vid samma tid i kampanjen "Skolan skall fostra" Se Utbildningsdepartementet (1979). 
78 Se ovan om riksdagsdebatten och de fackliga kraven. 
79 Den kritik som från forskarhåll riktats mot dialogpedagogiken och barnstugeut
redningens ideologiska och teoretiska grund sp elade troligtvis en viss roll i slopandet 
av begreppet som sådant. Se t ex Kallos (1978). 
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Det individualistiska perspektivet kan avhålla personalen från att aktivt och 
medvetet gå in i barngruppens verksamhet och arbete med hela eller delar av 
gruppen. Det finns därför en risk för att dialogpedagogiken i praktiken blivit 
en alltför långt gången "fri fostran" med en alltför passivt avvaktande 
vuxenroll (s 15). 

varför 

...begreppet dialogpedagogik förlorat i aktualitet som något specifikt för 
förskolans arbetssätt (s 15).80 

Runt 1980 kan kanske förskolan karakteriseras som ett förvirrat och osäkert 
arbetsfält för personalen med tanke på alla de förändringar som inträffat under en 
tämligen kort tid. Riktlinjerna för den pedagagogiska verksamheten byttes, 
lagstiftningen förnyades och även annat som påverkade förutsättningarna för 
arbetet i barngrupp ändrades (antalet barn i grupperna, åldersammansättningen 
mm). De första åren av 1980-talet var en övergångstid mellan gammalt och nytt, 
där de gamla ideerna aldrig blivit riktigt förankrade och genomförda, och där de 
nya ännu inte stod klara. 

Arbete, lek och inlärning - nya nyckelbegrepp 
Som tidigare påpekats kan 1981 års arbetsplan, med dess förändrade riktlinjer för 
arbetssättet i förskolan, ses som en lösning både på politikernas och förskole
personalens problem. Politikerna önskade, å ena sidan, ge kommunerna större 
ansvar och frihet. Å den andra sidan efterlyste förskolepersonalen riktlinjer, som 
mer stämde överens med de faktiska förutsättningar man hade för att verka i 
barngruppen. 

Den nya arbetsplanen angav inte längre att grunden för det pedagogiska arbetet 
i barngruppen var det enskilda barnet och dess utveckling. I stället skrevs det: 

Gruppen som fostrande och gemensamhets skapande trygghetsfaktor 
börjar nu återfå sin roll i förskolans arbetssätt (s 27).81 

och att det är 

...ur spänningen mellan det enskilda barnets och barngruppens intressen som 
förskolans arbetssätt bör utvecklas (s 26). 

Struktur och planering betonades starkare än i barnstugeutredningens skrifter. 
Arbete, lek och inlärning lyftes fram som verksamhetsformer som ger både 
struktur och innehåll i förskoleverksamheten. 

Socialstyrelsen (1981). 
Op cit. 
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Varför just dessa begrepp betonas på detta sätt klargörs inte i arbetsplanen, 
annat än som ett konstaterande att: 

Arbete, lek, inlärning är begrepp på formerna som verksamheten bedrivs i. 
Dessa begrepp står i ett nära inbördes förhållande och kan sammantagna ge en 
principiell beskrivning av verksamhetsformerna (s 31). 

Arbete, lek och inlärning ställdes delvis som motsats till det arbetssätt som 
betonats i den föregående arbetsplanen. Genom att dessa begrepp lyftes fram som 
förskolans verksamhetsformer, skulle de nackdelar undvikas, som betoningen av 
"dialogpedagogik" och barnens "aktivitetsstationer" påstods ha fört med sig.82 

I arbetsplanen talar man om verksamheter och om olika verksamhetsformer, 
men i en annan betydelse än den som från annat håll börjat komma in i den 
svenska förskolevärlden. 

I samband med att kraven på fastare struktur och ledning i barngruppen växte 
fram i förskolepersonalens egna grupper, började också intresset för teorier om 
och synsätt på barns utveckling, som lät sig väl förenas med dessa krav, vinna 
insteg i den svenska förskoledebatten. Sovjetisk psykologi hade tidigare inte 
uppmärksammats särskilt mycket i förskolekretsar. Omkring 1980 översattes 
emellertid flera texter om sovjetisk barnspykologi och förskola till svenska. 
Många av dessa texter har lämnat bidrag till den förskolediskussion som fördes i 
Sverige i början av 1980-talet83 och de inspirerade också till olika utvecklings
projekt i förskolan.84 Framför allt var det den vuxnes roll för barnens utveckling 
man tog fas ta på. En vuxen, som förmedlade tydliga normer och regler och som 
stod för kunskap och beslut, var vad som förordades. Samtidigt börjar man också 
tala om att ställa krav på barnen och om att just arbete har stor betydelse för 
barns utveckling och socialisation.85 

Arbetsplanens skrivningar och uttryck tycks i flera avseenden också vara 
inspirerad av den sovjetiska psykologin. Man kan t ex se en klar likhet mellan 
arbetsplanen och den i förskollärarutbildningarna snabbt populära och använda 
"Arbete för ftörn"86, genom de så gott som ordagrant överensstämmande 

82 Op cit. 
83 Här kan särskilt nämnas Linge & Wille (1980) vars rapporteringar från ett norskt 
förskoleprojekt, där man bl a betonade arbetets betydelse för barns lek, blev mycket 
uppmärksammade också i Sverige, speciellt vid lärarutbildningarna. Två antologier 
med texter som även de kom att användas inom förskollärarutbildningarna var Köhler 
(1980) "Lenins barnbarn" och Hydén (1982) "Sovjetisk barnpsykologi". Fullständiga 
verk av både Vygotskij och Leontjev översattes också till svenska, Vygotsky: 
"Psykologi och dialektik (1980) och Leontjev: "Verksamhet och personlighet" 
(1982). 
84 Bladsjö m fl (1981); Johansson (1983); Rockström & Jonasson (1983);Strömbom 
(1983). Jfr Håkansson & Lindberg (1985). I en artikel i KRUT (1/1985) diskuterar, 
analyserar och ifrågasätter författarna denna nya litteratur som lyfter fram krav på 
struktur oc h ordning i förskolan. 
85 Se t ex Bladsjö m fl (1981); Strömbom (1983). Se även SOU 1981:25. 
86 Linge ÄWille (1980). 
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fomuleringarna i inledningsavsnitten om arbete, lek och inlärning.87 D t norska 
förskoleprojekt, som redovisas i den senare skriften, bygger på den sovjetiska 
verksamhetsteorin, där just begreppen arbete, lek och inlärning är centrala. Något 
samband med den sovjetiska psykologin uttrycks dock inte alls i arbetsplanen. 
Begreppet verksamhet, som det nu används i arbetsplanen, utvecklas inte och ges 
heller inte samma betydelse som i den "verksamhetsteori" som utvecklades inom 
den sovjetiska historisk-materialistiska skolan.881 arbetsplanen används snarast 
"verksamhet" som synonym till "aktivitet". Verksamhet är det som i allmän och 
specifik mening försiggår på förskoleinstitutionen. Man talar om förskolans 
verksamhet, omväxlande med barnens aktivitet. Verksamhet blir helt enkelt fråga 
om vad barnen och de vuxna sysslar med under förskoledagen.89 

Den indelning av aktiviteter i arbete, lek och inlärning som görs i arbetsplanen 
kan även ses som ett uttryck för de krav på effektivitet som vid tiden för 
arbetsplanens utarbetande framkommit på olika håll. Arbetsplanens sätt att 
beskriva förskolan tycktes även ha tillfredsställt förskollärarna,90 vars strävan 
mot en professionalisering av yrket blivit al lt tydligare under denna tid. För dem 
hade det nu, i takt med att förskolans sociala roll och åtaganden utvecklats allt 
mer, blivit viktigt att utkristallisera att de verkligen utövade ett urskiljbart 
pedagogiskt arbete.91 Förskolans, speciellt daghemmens, pedagogiska värde 
ifrågasattes av makthavarna92 och förskollärarna hade ännu inte lyckats få 
behörighetskravet antaget. Sysselsättning av barn, genom "lek" och "skapande 
verksamhet", vilket tidigare varit ett positivt kännetecken för förskollärarnas 
arbete räckte inte längre till som en beskrivning av vad förskolläraryrket 
egentligen innebar. Arbetsplanens beskrivning av förskolans inre arbete markerar 
att tillvaron på förskolan måste ses som fylld av meningsfulla, planerade akti
viteter, - något som stämde väl överens med förskollärarnas professionaliserings-
strävanden. 

87 Jfr Socialstyrelsen (1981), s 31 med Linge & Wille (1980 ), s 13. 
88 Det är i arbetsplanen inte en fråga om barnets internalisering av yttre primära 
handlingar till olika verksamhetstyper. Inte heller är det fråga om de historiska och 
sociala omständigheter som barnet utvecklar vissa relationer till och som därigenom 
tar sig uttryck i dominerande verksamheter. För närmare utveckling av verksam
hetsteorin, se Leontjev (1982); Hydén (1982). 
89 Denna mer allmänna betydelse av verksamhetsbegreppet framkommer också i det 
kompletterande material socialstyrelsen utgav i samband med "Förslag till pedagogiskt 
program för förskolan" (1983). I Norén-Björn (1983) ger författaren exem pel på arbete, 
lek och inlärning på samma vis som arbetsplanen talar om verksamhet. 
90 Förskolan 1/82; 6/82. 

Se ovan s 14. Jfr Liljes tröm (1979); Johansson (1984); Johansson (1985); Ullman 
(1988). Jfr äve n Sigsgaard (1985) som gör en anlays av skillnaden mellan arbete o ch 
lönearbete och visar på daghemspedagogikens utveckling mot "fostran till 
lönearbete". Han menar att uppdelningen i verksamheterna arbete, lek och inlärning är 
ett tecken på denna utveckling. I förskollärarnas kamp för professionalism gäller det 
för dem själva att vara goda lönearbetare vilket då påverkar dem i deras förhållande till 
barn o ch arbetsbegreppet. 
92 Se ovan s 10. 
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Begreppen arbete, lek och inlärning förtydligar m a o förskollärarnas arbets
innehåll, och avgränsar samtidigt vad personalens pedagogiska insatser innebär. 
De markerar att en förskollärare inte är en "lektant" och inte heller en 
lågstadielärare. Lågstadielärarens och förskolelärarens pedagogiska insatser kan 
hållas isär. Förskollärarna har ett eget revir och en alldeles speciell utbildning -
även om denna utbildning ännu inte ej fått samma exklusiva betydelse och blivit 
ett behörighetskriterium som hos lärarna.93 

EGNA ERFARENHETER AV FÖRSKOLLÄRARUT-
BILDNING 

Den samhällsförändring som påverkade förskolans utveckling präglade självfallet 
också förskollärarutbildningen. Både den faktiska utvecklingen, av t ex ekono
miska resurser och ramar, och den idévärld som avspeglar sig i de givna 
riktlinjerna för verksamheten och i den debatt som fördes kring förskolan, 
återfinns i förskollärarutbildningens vardag. 

Dialogpedagogikens ideal med individ- och relationscentrerad undervisning stod 
högt i kurs då tillgången på resurser var goda. Samspelet mellan individer 
uppmärksammades och grupprocesser diskuterades. Lärarna hade ofta undervisning 
i halvklass och smågrupper. En undervisning med föreläsningar och lektioner i 
större grupper och med individuella, skriftliga tentamina tog över när de ekono
miska resurserna minskade. Resultatet, av undervisningen blev nu viktigare än 
processen fram till kunskapen.94 

Mina egna erfarenheter av förskola och förskollärarutbildning överenstämmer 
helt med den utveckling jag beskrivit ovan. När jag började arbeta som 
förskollärarutbildare var dialogpedagogik ett honnörsord inom u tbildningen och 
många lärare, inklusive jag själv, strävade efter att följa de givna riktlinjerna för 
ett dialopedagogisk arbetssätt.95 

Lärarutbildningen var vid mitten av 70-talet starkt förankrad i barnstuge
utredningen, vars betänkande "Förskolan. Del 1 och 2"96 utgjorde en väsentlig 
del av kurslitteraturen. Både innehåll och arbetssätt i förskollärarutbildningen var 
under ett antal år klart påverkade av dessa betänkanden samt av utredningen om 
den framtida personalutbildningen.97 En konsekvens av detta blev att relationerna 
mellan individer och mellan grupper i både förskola och lärarutbildning, sociala 
processer och utvecklingsprocesser, fokuserades starkt inom utbildningen. Detta 
tog sig t ex uttryck i att min egen undervisning snarare relaterade till mina 

93 Jfr Florin (1987). I Florins studie av folkskolans lärarinnor framträd er just en kamp 
för professionalisering och erkännande so m i mycket motsvarar förskollärarnas krav i 
dag på förskollärarutbildning för behörighet till tjänst, ett krav s om denna grupp all tså 
drivit länge. 
94 Se även Johansson & Linné (1979). 
95 Jag tillträdde en tjänst som lärare i psykologi/pedagogik vid ett förskole-
seminarium 1974 och var heltidsverksam som sådan fram t om 1983. 
96 SOU 1972:26, 27. 
97 SOU 1975:67. Se även Rosengren (1978) och Johansson & Linné (1979). 
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erfarenheter som psykolog än till mina erfarenheter som pedagog. Gruppsamtal, 
relationsövningar, rollspel och sensitivitetsträning var återkommande inslag i 
pedagogik-/psykologiundervisningen vid mitten av 70-talet. De kontakter jag 
regelbundet hade med mina kollegor vid de andra förskollärarutbildningarna ute i 
landet, bekräftade att detta arbetssätt var vanligt, särskilt vid de utbildningar där 
pedagogik-/psykologilärarna också hade psykologutbildning. 

Troligen var det inom just förskollärarutbildningen som dialogpedagogiken 
hade sin största framgång. Många lärare hade redan ett individualpsykologiskt 
synsätt vilket säkert underlättade accepterandet av barnstugeutredningens skriv
ningar.98 Många förskollärarutbildare var under senare hälften av 70-talet flitigt 
engagerade som föreläsare och som ledare för fortbildningsdagar i bl a grund
skolan för att sprida dialogpedagogikbegreppet. Tillsammans med den metodik
lärare som jag samarbetade nära med, föreläste jag ofta vid sådana 
fortbildningsdagar. 

Det fanns inom utbildningen vid denna tid goda möjligheter att arbeta med 
smågrupper där bearbetning av gruppsykologiska processer kunde ske. Mycket 
lärarledd tid stod till förfogande för grupparbete, gruppdiskussioner och relations
analyser och för de studerandes satsning på fördjupningsarbete, valt efter eget 
intresse." 

Den förändring som sedan skedde i utbildningen mot bl a ett mer strukturerat 
innehåll och en tydligare lärarroll kan delvis härledas till högskolereformen 1977, 
då UHÄ övertog huvudmannaskapet för förskollärarutbildningarna från SÖ. När 
seminarierna uppgick i högskolorna förändades styrningen av lärarutbildningen. 
Tidigare hade undervisningstiden för olika ämnen reglerats centralt genom fasta 
timplaner. UHÄ gav endast generella anvisningar om ämnen och poängtal medan 
de lokala högskolorna och linjerna själva skulle forma utbildningarna.100 

Strävan fanns då på många håll att också söka forma kursplaner och arbetssätt 
efter traditioner vid andra utbildningar inom den nya högskolan.101 Det gavs inte 
längre lärartid för arbete i smågrupper. Krav på effektiv, kontrollerbar inlärning 
framfördes både från lärar- och studerandehåll. Kritiken av barnstugeutredningen 
och av dialogpedagogiken102 bidrog också till att glöden för dialogpedagogiken 

I stort sett alla förskollärarutbildningar var representerade genom pedagogik/psy
kologilärarna vid ett engagerat möte i Stockholm i januari 1976 där SOU 1975:67 
"Utbildning i samspel" diskuterades. Mötet gällde främst pedagogikämnets förhållande 
till metodikämnet, men klart är att dialogpedagogiken engagerade oss i mycket hög 
grad. Vi såg oss själva som föregångare och nydanare inom lärarutbildning och 
pedagogik och vi såg det som vår uppgift att sprida dialogpe dagogiken vidare. 
99 Jfr Hudner & Askling (1976). Jfr ä ven Johansson & Linné (1979). I de senares 
sammanfattning av FRU-projektet (Processanalalytisk studie av förskollärar
utbildningen) redovisas bl a förändringar i innehåll och form vid några olika för
skollärarutbildningar under 1970-talet. Utvecklingen vid de undersökta lärarutbild
ningarna stämmer väl överens med mina egna erfarenheter från förskollärarutbildning 
under denna tid. 
100 Se Askling (1983). 

Se UHÄ (1978,1980) och t ex Lokal plan och kursplan för förskol-
lärarutbildningen i Umeå (1976, 1980). 
102 T ex KRUT (1977); Kallos (1978). 
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falnade. Denna förändring visade sig bl a i att min roll i undervisningen övergick 
från en mer terapeutiskt inriktad psykologroll till en mer traditionellt 
föreläsande/handledande lärarroll. Inom utbildningen sökte lärarna också utforma 
en tydligare boskillnad mellan de olika ämnena i förskollärarutbildningen. Lärare 
undervisade inte längre tillsammans under lektionerna, något som varit vanligt 
tidigare under 1970-talet.103 

Barnstugeutredningens betänkande liksom "Arbetsplan för förskolan 1975" 
försvann ur kurslitteraturlistorna och ersattes så småningom med "Arbetsplan för 
förskolan 1981 ", senare också med "Pedagogiskt program för förskolan 104 

VAD INTRESSERADE FÖRSKOLEFORSKARNA? 

På samma sätt som man klart s er parallellerna mellan samhällets, förskolans och 
förskollärarutbildningens utveckling, kan man iaktta paralleller mellan den 
förskoleforskning som bedrevs och det politiska intresseklimatet för 
barnomsorgsfrågor under samma tid. 

När barnstugeutredningen tillsattes krävde det politiska och samhällsekono
miska läget daghemsutbyggnad för att frigöra kvinnlig arbetskraft. Samtidigt 
lyftes sådan forskning fram, som kunde visa att förskolevistelse var bra för 
barnen. Forskningsresultat och teorier som visade att barnen fick stimulans och 
stöd för sin utveckling tillsammans med andra barn, att förskolan gav upplevelser 
som hemmiljön inte medgav, var starka argument i diskussionen om en allmän 
förskola.105 

Mycket av den forskning om barn som bedrivits under 1940-, 50- och 60-talen 
har betecknats som förskoleforskning, men kan snarare benämnas forskning om 
barn i förskoleåldern, dvs det är barnens ålder och utveckling som varit av 
intresse. Någon egentlig koppling till förskolan som uppväxt- och fostransmiljö 
förekom knappast.106 

Denna inriktning av forskningen har bidragit till att vi idag har tämligen stor 
kunskap om barns utveckling utifrån olika psykologiska perspektiv och 
frågeställningar. Den utvecklingspsykologiska traditionen har sedan lång tid 
också en mycket stark förankring i svensk förskolehistoria.107 Utvecklings-

103 Se också Johansson & Linné (1979). 
104 Förslag till pedagogiskt program för förskolan" Socialstyrelsen (1983) ersattes 
sedan från 19 87 med "Pedagogiskt program för förskolan". 
105Se SOU 1972:26 kapitel 1 o ch 2. SOU 1972:27 kapitel 6. 
106 Carin Ulin och Stina Sandels är båda exempel på två inhemska forskare s om fått 
beteckningen förskoleforskare. Det är i själva verket deras viktiga bidrag till kun
skapen om små barns u tveckling motoriskt, perceptuellt och kognitivt som givit dem 
detta epitet. Se t ex Ulin (1946, 1957) och Sandels (1972). Stukåts (1966) uppmärk
sammade studie av förskolans effekter på barns u tveckling måste däremot betecknas 
som en förskolestudie. 
107 Med namn som Bühler och Gesell, vilkas tradition de ovan nämnda svenska 
forskarna kan s es som goda exempel på, har svenska förskollärare fostrats i sin syn på 
barn sedan lång tid tillbaka. Se t ex Sandels (1968). Hon redovisar en sammanställning 

25 



psykologiskt baserad forskning låg också till grund för barnstugeutredningens 
formuleringar av förskolans mål, innehåll och arbetssätt.108 Psykologiska teorier 
användes som bas för riktlinjer och föreskrifter för barns fostran och påverkan i 
förskolan. Psykologin hade under många år en likartad dominerande roll vid 
sökandet efter lösningar på pedagogiska problem i den obligatoriska skolan. Den 
användes inte längre som en hjälp att lära känna barn och deras förmåga för att på 
så sätt finna vägar att nå ett pedagogiskt mål. Psykologin och utvecklingen hade 
blivit mål i sig.109 

Den forskning om förskolan, som hade sina rötter i den utveck
lingspsykologiska traditionen, fick sin uppföljning i den forskning som 
prioriterades i barnstugeutredningens och dialogpedagogikens spår. Nu var den 
dock mer inriktad på barnet i förskolan och/eller personalen i förskolan - men 
fortfarande med psykologisk teoribildning som gav referens- och tolkningsramar 
vid problemställning och datananlys.110 Den förskolepedagogik som diskuterades 
i denna forskning var en pedagogik utan förankring i en värld utanför förskolan. 
Förskolans pedagogiska kontext uppmärksammades inte heller, utan förskole
pedagogik blev i mycket en fråga om relationer mellan individer.111 

Huruvida förskolan skulle lyckas i sina föresatser och nå sina mål eller inte, 
blev i stort en fråga om hur ambitiös och skicklig förskolepersonalen var eller 
hur väl förskolebarnens föräldrar samarbetade med personalen. Förklaringar till 
förskolans effekt och resultat lades på individnivå. Sådana förklaringar gav också 
personalen, då den uttalade sig om förskolan och förhållandena där.112. 

Kring de pedagogiska delmål som barnstugeutredningen formulerade och det 
arbetssätt som förordades, blommade vid mitten av 70-talet en rik flora av 
forsknings- och utvecklingsarbete. Merparten av denna verksamhet hade till syfte 
att studera i vilken grad förskolemålen nåddes eller vilka problem som uppstod 

över forskning om barn i förskoleåldern som visar den tydliga inriktingen på just 
utvecklingspsykologiska studier under 1960-talet. 
108 SOU 1972:26; Socialstyrelsen (1975 a, b). 
109 Se t ex Kallós (1978); Köhler (1978); Lundgren (1979); Broady (1981). 
11® Här kan som typexempel nämnas Schyl-Bjurman (1982). Hon har studerat hur 
barnstugeutredningens förslag till nya organisationsformer av förskolan togs emot och 
genomfördes på "fältet". Studien kan betraktas som en utvärderingsstudie på 
individnivå där Meads socialpsykologiska teori o m symbolisk interaktion gett en ram 
för tolkning och förklaring av resultaten. Jorup (1 979) är ett annat typiskt exempel. 
Hos Jorup är det Piagets teori och ett dialogpedagogiskt arbetssätt som fokuseras i 
hennes undersökning om hur barnen leker i daghemmen. 
111 Jfr Kallós (1978) liksom Selander (1984) som båda har visat på just bristen på 
förankring av förskolans pedagogik i ett samhälleligt kontext och på hur dominera nde 
det individualpsykologiska tänkandet var inom den förskolepedagogik som beteck
nades som dialogpedagogik. 
112 Kärrby (1 980); Noréen-Bjöm (1980). Jfr Dahlberg & Åsén (1986a, b) som visar på 
andra möjligheter till förklaring då de sätter in förskolan i ett större samhälleligt 
sammanhang. 
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vid ett dialogpedagogiskt arbetssätt, med personalen i arbetslag eller med en ny 
barngruppsindelning.113 

Under ledning av Bengt-Erik Andersson genomfördes inom "Barnpsykologiska 
arbetsgruppen" vid lärarhögskolan i Stockholm ett antal studier av barns 
utvecklingsmöjligheter i förskolan.114 Dessa studier kom att användas just för 
att motivera utbyggnaden av daghem.115 Bl a studerades daghemmet som 
utvecklingsmiljö i flera olika projekt, liksom frågor om hur organisationen av 
verksamheten påverkar barnens anpassning och utveckling eller föräldrars och 
personals samarbete och trivsel.116 

Den relationsinriktade förskoleforskningen nådde sin höjdpunkt vid tiden för 
beslutet om den allmänna förskolans införande och närmast därefter. Den fick sin 
efterföljare i den pedagogiska och psykologiska forskning som initierades runt 
1980. Det var då inte längre barnstugeutredningens idéer som skulle prövas och 
utvärderas. Mål kontra resultat i förskolan var fortfarande intressanta för forskare 
och anslagsgivare, men den individcentrerade dialogpedagogiken hade inte längre 
utrymme i frågeställningarna. Barngrupperna var nu större, effektivitetsdebatterna 
pågick och det blev mer intressant att studera själva verksamheten i barngruppen 
och effekterna av olika organisations- och undervisningsvarianter.117 

Forskningsfrågorna följde alltså det politiska intresset för förskolans 
verksamhet. Orsak och verkan i dessa sammanhang är inte entydiga men klart är 
att forskningen många gånger kom att legitimera redan fattade politiska 
beslut.118 Mycket av den den psykologiskt förankrade forskningen, framför allt 
under 70-talet, har på olika sätt också varit normativ. Dess utgångspunkter i de 
psykologiska utvecklingsteorierna har många gånger fungerat som föreskrifter för 
önskat beteende hos barn och vuxna. Forskningen har ofta varit inriktad på att 
undersöka i vilken mån de uppsatta målen uppnåtts, mål som satts utifrån de 
psykologiska teorierna. I resultaten konstateras sedan ofta att målen för förskolan 
och vad som utspelar sig i praktiken inte stämmer överens. Man diskuterar olika 
lösningar för att minska eller helt överbrygga denna diskrepans, eller detta 
"glapp", mellan idé och verklighet. 

Som ett exempel på detta sätt att resonera kan nämnas studier angående 
barnens inträde i den obligatoriska skolan sen de gått i förskola; studier av 
övergången förskola - lågstadium. Att barnen får problem när de börjar i en ny 
skolform är ofta en given utgångspunkt. Forskaren utgår från förutsättningen att 

Thorsell (1979) har redovisat och sammanfattat en stor del av den forsknings- och 
försöksverksamhet som bedrevs under denna tid. 
114 Andersson efterträdde 1975 Stina Sandels vars bitr professur tillkom 1969. 
Tjänsten inrättades med inriktning just på utvecklingspsykologi och pedagogik i 
förskoleåldern, vilket visar på det starka samband mellan de två disciplinerna som 
länge funnits. Se Andersson(1976). 
115 Se Familjestödsutredningen (1978); SOU 1981:25. 
116 Se t ex Dahlberg m fl (1973); Söderlund (1975); Edenhammar ( 1978); Hårsman 
(1982). 
117 Se t e x Ekholm, Ekholm & Hedin (1982); Söderlund (1984); Fredriksson (1985); 
William-Olsson m fl (1985); Johansson (1986). 
118 Se Lundgren (1984); Dahlberg & Åsén (1986 a). 
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barnens utveckling är beroende av kontinuitet i kontakten med vuxna och med 
undervisnings- och fostransformer. De åtgärder, som föreslås för att förhindra att 
problem uppstår för barnen, är av organisatorisk art; gemensamma lokaler för 
förskola och lågstadium, eller delvis gemensam utbildning för förskollärare och 
lågstadielärare. Gemensam huvudman för förskola/skola är en annan organisa
torisk åtgärd som föreslås i strävan att förena mål och praktisk verklighet.119 

Ett annat exempel på forskning om "idé kontra verklighet" i förskolan erbjuder 
Gunni Kärrbys studie om dialogpedagogiken i förskolan.120 Kärrby undersökte 
genom intervjuer med personalgrupper vad de, som var verksamma i 
barngrupperna lade in i begreppet dialogpedagogik och hur de menade att den 
tillämpades. Hon fann att dialogpedagogiken i mycket liten utsträckning var en 
realitet i barngrupperna. Begreppet hade presenterats oklart för personalen, som 
var osäker på vad dialogpedagogik egentligen innebar. Personalen tolkade 
begreppet utifrån tidigare egna erfarenheter. Främst hade man uppfattat dialog
pedagogik som en ökad individcentrering, där barnets personliga egenskaper och 
utvecklingsnivå skulle styra verksamheten. Personalen menade att detta var svårt 
att genomföra i praktiken på grund av olika organisatoriska hinder och brister i 
barnens mognad och sociala bakgrund. Dialogpedagogiken kom därför inte att få 
det genomslag och bli den förnyande kraft i förskolan som man förväntat sig, 
enligt Kärrby. Samma psykologiska utgångspunkter och organisatoriska 
lösningar när idé och verklighet inte överensstämmer återfinns här, som i tidigare 
givna exempel, både hos den intervjuade förskolepersonalen och hos forskaren 
själv. 

Kärrbys studie är intressant i det avseendet att hon söker komma åt hur de, 
som är med och omsätter givna riktlinjer till praktisk verksamhet, själva 
uppfattar sin verklighet och de givna riktlinjerna. Studien stannar dock vid 
intervjuer med personalen, varför det endast är utsagorna om praktiken och inte 
den faktiska praktiken, som kan diskuteras. 

Efter 1980 kunde man ta del av forskning inriktad på att mäta effekterna av 
förskolans verksamhet. Arbetsättet enligt barnstugeutredningens riktlinjer 
ifrågasattes, då det inte ansågs uppfylla de krav på effektivitet som nu blivit 
vanligare. En utgångspunkt var att det för effektiv inlärning krävs att de vuxna 
inom förskolan står för tydlighet, struktur och planering, något som man antog 
saknades i ett dialogpedagogiskt arbetssätt.121 Forskningsinriktningen som sådan 
passar således väl in i det avståndstagande från dialogpedagogiken som kan läsas 
ut av den nya arbetsplanen. Det senare 80-talets utveckling av 
effektivitetsstudierna står klar när man kan notera att det är finansdepartementet 
som initierat en av de mera uppmärksammade rapporterna om kvalitet i 
förskolan.122 

Jämsides med den normativa, föreskrivande forskningen pågick också andra 
studier av förskolan. En kritisk forskning, där förskolans mål och arbetssätt inte 
togs för givna utan granskades utifrån ett samhällsperspektiv och som fokuserade 

119 Se t ex Krook ( 1978); Wiechel (1981). 
120 Kärrby ( 1980). 
121 Johansson (1986). 
122 Finansdepartementet (1988). 
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pedagogiska problem och konsekvenser snarare än psykologiska, kan också 
återfinnas i 1970-talets forskningsutveckling. T ex granskades uppfostran och den 
nya förskolan av Eva-Marie Köhler123 medan Daniel Kallos analyserade dialog
pedagogiken och dess vetenskapliga och samhälleliga grund.124 Båda menade att 
den ideologiöverföring som sker i förskolan är dold men att den ändå helt klart 
sker på de sociala mellanskiktens villkor. Förskolan kan på så sätt inte vara bra 
för alla barn. Endast de som i övrigt lever enligt mellanskiktens förutsättningar 
kan på ett gynnsamt sätt utnyttja och tillgodogöra sig den kunskap och de normer 
som dialogpedagogiken förmedlar. Förskolebarn som inte hör hemma i dessa 
sociala sammanhang får i stället underkasta sig de värderingar och beteenden som 
råder i förskolan och de får också tidigt lära sig att acceptera detta.125 

Även Billy Ehn diskuterar förskolan i ett samhälleligt sammanhang i sina 
etnologiska studier av förskolan som egen kulturell miljö.126 Daghemmets liv 
är, enligt Ehn, skilt från samhället i övrigt och har särskilda normer för beteende 
och umgänge. Daghemslivet fostrar på ett sätt som kan bekrivas utifrån det till 
synes motsägelsefulla begreppsparet tveksamhet och ordning. Ehn menade också 
att förskolans liv och pedagogik företräder medelklassens ideologi. Det som 
händer och sker i förskolan är ett uttryck för den makt över, och ambivalens 
inför, den offentliga fostran som medelklassen representerar. 

Ehn byggde sin beskrivning av daghemmen på de deltagande observationer han 
gjorde på några avdelningar, när han vikarierade som barnskötare. Man kan säga 
att han genom kritisk analys av empiriska fakta både gett en bild av och 
förståelse för förskolans praktik. Pedagogisk forskning som förenar kritisk teori 
med empiri från förskolans vardag hade däremot knappast någon företrädare vid 
början av 1980-talet. Det är först senare som den arten av förskolestudier 
bedrivits.127 

Ytterligare en inriktning, som kan sägas ha etablerats inom 
förskoleforskningen vid början av 1980- talet, är forskning om "tänkandet." Biörn 
Hasselgren hai studerat former för tänkandet i sin undersökning av förskollärar-
kandidaters uppfattning av lek,128 där "uppfattning av" avser förståelseformen i 

123 Köhler (1978, 1980). 
124 Kallos (1978). 
125 Köhler (1980). 
126 Ehn (1983). 
127 Däremot var sådan forskning, där empiri från och kritisk analys av den faktiska 
pedagogiska verksamheten, något mer företrädd, när det gäller den obligatoriska 
skolan. Se t e x Lundgren (19 81); Callewaert & Nilsson (1979,1980). Under ledning av 
Lundgren har på senare år äv en förskolan granskats m ed den s k ramfaktorteorin (se 
Lundgren 1984) som referensram. Dahlberg har utifrån ramfaktorteoretiska utgångs
punkter studerat både förskolans organisation och innehåll. Se Dahlberg & Åsén 
(1986a, b). Se även Bernstein & Lundgren (1983). Kärrbys studier av livet i förskolan 
kan också i viss mån nämnas här. Kärrby har kartlagt styrfaktorer för förskolans peda
gogiska arbete och genom observationer av barn i förskolan kartlagt deras aktiviter, 
språk och gruppmönster, samt diskuterat samband mellan bakgrundsfaktorer och 
barnens bete ende, Kärrby ( 1986). Även Dencik mfl (1988) har i ett omfattande projekt 
studerat barn i förskolan mot barngurnd av deras totala social situation. 
128 Hasselgren (1981). 
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sig. Hasselgren påvisade att lärarkandidaternas uppfattning av barns lek utvecklas 
under deras utbildningstid. Kandidaterna fick vid tre tillfällen under sin utbildning 
beskriva en leksituation i förskolan, utifrån en film som visades för dem. En del 
av försökspersonerna uttryckte sig på olika vis och beskrev leksituationen utifrån 
olika perspektiv och utgångspunkter vid de skilda undersökningstillfällena. Detta 
visade, enligt Hasselgren, att en förändring och utveckling av tänkandet inträffat. 
Lärarkandidaterna representerade olika utvecklingsstadier i tänkandet och det är de 
olika tankemönstrens utvecklingsnivåer och formmässiga kännetecken som var/är 
intressanta för Hasselgren och hans forskarkollegor.12^ 

Ingrid Pramling har med sina studier om barns inlärning och tänkande och om 
hur kunskap härom kan uttnyttjas i förskoleverksamheten130 starkt bidragit till 
att förskoleforskning också uppmärksammas av förskolans egen personal. Då 
Pramling har studerat innehållet i barns tänkande har hon inte relaterat detta till 
individen utan har snarare betraktat barnen som representanter för olika 
utvecklingsstadier. 

EGET FORSKNINGSINTRESSE 

Jag var, som tidigare nämnts, verksam som utbildare av förskollärare då den nya 
arbetsplanen publicerades. Under åren som förskollärarutbildare undervisade jag 
dels lärarkandidater i g rundutbildningen, dels yrkesverksamma förskollärare i 
handledarutbildning och annan fortbildning och fick därigenom kontakt med 
förskolan i flera olika sammanhang. Jag fick många gånger påtagligt erfara att de 
två grupperna, lärarkandidater och yrkesverksamma förskollärare, skilde sig åt i 
ståndpunkter och synsätt på arbetssätt och innehåll i förskolan. 

Förskollärare som utbildats under barnstugeutredningens ledstjärna tjänstgjorde 
vid början av 1980-talet under helt andra förhållanden än de som rådde under deras 
utbildningstid. De faktiska omständigheterna i barngrupperna var annorlunda vid 
80-talets början än vid början och mitten av 70-talet. De lärarkandidater, som 
utbildades när nya riktlinjer och anvisningar för det pedagogiska arbetet gällde, 
skulle komma att göra sin praktik under utbildningstiden hos handledare och 
arbetskamrater som följt den tidigare utbildningen. Hade detta någon betydelse för 
hur lärarkandidaterna tillgodogjorde sig undervisningen under studietiden? Var det 
så att förskollärare som arbetade sida vid sida på förskoleinstitutionerna och som 
utbildats vid skilda tidpunkter skilde sig åt i arbetssätt? Blev förskollärare 
verkligen så präglade av sin utbildning att detta slog igenom i olikheter i 
arbetssätt ute på institutionerna? 

När de nya riktlinjerna för förskolans pedagogiska verksamhet böljade användas 
som kurslitteratur vid den förskollärarutbildning där jag tjänstgjorde, såg jag ett 
tillfälle att försöka få svar på en del av dessa frågor. Arbetsplanens betoningar av 
arbete, lek och inlärning intresserade mig utifrån mina egna frågeställningar. Jag 
menade att det skulle vara fruktbart, att i linje med andra undersökningar om 

129 Se Marton m fl (1977). 
130 Pramling (1983, 1987, 1988). 
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"tänkandet", försöka se vad dessa verksamhetsbegrepp egentligen stod för hos dem 
som var, eller skulle bli, verksamma i förskolans vardag. 

Vid pedagogiska institutionen i Umeå pågick sedan mitten av 70-talet, under 
ledning av professor Sigbrit Franke-Wikberg, ett antal projekt som alla rörde 
utvärdering av utbildning på olika nivåer; grundskola, gymnasium eller hög
skola.131 Jag hade sedan 1980 kontakt med den grupp forskare som bedrev dessa 
utvärderingsstudier och hade sett vilka intressanta möjligheter denna forskning 
erbjöd. 

Till skillnad från den inriktning Hasselgren förträdde, (jfr s 29) sökte forskar
gruppen i Umeå belysa innehållet i tankemönster hos de studerande. Metod- och 
analysutveckling hade också en stor plats i umeåforskarnas arbete och man hade, 
när jag kom i kontakt med dem, en längre tid arbetat med olika studier där 
studerandes "föreställningar" om vissa centrala begrepp analyserades.132 Deras 
erfarenheter skulle kunna utnyttjas också i en studie av förskollärares tänkande om 
förskolan, menade jag. 

För att få en bättre bild av begreppen arbete, lek och inlärning ville jag också 
granska hur dessa presenterades i den litteratur som användes i utbildningen av 
förskollärare. Jag var intresserad av att se om det skett några förändringar med 
avseende på hur dessa begrepp behandlades i utbildningslitteraturen under åren 
1973 till 1982. Att just begreppen arbete, lek och inlärning var intressanta i 
sammanhanget berodde på att de så tydligt lyftes fram i arbetsplanen. De framstod 
som förskolans nya nyckelbegrepp och honnörsord i de nya riktlinjerna för 
arbetssättet samt sades vara betecknande för verksamheten i barngrupp. Eftersom 
varken arbete, lek eller inlärning är exklusivt knutna till förskolan, utan är 
vardagliga begrepp som alla har erfarenhet av, blev de extra intressanta. Jag ville 
se om man kunde urskilja någon speciell "förskolesyn" på arbete, lek och 
inlärning och om förskollärarutbildningen kunda antas bidra till att underbygga 
ett sådant synsätt. 

Mitt syfte var att genomföra en studie i liten skala av förskollärares tänkande, 
för att se om den gav underlag till en mer utvecklad och genomarbetad 
undersökning. Om arbete, lek och inlärning visade sig vara begrepp som kunde 
ge kunskap om förskollärares tänkande och vardag i barngruppen, skulle det 
kunna vara av intresse att sedan gå vidare med ytterligare undersökningar. 

EN FÖRSTUDIE OM ARBETE LEK OCH INLÄRNING 

Förstudiens undersökningsgrupp utgjordes av 20 yrkesverksamma förskollärare, 
samt av 5 lärarkandidater som just stod inför sin avslutande utbildningsvecka.133 

Förskollärarna besvarade en enkel enkät med öppna frågor där de fick uttrycka 
sin egen syn på innebörden av de tre begreppen arbete, lek och inlärning i 
samband med förskoleverksamhet. Samma uppgift gavs till lärarkandidaterna men 
då i intervjuform. 

131 Se Forskningsprogram (1982). 
132 Franke-Wikberg (1980). 
133 För en utförlig redovisning av undersökningen se Henckel (1982). 
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De förskollärare som deltog i undersökningen genomförde själva ett antal 
observationer i barngrupper på förskoleinstitutioner, med tonvikt på arbete, lek 
och inlärning samt på de vuxnas agerade. 

Vidare gjordes en litteraturgenomgång där de tre begreppen granskades. Den 
undersökta litteraturen hade allmänt brukats som kurslitteratur vid 
förskollärarutbildningar under åren 1973-1982, från det att barnstugeutredningens 
betänkanden om förskolan användes som kurslitteratur fram till att den nya 
arbetsplanen kom i bruk. Jag förväntade mig att på så vis kunna få en bild av 
förskollärarutbildningens "idéhistoria" med avseende på arbete, lek och inlärning, 
under en tämligen kort men intensiv period i förskolans utveckling. 

Förstudiens resultat 
Resultatet av denna första studie visade att de tre verksamhetsformerna arbete, lek 
och inlärning inte var entydiga och självklara begrepp bland förskollärare. Samma 
begrepp gavs olika tyngd och tolkning av olika förskollärare. De svar som gavs i 
enkäten och vid intervjuerna visade sig ge uttryck för olika syn på förskolans 
verksamhet. 

Så kunde t.ex. två olika uppfattningar om arbetsbegreppet urskiljas. Dessa 
karakteriseras av: 

a) betoning av samhällsnyttan av arbete och av barns kontakt med 
arbete i förskolan. 

b) betoning av arbete som ett sätt för individen att tillfredsställa 
personliga intressen och behov. 

Av svaren framgick också att det för flera av de intervjuade var svårt att över 
huvud taget tänka sig arbetsbegreppet kopplat till barn och förskola, eftersom 
arbete sågs som en aktivitet utförd av vuxna. 

Även vad beträffar ]gk framträdde två uppfattningar om begreppet: 

a) leken som ett uttryck och medel för bearbetning av känslor. 

b) leken som ett medel för inlärning och träning. 

Flertalet intervjuade svarade att "lek är barns arbete" och utvecklade detta mer 
eller mindre och på olika vis. 

Svaren rörande inlärning kunde också de hänföras till två svarskategorier, vilka 
lyfter fram olika inlärningssituationer i förskolan: 

a) barnens inlärning är knuten till speciella undervisningssituationer. 

b) barnen lär av allt som sker i förskolan. 

Observationer i förskolan av arbete, lek och inlärning utfördes och bearbetades av 
förskollärarna i undersökningen. Resultatet visade att de vuxna på avdelningarna 
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var klart mer angelägna om att barnen deltog i och slutförde sådan verksamhet 
som definierades som "arbete" än sådan som definierades som "lek". 

Litteraturgranskningen visade att de tre begreppen arbete, lek och inlärning 
förändrats under den aktuella tiden, om man ser ser till hur de använts i förskolans 
värld. Arbete, lek och inlärning presenteras annorlunda och ges en annan mening i 
början jämfört med i slutet av perioden. 

Arbete förekom inte som begrepp i samband med barnens verksamhet i 
förskolan under den första tiden, i barnstugeutredningens betänkanden och den 
litteratur som var direkt knuten till dessa. Begreppet var helt kopplat till de vuxna 
och deras åligganden. Barnen var i utredningens skrivningar "aktiva", de 
"utforskar" och de "utvecklar".134 Från och med 1976 kopplades arbete ihop med 
barnen. I litteraturen fördes fram att barnen borde få kontakt med arbetsliv och 
samhälle utanför förskolan. Det skulle ske genom arbetsplatsbesök och genom att 
personalen såg till att själva göra meningsfulla produktiva insatser, som att tvätta 
egna och barnens kläder på förskolan, reparera sina egna och barnens cyklar mm. 
Barnen skulle delta i sådana aktiviteter och borde få "hjälpa till" i nödvändiga 
arbetsuppgifter på institutionen.135 

I arbetsplanen 1981 och i litteraturen i anslutning till den framhåller man att 
det är helt nödvändigt att barnen arbetar i förskolan för att tillvaron där skall bli 
pedagogiskt meningsfull och berikande.136 Det betonas att barnen måste ta både 
ansvar för arbetsuppgifter (t ex dukning, blomvattning, akvarieskötsel, hopsam
ling av tvätt) och ta konsekvenserna om arbetsuppgifterna inte fullgjordes. 

Vad beträffar leken kan nämnas att barnstugeutredningen starkt betonade vikten 
av lek och framför allt av "fri lek".137 Senare framfördes i utbildningslitteraturen 
farhågor för att barnen fick för litet av "verklig lek" i förskolan. Det saknas lek 
där barnen på sina egna villkor prövar sina relationer till omvärlden, dvs lek som 
är inspirerad av vuxenvärlden.138 I viss litteratur varnar man för den "fria 
leken"139 och talar istället om spontan lek och fritt skapande.140 

Litteraturgranskningen visade att även inlärningsbegreppet förändrats över tid. I 
den tidigare litteraturen dominerade synen att allt som händer i förskolan är 
väsentligt ur inlärningssynpunkt. Just det faktum att barnen vistas där och deltar i 
olika aktiviteter ger inlärning som är värdefull.141 I den senare utbildnings
litteraturen lyfts undervisning och skolförberedande träning fram som ett mycket 
viktigt inslag i förskoleverksamheten. Barnen skall lära sig sådant som de har 

134 SOU 1972:26 Kap 4; Socialstyrelsen (1975 a) s 74 ff; Socialstyrelsen (1975 b), s 
47 ff. 
135 Steiger (1976); Wille & Linge (1980). 
136 Socialstyrelsen (1981); Karlsson (1982 ). Jfr Wille & Linge (1980). 
137 Skard (1972). 
138 Steiger (1976); Wille & Linge (1980) 
139 Bladsjö m fl (1981); Karlsson (1982 ). 
140 Socialstyrelsen (1981), s 32 f; Karlsson (1982 ). 
141 Socialstyrelsen (1975 a). 
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nytta av i skolan och bör tränas i samling och i undervisningssituationer av olika 
slag.142 I arbetsplanen uttrycks denna sistnämnda aspekt på följande vis: 

Diskussionen runt arbetssättet i förskolan antyder dock ett behov av 
en aktivare vuxenroll i förskolan med en mer medveten påverkan 
och en klarare identitet inför barnen. Det finns därför skäl att anta 
att de utvecklingstendenser som nu gjort sigjnärkbara avseende 
innehåll och arbetssätt kommer att innebära att inlärningsaspekter 
också i snävare bemärkelse får en något mer framträdande roll i 
verksamheten. Särskild uppmärksamhet bör i detta avseende riktas 
mot de äldre barnen i förskolan 

Diskussion och slutsatser av förstudien 
Av förstudiens resultat framgick att det fanns olikheter bland förskollärare och 
bland lärarkandidater i deras beskrivningar av förskolans verksamhetsbegrepp. 
Olikheterna tydde på att grundläggande skillnader i förskollärarnas syn på för
skolans pedagogiska verksamhet kunde föreligga. Det var kanske inte bara 
försökspersonernas olika sätt att uttrycka sig som åstadkom skillnaderna, utan det 
var kanske fråga om direkta skillnader i "tänkandet" om förskolan som slog 
igenom i svaren. 

I riktlinjer för förskolan och i utbildningslitteratur om förskolan fann jag 
påtagliga förändringar i hur arbete, lek och inlärning behandlats. De skillnader i 
synsätt som framkom hos de intervjuade, hade vissa drag gemensamma med de 
skillnader som framträdde vid granskningen av litteraturen. Tydligast var detta vad 
gäller inlärningsbegreppet. I den tidigare litteraturen framskrevs inlärning som en 
effekt av barnens aktivitet; ett naturligt och självklart resultat av att barnet 
vistades i förskolan. Denna syn på inlärning kan ses som en motsvarighet till vad 
som framkom vid vissa intervjuer - allt som sker i förskolan ger inlärning. Bara 
barnet är där och är aktivt så sker inlärning. I den senare litteraturen framträdde en 
inlärningssyn där den vuxne tilldelas ett större ansvar för inlärningen. Vuxenledd, 
skolförberedande träning lyftes fram som väsentlig för inlärning i förskolan. Hos 
de tillfrågade motsvaras detta av tanken att barnens inlärning främst är knuten till 
speciella undervisningssituationer. 

Förstudien visade alltså att innebörden i begreppen arbete, lek och inlärning 
genomgått en markant förändring under den tidsperiod som undersökningen täckte. 
Det var olika aspekter på begreppen som betonades och lyftes fram vid olika 
tidpunkter. Denna förändring var tämligen samstämmig med den förändring som 
framträdde i samhällsutvecklingen i övrigt och som kom till uttryck i politiska 
beslut, i facklig debattt och i forskning vad gäller förskolan. En förändring som 
gick mot krav på större effektivitet, på mer struktur och ordning återfinns inom 
alla de ovan nämnda områdena. 

Studien visade också att i både förskollärarnas och lärarkandidatemas svar, gavs 
exempel på tänkande om arbete lek och inlärning från såväl "barnstugeutred

142 Bladsjö m fl (1982); Karlsson (1982 ). 
143 Socialstyrelsen (1981) s 34. 
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ningens tid" som från den nya arbetsplanens tid. Synen på förskolans pedagogik 
och arbetssätt varierade alltså såväl bland de yrkesverksamma som hos 
kandidaterna. Någon "gemensam grundsyn" på dessa frågor tycktes inte föreligga. 

Lärarutbildningen har i många sammanhang betonats som ytterst viktig för att 
ge personalen inom förskolan och skolan en "gemensam grundsyn".144 Med 
detta menas ofta en gemensam syn på barnen, på deras utveckling och 
grundläggande behov. Den pedagogiska grundsynen eller synen på centrala 
begrepp i pedagogiken har annars uppmärksammats i liten utsträckning i 
förskolesammanhang. Det är närmast i de ovan nämnda undersökningarna av 
Kärrby och Hasselgren som detta gjorts.145 Man kan påstå att deras under
sökningar visat att någon gemensam grundsyn inte kan sägas utmärka 
förskollärare och lärarkandidater. 

Det är förskolepersonalen som i sista hand skall tolka de riktlinjer som finns 
för verksamheten. Den skall omsätta givna intentioner i praktisk verksamhet och 
har ansvaret för den konkreta gestaltningen av pedagogiken i förskolan. Förskol
lärarna är de i personalgruppen som har pedagogisk utbildning och de ses också 
som huvudansvariga för den pedagogiska delen av förskolans totala verksam
het.146 Intressant att fråga sig är om sådan olikheter i tänkandet om förskolan, 
som tycks föreligga bland förskollärare, också avspeglar sig i den praktiska 
verksamheten i barngruppen. En lika intressant fråga är den hur 
förskollärarutbildningen formar synen på förskolans centrala begrepp och på den 
pedagogiska verksamheten. 

SAMMANFATTNING 

Utifrån olika källor och infallsvinklar har jag försökt teckna en bild av 
förskolans utveckling under 1970- och början av 1980-talet. Diskussioner och 
beslut i riksdagen, förskollärarnas fackliga aktivitet, den pedagogiska 
forskningen, förskollärarutbildningen och egna erfarenheter från denna utbildning 
har givit bidrag. 

Den bild av förskolan som f ramträder, är bilden av en samhällsinstitution som 
under en kort tidsrymd - cirka tio år - har genomgått många förändringar och där 
skilda förväntningar har ställts från olika håll. I och med att den allmänna 
förskolan infördes och mål för dess verksamhet formulerades och antogs av 
riksdagen, blev förskolan en offentlig samhällsinstitution för fostran och tillsyn. 
Betydligt många fler barn än tidigare kommer nu i kontakt med förskolan och 
barnens tillvaro där kan inte längre betraktas som en privatsak. Riktlinjer för 
arbetssätt och innehåll i förskoleverksamheten togs fram av tillsynsmyndigheten 
på uppdrag av regering och riksdag. Riktlinjerna förändrades med utvecklingen av 

144 SOU 1985:22 s 204 ff; se även Wiechel (1981); Lindh-Munther (1987). 
145 Hasselgren (1981); Kärrby (1981). 
146 j "pörslag till Pedagogiskt program för förskolan" (Socialstyrelsen 1983) talas 
om att "Förskolan verksamhet måste ledas av pedagogiskt utbildad personal med såväl 
teoretisk som praktisk kompetens", s 56 men man talar inte explicit om vilken 
personalkategori som här åsyftas. Förskollärarna själva anser att det är de som har 
denna kompetens till skillnad från barnskötarna. Se hänvisningarna i not 41. 
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samhället i övrigt och fick allt tydligare prägel av att vara myndigheternas 
styrinstrument av förskolans verksamhet. 

Denna utveckling avspeglades tydligt i förskolan. Både förskolans organisation 
och den inre verksamheten förändrades i nära anslutning till den ekonomiska 
samhällsutvecklingen och idédebatten. Knappt var dialogpedagogiken etablerad 
som begrepp och införlivad i barnomsorgsutbildningarnas litteratur och pedago
gik, förrän nya yttre villkor för förskolan följdes av förändrad inriktning och 
arbetssätt, både inom förskolan och inom förs kollärarutbildningen. Redan sex år 
efter det att den första arbetsplanen för förskolan presenterats ersattes den med nya 
riktlinjer för de ansvariga på kommunal nivå och för personalen i förskolan. Det 
indiviualpsykologiska perspektivet har tonats ned. I stället fokuseras gruppen, 
något som kan tolkas som en anpassning till de faktiska förhållandena på 
daghemmen. Nya begrepp för att beskriva den pedagogiska verksamheten införs. 
Arbete, lek och inlärning lyfts fram på ett för förskoleverksamheten nytt sätt. 
Vad dessa begrepp faktiskt innebär tycks det dock inte råda någon enhetlig 
uppfattning om, varken bland förskollärare eller bland lärarkandidater under 
utbildning. 
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Kapitel 2 

UTGÅNGSPUNKTER, SYFTEN OCH FRÅGE
STÄLLNINGAR 
FRÅN GRUNDSYN TILL FÖRESTÄLLNING 

Vid tidpunkten för min förundersökning hösten 1982 hade jag, som nämnts, 
kommit i kontakt med "Utvärderingsgruppen" i Umeå.1 Inom denna grupp pågick 
bl a forskning om den högre utbildningens effekter på de studerandes föreställ
ningar med frågeställningar som låg nära mina egna.2 De erfarenheter som vunnits 
i dessa studier kom att påverka mitt eget arbete, speciellt i de inledande faserna. 

I förstudien framkom att förskollärare inte tycktes ha någon gemensam 
"grundsyn" på begreppen arbete, lek eller inlärning. Det tycktes inte finnas någon 
enhetlig tolkning av dem, varken bland yrkesverksamma förskollärare eller bland 
lärarkandidater. Förskollärarna, så väl som lärarkandidaterna, hade i sina inter
vjusvar betonat och lyft fram olika aspekter av begreppen. Någon gemensam 
"förskollärarsyn" kan man alltså inte tala om. 

Att ta fasta på "föreställningar", så som de nämnda forskarna i Umeå gjorde, 
vore ett sätt att få fördjupad kunskap om likheter och olikheter i förskollärarnas 
syn på förskolans nya nyckelbegrepp. En studie av föreställningar om förskolan 
skulle tydligare än vad förstudien gjort, kunna klargöra om och i så fall vilka 
kvalitativa skillnader som faktiskt föreligger vad gäller förskollärarnas tänkande 
om sitt eget yrkesfält och om begrepp som anses centrala för det pedagogiska 
arbetet. En sådan studie stod i linje med de analyser av föreställningar om centrala 
begrepp inom andra yrkes- och utbildningsfält som gjordes i den nämnda 
forskargruppen. 

Enligt Franke-Wikberg avses med föreställningar de: 

..strukturerande och integrerande principer av övergripande art, vilka är 
avgörande för hur individen tolkar och värderar omvärlden. En individs 
föreställningar antas ma o fungera som ett slags filter eller matris för 
hur omvärlden uppfattas. De omfattar olika kunskaper och antaganden 
om verklighetens beskaffenhet och bestämmer individens handlings
beredskap? 

1 Se Forskningsprogram (1983). 
2 Franke-Wikberg (1980). 
3 Se Forskningsprogram (1983), sl8. Se vidare Franke-Wikberg ( 1980). 
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Föreställningar skiljer sig från värderingar och attityder genom att de ir av mer 
grundläggande och djupgående karaktär och alltså inte förändras lika lätt. De kan 
beskrivas som mer abstrakta, generella och permanenta än värderingar och 
attityder. Föreställningar kan sägas uttrycka skilda sätt att förstå och ta till sig 
omvärlden. Att olika individer har olika föreställningar om ett och samma 
fenomen har sin grund i att föreställningar formas och etableras utifrån de 
idémässiga och materiella villkor människor lever under. Föreställningar formas 
alltså utifrån de grundläggande erfarenheter individen tidigare fått och de kan ändras 
genom nya upplevelser.4 

En individs föreställningar är stabila men kan alltså förändras om nya 
erfarenheter i form av kunskaper och idéer av tillräcklig "styrka" tillförs henne. Det 
är genom att individen får nya erfarenheter av den materiella verkligheten som 
hennes tänkande om denna verklighet i första hand tar form. Den påverkan hon 
utsätts för, t ex i en utbildning, tas emot och tolkas utifrån de föreställningar hon 
redan har om fenomenet i fråga.5 

En viktig distinktion mellan de två begreppen föreställning och uppfattning har 
upprätthållits av umeågruppen under arbetet med utveckling av föreställnings
begreppet.6 Vad som främst särskiljer dessa två är att begreppet uppfattning har en 
mer begränsad och deskriptiv karaktär och är mer direkt kopplat till empirin, till 
individens utsagor om fenomenet i fråga. "Föreställningar" är uttryck för ett mer 
allmänt och förklaringsinriktat tanke- och tolkningsmönster. Innehållet i både 
föreställningar och uppfattningar är härvidlag av stor betydelse.7,8 

Föreställningar är således ett något mer övergripande och mer förklaringsinriktat 
begrepp än vad uppfattningar är. Föreställningar har en koppling till ideologisk 
nivå och kan ses som en "förmedlande länk" mellan individ och ideologi. 
Uppfattningar, som är av deskriptiv karaktär, är knutna till mer begränsade 
fenomen där en koppling till en ideologisk nivå inte på samma vis låter sig göras. 
I en föreställning om ett visst fenom ligger också en handlingsberedskap 
beträffande detta fenomen, något som även gäller uppfattningar. 

4 För en utförligare redovisning och diskussion av detta, se Franke-Wikberg & 
Zetterström (1984). 
5 Se ockå Zetterström (1988) och Frykholm & Nitzler (1990). 
6 För en utförlig genomgång av detta, se Zetterström (198 8 ). 
7 Jfr Franke-Wikberg (1 980 ); Åsemar (1985); Zetterström (19 88); Frykholm &.Nitzler 
(1990). 
8 Det kan tyckas problematiskt med ett begrepp som "föreställning", vilket används 
både i vardagligt språk och i fackmässigt språkbruk, som i t ex betydelsen 
"teaterföreställning, (åld.) representation"uppför ande, framförande", respektive 
"perception; tro, förmodan, förhoppning, förväntan, (ha) (en) känsla 1. (ett) intryck; 
se uppfattning ^; (ibi.) föraning - Palmér m.fl.(1987), s 179. Även begreppet 
"uppfattning" fö rekommer i vardagsspråket såväl som i pedagogiskt fackspråk, men 
uttrycken används inte som direkta synonymer. Forskarna i umeågruppen är h eller inte 
ensamma om att nyttja de två begreppen i sina studier av "tänkandet". T ex använder 
Westin (1984) "föreställning", men i en snävare psykologisk bemärkelse än vad 
umeågruppen gör, i sin utveckling av teorin om förnuftsbaserat beteende. Marton 
(1977,1981) och forskarna kring honom använder i stället "uppfattning av" när de 
kartlägger och beskriver kognitiva kvaliteter av individers tänkande. 
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I den fortsatta redovisningen nedan används begreppet "föreställning" då jag 
syftar på ett mer generellt och grundläggande tanke- och tolkningsmönster i 
enlighet med umeågruppens grundläggande definition. Termen "uppfattning" an
vänds i sammanhang som mer direkt ansluter till individers konkreta utsagor om 
enskilda fenomen och där tolkningen av utsagorna hålls på en mer begränsad och 
konkret nivå. Termen "grundsyn" används fortsättningsvis i framställningen som 
en sammanfattande uttryck för föreställningar och uppfattningar. 

FÖRESTÄLLNINGAR OCH FÖRSKOLANS PEDAGO
GISKA VERKSAMHET 

De förskollärare som utbildades under 1970-talet eller tidigare var under de första 
åren av 80-talet verksamma i en förskola som under flera år utsatts för påverkan 
och förändringar. Idéer om innehåll och arbetssätt hade avlöst varandra förhållan
devis snabbt, samtidigt som organisatoriska och ekonomiska ramar och resurser 
förändrats. De olika ideologiska budskap och de olika praktiska omständigheter, 
som förskolepersonalen hade konfronterats med under dessa år, torde på ett eller 
annat sätt ha påverkat deras egen syn på förskolan och dess verksamhet. Att det ute 
i förskolorna arbetade förskolepersonal med olika synsätt på förskolans verksamhet 
kan tyckas självklart. Viss kunskap om de olikheter som kunde finnas inom 
personalgruppen hade också framkommit genom forskning på området.9 

Kunskapen om förskolans faktiska praktik var dock mycket begränsad.10 

Förskollärarna i min förundersökning hade officiellt givna, gemensamma och 
övergripande mål för förskolan att sträva mot och givna riktlinjer för arbetssättet 
att följa i verksamheten med barnen. De hade emellertid olika erfarenheter från 
institutioner och förskoleavdelningar och de gav genom sina svar exempel på att 
förskolans värld inte är så entydig och enkel som den kan framstå i de officiella 
skrivningarna. De som befann sig i den faktiska praktiken gav olika uttryck för 
hur de såg på centrala verksamhetsbegrepp. Detta understryker att förskolans 
pedagogiska verksamhet inte kan tas för given. De mål och riktlinjer som uttrycks 
i skrifter som arbetsplan och pedagogiska program tycks varken beskriva vad "den 
verkställande personalen" tänker om förskolan eller hur deras praktik ser ut.11 

Med en viss föreställning följer också handlingsberedskap. Det är rimligt att 
anta, att förskollärarens föreställningar om verksamheten påverkar hennes/hans12 

arbete i barngruppen. Förskolepersonalens praktiska agerande bestäms emellertid 

9 Kärrby ( 1980); Norén -Björn (1980); Ekholm & Hedin (1987); Hasselgren (1981). 
Försöksverksamhet med av forskarna styrt förändrat arbetssätt påg ick dock på flera 

håll under ledning av förskoleforskare som granskat och utvärderat resultaten i form av 
barnens prestationer inom olika områden. Se t ex Sundeli (1988); Pramling 
(1986,1988). 

Se även Kärrby (1 980,1986) och Dahlberg & Åsén (1986). 
I fortsättningen behandlar jag "förskolläraren" o ch "förskollärarna "som femininum 

trots att båda k önen finns representerade i yrkeskåren och i min undersökningsgrupp. 
Av praktiska skäl, och av - vad gäller undersökningen - sekretesskäl, väljer jag det 
genus som är vanligast förekommande i gruppen. På samma sätt gör jag i 
fortsättningen också med "lärarkandidaterna". 
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inte enbart av vilka föreställningar som finns företrädda. De "yttre och inre ramar", 
som ger villkoren för förskolepraktiken, är också avgörande för vad som sker.13 

De yttre ramarna består bl a av ekonomi, lokaler, personaltillgång och 
upptagningsområde. De inre ramarna utgörs framför allt av organisation och 
planering, schema för personalen, traditioner på institutionen samt av den 
personal- och de barn som finns på avdelningen. 

Den handlingsberedskap som är förknippad med tänkandet om verksamheten 
omsätts således inte direkt och omedelbart i praktiskt agerande. Förskolläraren 
befinner sig i en verklighet som många gånger har ringa likhet med den ideala 
förskola som framträder i de officiella skrivningarna. Sammansättningen av 
personal- och barngrupp, lokal tillgång, schema m m varierar från förskola till 
förskola. Även inom samma förskola och inom en och samma avdelning varierar 
betingelserna - ibland från dag till dag, genom att barngruppen och 
personalgruppen förändras t ex på grund av någon är sjuk eller ledig.14 

Förskolläraren måste hela tiden, medvetet eller omedvetet, anpassa sig och ta 
hänsyn till de faktiska omständigheter som råder. De ramar som finns sätter både 
fysiska och tidsmässiga gränser för hennes pedagogiska handlande. De pedagogiska 
åtgärder förskolläraren vidtar i barngruppen är således beroende av många fler 
faktorer än av givna mål och riktlinjer och av förskollärarens egen tolkning av 
dessa.15 

För att få kunskap om den faktiska praktiken i förskolan räcker det alltså inte 
med att studera arbetsplaner och övriga vägledande dokument för verksamheten. 
Där presenteras förskolan endast som idé. Hur dessa idéer uppfattas, och hur och 
under vilka omständigheter de omsätts i konkret pedagogisk verksamhet i 
barngrupp, måste studeras ute i den vardagliga förskoleverksamheten för att vi 
skall få kännedom om hur den faktiska förskolan ser ut. 

Förskollärarutbildningen och förskolan 
Den förskola som framträder i riktlinjer och i utbildningslitteratur är oftast en 
förskola som befinner sig i ett idealt tillstånd vad beträffar ramar och resurser av 
organisatorisk, ekonomisk och personell art. I utbildningen till förskollärare är det 
i stort sett denna ideala förskola som lärarkandidaterna får sig presenterad. Det är 
främst förskolan som idé som analyseras, diskuteras och värderas. Först i samband 
med lärarkandidaternas praktikperioder ute på olika förskoleinstitutioner konfron
teras de personligen med den pedagogiska verksamhet som i realiteten bedrivs. Då 
möter de en "verklig förskola", som bestäms av ovan nämnda yttre och inre ramar 
eller förutsättningar. En förskola som alltså kan vara mycket olik den lärarkan
didaterna diskuterat under utbildningens "teoriperioder".16 

13 Dahlberg & Åsén (1986 a). 
14 Palmérus & Hägglund (1987). 
15 Jfr Lu ndgren(1984). 
16 I lärarutbildningens vanl iga språkbruk är "teoriperioder" studieperioder förlagda till 
högskolan under ledning av högskolans lärare. Under "praktikperioderna" är varje 
lärarkandidat placerad på praktikplatser på någon förskoleavdelning. Där deltar 
kandidaten i den ordinarie verksamheten under handledning av någon förskollärare på 
avdelningen. 
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Utbildning tillskrivs i många sammanhang en mycket betydande roll när det 
gäller förändring av synsätt och handlingsberedskap.171 förstudien kunde jag, som 
tidigare framgått, inte iaktta några nämnvärda skillnader mellan å ena sidan 
gruppen av lärarkandidater i slutskedet av sin utbildning och, å andra sidan, 
gruppen yrkesverksamma förskollärare, vad gällde deras syn på arbete, lek och 
inlärning. De skillnader som konstaterades låg snarare inom grupperna än mellan 
dem vilket kanske kan tyckas anmärkninsgvärt om man antar att individens 
föreställningar och uppfattningar främst formas utifrån grundläggande erfarenheter. 

En förklaring till att inte några skillnader mellan grupperna framkom kan vara 
att de yrkesverksammas föreställningar om förskolans verksamhet inte har 
påverkas av gemensamma erfarenheter från praktiken. En annan förklaring kan vara 
att lärarkandidaterna inte har tagit emot och införlivat den bild av förskolan som 
givits under utbildningstiden. Deras föreställningar om förskolans verksamhet har 
därför inte formats av de gemensamma erfarenheter de fått i sin "teoriutbildning". 
Förställningarna kan i stället ha påverkats och förändrats under praktikperioderna i 
utbildningen. Det torde också vara så att lärarkandidaterna har olika föreställningar 
och uppfattningar om förskolans verksamhet redan innan de påbörjat sin 
förskollärarutbildning. 

En utbildning kan aldrig bli riktigt lika för alla. Det är enskilda individer som 
genomgår den - inte en "grupp lärarkandidater". Varje kandidat uppfattar och tolkar 
det som sker i utbildningen på sitt eget individuella vis. Utifrån sin förförståelse 
av de olika fenomen som behandlas, utifrån de föreställningar hon redan har om 
olika företeelser, tar hon emot den information som bjuds henne i utbildningen. 
Hon införlivar eller förkastar, tar emot direkt eller omarbetar information så att den 
på ett funktionellt sätt passar in i hennes redan befintliga föreställningar. Om de 
föreställningar hon redan har låter sig påverkas och förändras, beror på hur väl 
etablerade dessa redan är, och om de nya erfarenheterna kan införlivas i de 
tankemönster som redan finns. Man kan alltså inte genom att betrakta vad som 
lärs ut i en utbildning dra slutsatser om vad som lärs in. 

Min förundersökning var begränsad till en analys av skillnader och likheter 
mellan grupper av individer. Den gav inte information om enskilda förskollärare 
eller lärarkandidater eller om förskollärarutbildningens eventuella påverkan på 
föreställningar. För att få reda på dels vilka föreställningar förskollärare har och 
dels om och i så fall hur lärarkandidaters föreställningar förändras under lärarutbild
ningen, måste också analyser på individnivå genomföras. 

Förstudiens resultat väckte således nya frågor. Är det så att de individuella 
skillnaderna mellan de intervjuade var ett uttryck för att de hade skilda före
ställningar och uppfattningar om förskolan? Vilka föreställningar om förskolan har 
de yrkesverksamma förskollärarna? Vilka har förskollärarkandidaterna? Förändras 
lärarkandidaters föreställningar om förskolan under utbildningstiden? Kan man i det 
praktiska arbetet i barngrupperna se uttryck för förskollärares olika tänkande om 
förskolan? 

För att besvara frågor av denna art måste en undersökning i något större skala 
än förundersökningen genomföras. En sådan undersökning skulle kunna bidra till 
att klargöra hur förskollärares tänkande om verksamheten och hur deras praktik i 
barngrupp faktiskt tar sig ut. Omfattar studien även en granskning av förskol-

17 Se t ex Socialstyrelsen (1982 ); UHÄ (1980). 
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lärarkandidaters föreställningar under utbildningstiden, skulle den också kunna ge 
ett bidrag till kunskapen om lärarutbildning och om föreställningars och upp
fattningars formande och etablerande. 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Någon studie inriktad på förskollärares och lärarkandidaters föreställningar om 
förskolan och på förskollärarnas faktiska praktik i barngrupp hade vid tidpunkten 
för min studie inte tidigare genomförts.18 

I den tidigare nämnda undersökningen av Hasselgren, studerades lärarkandidaters 
uppfattningar av förskolebarns lek i en given situation.19 Hasselgren följde inte 
kandidaterna genom hela utbildningen utan gjorde sin datainsamling under deras 
första studieterminer. Vi vet alltså inget om kandidaternas tänkande efter genom
gången utbildning och vi vet heller inget om deras syn på "förskolan". Det var 
lärarkandidaternas sätt att observera en grupp barn i lek, som den studien gav 
kunskap om. I Hasselgrens undersökning riktades intresset främst mot form
mässiga aspekter av uppfattningar han analyserat och inte mot innehållsliga 
aspekter. 

Men det är just innehållet i förskollärares föreställningar om förskolan och 
uppfattningar om de begrepp som är förknippade med förskolans verksamhet som 
här framstår som intressanta att kartlägga. Det är i utifrån föreställningarna om 
verksamheten som individens grundsyn på förskolan kan beskrivas och det är uti
från innehållet i detta tankemönster som handlingsberedskapen kan utläsas. 

Förskollärarens föreställningar om förskolan som samhällsinstitution torde vara 
avgörande för synen på förskolans verksamhetsbegrepp, arbete, lek och inlärning. 
Några av förskollärarna och kandidaterna i förstudien gav t ex uttryck för en syn på 
lek där utvecklingsmässiga aspekter stod i centrum. De betonade nödvändigheten 
av att barnen får leka mycket i förskolan för att deras utveckling skall ske i 
önskvärd riktning.20 Man kan då fråga si g, om det finns en speciell övergripande 
föreställning om förskolan, där ett sådant tänkande om lek utgör en självklar 
komponent? Man kan även fråga sig om olika syn på övriga verksamhetsbegrepp 
också är uttryck för olika föreställningar om förskolan som institution. 

En kartläggning av föreställningar om förskolan och dess verksamhet där just 
innehållsliga kännetecken lyfts fram kan ge möjligheter att dels se den typ av 

18 Ladberg (1974) och Norén-Björn (1980) gjorde dock undersökningar där både 
intervjuer med förskollärare och observationer av deras arbete ingick i datain
samlingen. Båda dessa studier skiljer sig emellertid på väsentliga punkter från min. 
Ladbergs undersökning genomfördes t e x innan vi hade allmän förskola och före den 
stora daghemsutbyggnaden. Betingelserna för den daghemsverksamhet hon studerade 
var alltså annorlunda än motsvarande förutsättningar för förskolans verksamhet vid 
tidpunkten för min studie. Norén-Björns studie syftade till att granska hur 
materialtillgången styrde verksamheten i förskolan. Hon utgick från att de 
dialogpedagogiska målen borde nås och ett dialogpedagogiskt arbetssätt tilläm pas. 
19 Hasselgren (1981). 
20 Se ovan s 32; se Henckel (1982). 
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samband som beskrivs ovan, dels öka kunskapen generellt om både förskolan och 
om föreställningar. 

För att få kunskap om vad som faktiskt sker i förskolan räcker det emellertid 
inte med att kartlägga vilket tänkande om olika förskolebegrepp som förekommer 
bland förskollärare. Och det är defintivt inte tillräckligt att kartlägga vilket 
tänkande som förekommer bland lärarkandidater i förskollärarutbildning. Hur 
praktiken ser ut, vad de vuxna i förskolan faktiskt gör och hur de gör detta, måste 
också studeras. Först när detta gjorts, ges en möjlighet att förstå vad som sker i 
förskolan och att diskutera utveckling och förändring av yttre förutsättningar och 
inre verksamhet. 

Föreställningar om förskolan och uppfattningar om verksamhetsbegreppen 
arbete, lek och inlärning innefattar i sig en handlingsberedskap. Handlings-
beredskap är dock inte handling. Hur den vuxna "väljer" att agera bestäms av den 
handlingsberedskap hon har, men också av den omgivande situationen i sig. Vad 
situationen tillåter med avseende på konkreta faktiska ramar i form av lokaler, 
schema, antal barn osv är av betydelse för agerandet. Likaså är det av betydelse vad 
situationen tillåter med avseende på institutionens och avdelningens "historia", på 
uttalade och outtalade regler, normer och traditioner. 

Liksom den enskilda förskoleinstitutionen har en historia och en tradition som 
direkt och indirekt påverkar verksamheten på avdelningarna finns det också en 
"förskoletradition" i en annan bemärkelse. Innehållet i verksamheten styrs i hög 
grad av den tradition som förts vidare genom undervisningen vid lärar
utbildningarna och genom praktikhandledare, vilket bl a har till följd att förskole
avdelningar över hela landet i stort sett har tämligen likadana innehållsplaneringar 
över året.21 På institutionerna finns också omedvetena normer och regler för per
sonalens agerande som mer eller mindre styr och påverkar den enskilda individen i 
hennes utövande av fostran, omsorg och undervisning,22 sådana faktorer som alla 
kan hänföras till förutsättningar för förskollärarens handling i en viss situation. 

Förskollärarutbildningen utgör den samhälleliga institution där den blivande 
förskolläraren utbildas och fostras.23 Under utbildningstiden befinner sig den 
blivande förskolläraren i en ideologisk påverkans- och överföringsprocess, vilken 
till en del kan antas förändra de föreställningar om förskolan hon har då 
utbildningen påbörjas. Syftet med en utbildning är just att förändra och/eller 
förstärka vissa föreställningar och uppfattningar.24 

Intressant är således att söka belysa hur utbildningen bidrar till att påverka de 
blivande förskollärarna; ûm en kvalitativ förändring av lärarkandidaternas 
föreställningar och uppfattningar sker under utbildningstiden och vari förändringen 

21 Kärrby ( 1986). 
22 Se t ex Boalt Boethius (1983). 
23 Något formellt krav på genomgången förskollärutbildning för behörighet till 
tjänst, motsvarande det behörighetskrav som gäller inom den obligatoriska skolan 
finns fortfarande inte. 
24 Se not 17. 
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i så fall består.25 Att i en studie av förskollärares tänkande om den pedagogiska 
verksamheten även studera förskollärarkandidaters tänkande är därför synnerligen 
meningsfullt med avseende på den kunskap om föreställningars etablerande och 
formande, som kan erhållas. Föreställningar och uppfattningar som kandidaterna 
redan har när börjar sin utbildning, såväl som deras föreställningar och uppfatt
ningar när lärarutbildningen avslutas, måste härvid analyseras. 

Förvisso har förskollärare, som varit yrkesverksamma under några år, en annan 
lärarutbildning än de kandidater som befinner sig under utbildning. Vad gäller 
litteratur, pedagogiska modeller, studiegång och schema har de olika erfarenheter. 
Emellertid har varken lärarutbildningen eller förskoleverksamhetens grundläggande 
samhälleliga funktion undergått någon drastisk förändring sedan dagens yrkes
verksamma förskollärare genomgick sin utbildning. Förskolans mål och riktlinjer 
formuleras fortfarande så att de alltid är öppna för egna individuella tolkningar av 
vad de står för, och av vad de konkret innebär, varför det är intressant att jämföra de 
föreställningar som de studerande i utbildningen har med de föreställningar som de 
yrkesverksamma på fältet har. 

Syftet med en studie av det problemområde jag redovisat ovan, är att försöka ge 
ett bidrag till kunskapen om den förskola vi hade under det tidiga 1980-talet. Om 
ytterligare några av de förutsättningar som gällde för förskolans pedagogiska 
verksamhet kan kartläggas får vi större kunskap om den verklighet som råder ute i 
barngrupperna. Vi kan då också förhoppningsvis föra en mer grundläggande 
diskussion också om dagens förskola, diskutera verkligheten och inte bara idéerna. 

Tyngdpunkten i den här studien ligger på en analys av förskollärares och 
lärarkandidaters föreställningar om förskolan och på en granskning av praktiken i 
barngrupp. Genom att studera föreställningar om förskolan och uppfattningar om 
arbete, lek och inlärning, hos både en grupp yrkesverksamma förskollärare och hos 
en grupp lärarkandidater, samt genom att även granska praktiken i förskolan avser 
jag således att försöka beskriva och analysera följande tre relationen 

A. Yrkesverksamma förskollärares föreställningar om förskolan 
och om dess verksamhet jämförs med vad förskollärarna faktiskt 
gör i barngruppen. - Avsikten är att vidga kunskapen om relationen föreställ
ning - handling. 

B. Lärarkandidaternas föreställningar och uppfattningar i början 
och vid slutet av förskollärarutbildning jämförs. - Avsikten är att ge 
ett bidrag till kunskapen om hur de studerande påverkas i samband med att de 
genomgår utbildningen. 

C. Lärarkandidaterna jämförs med de yrkesverksamma förskol
lärarna med avseende på föreställningar om förskolan och 
uppfattningar om arbete, lek och inlärning. - Avsikten är att belysa 
utbildningens och praktikfältets idévärld samt likheter respektive olikheter i dessa. 
Mot bakgrund av ovanstående har jag formulerat följande frågeställningar för min 
undersökning: 

1:1. "Vilka föreställningar om förskolan har yrkesverksamma förskol
lärare?" 

25 En sådan frågeställning - om och på vad sätt lärarkandidaters föreställningar 
förändras under utbildning - ligger nära de problem som studerats under ledning av 
Franke-Wikberg i andra sammanhang. S e Franke-Wikberg (19 80); Zetterström (1 988). 
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1:2. "Vilka uppfattningar om begreppen arbete-lek-inlärning har yrkes
verksamma förskollärare ?" 

1:3. "Hur ser förskollärarnas praktik ut i relation till deras föreställningar 
om förskolan och till hur arbete, lek och inlärning uppfattas?" 

II. "Vilka föreställningar om förskolan och uppfattningar om begreppen 
arbete-lek-inlärning har förskollärarkandidaterna vid utbildningens början 
respektive vid utbildningens slut?" 

III. "Hur förhåller sig förskollärarnas och förskollärarkandidaternas 
föreställningar och uppfattningar till varandra?" 



Kapitel 3 

UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING OCH 
GENOMFÖRANDE 
ATT KARTLÄGGA FÖRESTÄLLNINGAR OCH FÖR
SKOLEPRAKTIK 

Föreställningar och uppfattningar 
Som jag tidigare framhållit fokuserar undersökningen dels tänkande, dels handling. 
I första hand är mitt intresse inriktat på att kartlägga innehållet i föreställningar 
om förskolan och i uppfattningar om arbete, lek och inlärning. Som framhållits 
används begreppen arbete, lek och inlärning för att uttrycka olika aspekter av 
förskolepedagogiken och för att sammanfatta förskolans verksamhetsformer. Dessa 
tre begrepp kan därför utgöra en lämplig avgränsning i undersökningen av 
uppfattningar om den pedagogiska verksamheten och den praktiska praktiken. 

Att kartlägga individers föreställningar är inte detsamma som att registrera och 
bearbeta ett direkt mätbart yttre beteende, t ex frekvensen av en individs an
vändning av ordet "skolförberedande" i ett samtal om förskolan. En individs före
ställningar är inte alltid medvetna för individen själv. Det handlar därför om att 
försöka uppfatta och beskriva tankeinnehållet vad gäller en viss företeelse. En 
sådan beskrivning bygger dock på de verbala utsagor individen i fråga har gjort. 
Det är utifrån de verbala uttalandena som slutsatser om tankeinnehållet kan dras 
och beskrivningar av föreställningarna kan göras. Intressant är att kunna kunna 
jämföra föreställningar om en viss företeelser och se skillnader mellan olika 
kategorier av dessa förställningar. Beskrivningarna av de olika kategorierna måste 
därför lyfta fram de olika kvaliteter som är utmärkande för föreställningarna i fråga. 
Det är alltså kvalitativa data som sökes, varför kvalitativ datainsamlingsmetod 
måste användas.1 

Intervju har i andra undersökningar visat sig vara en lämplig metod vid 
kartläggning av föreställningar. En strukturerad intervju med fasta frågeområden 
och med uppföljningsfrågor som kan fånga intervjupersonens "tänkande" kring den 
aktuella företeelsen ger underlag för den analys som leder fram till föreställ
ningsbeskrivningar.2 Genom de fasta frågorna blir det möjligt att få intervjuer med 

1 Jfr Bodgan & Taylor (1975); Glaser & Strauss (1980). Jacob (1987) och Atkinson m 
fl (1988) har i sina översiktsartiklar om kvalitativ metod också betonat värdet av sådan 
1 utbildningsforskning oc h i studier av vad de som verksamma på fältet faktiskt gör. 
2 Zetterström & Hult (1981); Åsemar (1985); Zetterström (1988): Frykholm och 
Nitzler (1990). Författarna redovisar utvecklingen av föreställningsbegreppet och av 
utvecklingen av analysmetoden samt redovisar resultat av föreställningsanalyser. 
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olika intervjupersoner likvärdiga innehållsmässigt. Genom att intervjuaren är 
lyhörd för den intervjuades reaktioner på situationen som helhet och anpassar 
uppföljningsfrågorna efter detta, ökar möjligheten att få uttömmande, relevant 
information från varje tillfrågad.3 För min studie av förskollärares och förskol-
lärarkandidaters föreställningar om förskolan valde jag en intervjuform där vissa 
huvudfrågor som bestämde frågeområdena var fasta och där uppföljningsfrågorna 
anpassades efter den intervjuades svar. 

Samma resonemang kan föras vad gäller kartläggning av uppfattningar. 
Uppfattningar om arbete, lek och inlärning måste sökas på samma sätt som 
föreställningar om förskolan sökes, dvs genom interjvuer och analyser av 
utsagorna. Skillnaden ligger i att det är olika typ av fenomen som kartläggningen 
rör. "Förskolan" är en samhällelig företeelse med ideologisk förankring där en 
föreställninganalys alltså kan låta sig göras. När det gäller fenomen som arbete, 
lek och inlärning i förskolan är dessa i detta sammanhang betydligt mer begränsade 
än begreppet "förskolan". Tänkandet om arbete, lek och inlärning måste snarare ses 
som en del eller som en konsekvens av tänkandet om förskolan.4 Kartläggningen 
och analysen av föreställningar respektive av uppfattningar måste emellertid tillgå 
på likartat sätt. 

I förundersökningen hade jag funnit att förskollärarna många gånger använde sig 
av liknande uttryckssätt och ordval för företeelser, som de i grunden tycktes se 
mycket olika på.5 Eftersom en intervju är helt baserad på verbala uttrycksmedel 
ansåg jag att det vore värdefullt om intervjuerna kunde kompletteras med en metod 
som ej var lika beroende av ord och uttryckssätt. Jag ville således försöka få 
information om förskollärarnas tankeinnehåll också på annat sätt än endast genom 
anaylser av intervjuer. 

Olika former av sorteringsuppgifter är exempel på en verbalt mindre beroende 
metod som i andra sammanhang visat sig vara värdefull. Gunilla Dahlberg har t.ex 
använt kortsortering i en undersökning av hur lågstadiebarn strukturerar och 
klassificerar yrken och relationer mellan yrken. Hon använde då bilder av olika 
yrkesutövare i aktion, som barnen fick sortera enligt några olika instruktioner.6 

Jag bedömde att något liknande skulle kunna utgöra det önskade intervju
komplementet i min undersökning. En sådan kompletterande metod skulle 
förhoppningsvis kunna ge information på ett mer direkt sätt än vad analyser via 
intervjuer gör. Den skulle i bästa fall kunna ge information om huruvida arbete, 
lek och inlärning är de begrepp som förskollärarna själva använder för strukturera 
och ge innehåll åt förskolans verksamhet. 

3 Bogdan & Biklen (1986). 
4 I andra sammanha ng har föreställningsanalys av "arbete" genomförts men då i ett 
sammanhang när "arbete" betraktas i sitt breda sa mhälleliga sammanhang och inte i 
samma begränsade perspektiv som här. Jfr Zetterström (1988); Frykholm & Nitzler 
(1990). 
5 Henckel (1982). 
6 Dahlberg (1985). Även Holland (1983) har använt sig av kortsorteringsuppgifter i 
liknade undersökning som sen Dahlberg genomfört. 
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Praktik 
Förskollärarnas agerande i praktiken är den andra komponenten i mina fråge
ställningar. För att få veta vad förskolläraren faktiskt gör i barngruppen med 
avseende på arbete, lek och inlärning och för att kunna studera relationen "tänkande 
- praktik" måste jag få direkt information om beteendet. Här räcker det inte att 
ställa frågor om deras agerande. Att intervjua förskollärarna om vad de gör och hur 
de agerar i barngruppen ger endast indirekt kunskap om verksamheten.7 När det 
gäller förskollärarnas faktiska agerande i barngruppen är det direkt information om 
vad som sker "här och nu" som är önskvärd. För att komma åt vad förskollärarna 
gör måste praktiken kartläggas genom någon form av observation.8 

Vid studiet av föreställningarna är innehållet i dessa väsentligt. På samma vis är 
det innehållet i förskollärarens praktik som är av intresse. Observationsmetoder 
som registerar vissa, på förhand definierade beteenden är inte tillräckliga. Man 
måste observera helheten i förskollärarens agerande i den situation som är vid 
handen, om en beskrivning av verksamheten skall kunna göras meningsfull. En 
modell för totalobservation i form av "löpande protokoll" valdes därför som 
observationsmetod.9 

De metoder som slutligen faställdes som lämpliga att använda för att få svar på 
undersökningens frågeställningar var sålunda: 

- Intervju för kartläggning av föreställningar. 
- Sorteringsuppgift som komplement till intervjun. 
- Direktobservation via "löpande protokoll" av förskollärarna i barngrupp. 

INSTRUMENT FÖR DATAINSAMLINGEN 

Intervju 
Den intervju som genomfördes med försökspersonerna, omfattar dels övergripande 
frågor om förskolan som samhällsinstitution, dels frågor om den inre, pedagogiska 
verksamheten i form av frågor om arbete, lek och inlärning. Vissa frågor rör 
förskollärarnas och lärarkandidaternas roll och beteende i barngruppen och deras 
upplevelse av den aktuella situation på avdelningen eller i utbildningen. Dessa 
frågor var inte i första hand avsedda att användas för att utröna föreställningar utan 
ställdes för att skapa en god intervjusituation och för att ge en fylligare bild av de 
intervjuades totala sätt att uttrycka sig och resonera.10 

Intervjuerna var strukturerade djupintervjuer i den betydelsen att samma huvud
frågor ställdes till samtliga intervjupersoner. Uppföljningsfrågorna utformades 
emellertid individuellt utifrån den enskilda intervjupersonens svar. 

n 
' Indirekta studier, genom intervjuer, av förskollärares praktik har tidigare gjorts av t 
ex Lassbo (1977); Ekholm & Hedin (1982) medan direkta studier genom observationer 
tidigare utförts av N oréen- Björn (1980) och Ehn (1983). 
8 Se Bogdan & Taylor (1975). 
9 Wright (1960). 
' ^ I bilaga 1 kan formuläret, som ligger till grund för intervjuerna, se s i sin helhet. 
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Vid intervjuer av denna typ måste intervjuaren vara särskilt lyhörd och följsam i 
sina frågor så att mesta möjliga information verkligen kommer fram.11 Då det i 
denna studie var fråga om att göra flera intervjuer och utifrån dem kunna göra 
jämförelser mellan olika individer, var det viktigt att följa ett strukturerat 
frågeschema, så att intervjuerna blev innehållsmässigt likvärdiga. 12 För att vid en 
intervju få så mycket information som möjligt av intervjupersonen, är det likaså 
viktigt, att samtalet upplevs som meningsfullt även för henne. Genom 
intervjuarens känslighet och följsamhet och genom att lämpliga uppföljnings-
frågor ställs, kan intervjun anpassas för varje individ men ändå behålla sitt syfte; 
att samla relevanta och jämförbara data.13 

Samma intervjuarguide användes vid båda intervjutillfällena med lärar
kandidaterna och vid intervjun med förskollärarna. En viss variation i inledande och 
avslutande frågor blev nödvändig med tanke på den aktuella situation de intervjuade 
befann sig i; just påbörjad utbildning, just avslutad utbildning eller yrkesverk
samhet. 

Alla intervjuer spelades in på band och skrevs sedan ut i sin helhet, Varje 
intervju tog ca 1 - 1,5 timme att genomföra. Intervjuerna med lärarkandidaterna 
genomfördes i ett lärarrum på utbildningsinstitutionen. De yrkesverksamma inter
vjuades i ett avskilt rum ute på den aktuella förskolan i anslutning till ett 
arbetspass. 

Kortsortering 
Mitt syfte med sorteringsuppgiften var, som nämnts, att söka kartlägga och 
beskriva försökspersonernas sätt att se på förskolans verksamhet, också på annat 
vis än genom intervjuer. Andra studier hade tidigare visat på kortsortering som en 
möjlighet att komma åt en individs klassificerings- och struktureringsprinciper vad 
gäller vissa samhälleliga företeelser.14 Jag ville på detta vis få klarhet i huruvida 
arbete, lek och inlärning var de begrepp som gav struktur och innehåll i förskolans 
verksamhet för förskollärarna själva. 

Något sorteringsmaterial som passade just mitt syfte och mina frågeställningar 
fanns inte utvecklat. Därför fick jag själv konstruera och utarbeta en 
kortsorteringsuppgift som skulle kunna fungera som ett komplement till 
intervjun. 

Uppgiften bestod av en uppsättning kort (tillsammans 14 stycken) med bilder 
som visar enbart barn eller barn och vux na, i olika situationer. Dessa situationer är 
alla sådana att de är eller kan tänkas vara vanliga på alla förskoleavdelningar, men 
de ger olika tolkningsmöjligheter i fråga om arbete, lek och inlärning. Korten har 
förenklat men realistiskt tecknade bilder i svart tusch på vitt papper, vilka sedan 
kopierats på styvt fotopapper. Bilderna har följande motiv: 
1. Vuxen och två barn vid bakbord. 
2. Två barn med trasa och utspilld saft. 
3. Två barn målar med kritor och vattenfärg. 

11 Banaka (1981). 
12 Bogdan & Knopp B iklen (986 ). 
13 Banaka (1981). 
14 Holland (1983); Dahlberg (1985). 
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4. Två barn med vattenkanna och krukväxter. 
5. Vuxen och några barn vid och med leksaksbilar. 
6. Vuxen och ett barn ute med räfsor och löv. 
7. Två barn tittar i boken "Så funkar det". 
8. Vuxen med sagobok omgiven av flera barn. 
9. Vuxen och flera barn betraktar en krukväxt. 

10. Vuxen och flera barn blåser såpbubblor. 
11. Vuxen och en grupp barn med en blindbock. 
12. Två barn klipper och syr dockkläder. 
13. Två barn med dockor i dockvrå. 
14. Två barn hoppar rep och sparkar boll. 
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Nedan följer några exempel på bilder från kortsorteringsuppgiften.15 

Ti 

Bild nr 4. Två barn med vatten
kanna och krukväxter. 

Bild nr 9. Vuxen och flera barn 
betraktar en krukväxt. 

Bild nr 11. Vuxen och en grupp 
barn med en blindbock 

Bild nr 13. Två barn med dockor 
i dockvrå. 

Motiven på korten valdes som exempel på aktiviteter i förskolan, hämtade från 
aktuell utbildningslitteratur16 och utifrån mina egna erfarenheter från förskolan. 
Den ursprungliga versionen av kortuppsättningen bestod av 20 bilder. Efter en 
utprövning, där både yrkesverksamma förskollärare och nyexaminerade lärare fick 

^ Hela kortuppsättningen kan se s i bilaga 2. 
Socialstyrelsen (1981); Norén-Björn (1983); Karlsson (1982). 
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sortera korten, slopades ett antal. De kasserade var sådana som vid försöken ansågs 
vara svåra att sortera därför att de inte tillräckligt väl anknöt till just förskolan. De 
lades åt sidan av flera som deltog i utprövningen.17 

Sorteringsuppgiften bestod i att intervjupersonen fick ta emot den blandade 
högen med kort Följande instruktion gavs: 

Jag har här en uppsättning kort med bilder. Alla bilderna föreställer 
situationer från daghem och leller deltidsgrupp. Barnen på bilderna är 
barn i förskola och den vuxna är förskollärare. Jag vill nu att du tar den 
här korthögen och på något sätt sorterar dessa bilder. Hur du sorterar, 
hur du lägger dem, bestämmer du helt själv. 

Efter det att sorteringen var färdig - ingen tidsnotering gjordes - uppmanades den 
intervjuade att säga något om varför hon sorterat som hon gjort, vilket resone
mang hon fört med sig själv, när hon lade ut korten. Hennes kommentarer spelades 
in på band. Jag noterade också placeringen av de olika korten. 

Därefter gavs ytterligare en sorteringsuppgift: 

Jag vill nu att du sorterar korten igen och denna gång gör en sortering 
med tanke på arbete, lek och inlärning i förskolan. 

Även denna gång antecknade jag sorteringsordningen och spelade in de kommen
tarer intervjupersonen hade. 

Observation 
Valet av den observationsmetod som användes för att kartlägga förskollärarens 
agerande i barngrupp styrdes av flera olika överväganden. 

Det visade sig nödvändigt att välja observationsmetod i samarbete med de 
förskollärare som ingick i undersökningen. Ett villkor som de ställde för att 
medverka, var att observationerna gjordes så att de inte skulle kännas störande för 
dem.18 Deras arbetskamrater ute på avdelningarna hade också synpunkter på data
insamlingen och var oroliga för att jag skulle registrera också dem, och därmed 
utlämna dem till något de ej hade kontroll över. En observationsmetod som för
skolepersonal själv har viss förtrogenhet med var därför önskvärd. Själv ville jag 
också använda en metod som gav möjlighet att observera förskollärarnas agerande i 
sin helhet. För att kunna tolka förskollärarens beteende i en viss situation måste 
jag också ha en bild av vad som för övrigt utspelade sig i och runt denna 
observerade situationen. 

För att i så hög grad som möjligt kunna uppfylla både de krav som ställdes från 
personalen och de krav jag hade på helhetsbild och på analys- och tolknings

Exempel på bilder som sorterades bort är - "Småbarn och vuxna äter vid matbord" -
scenen ansågs vara alltför lik en familjemåltid i hemmet. "Ett barn äter glasstrut i 
solen" utgick därför att bilden var för neutral. 
18 Detta är inget ovanligt krav vid fältobservationer av denna typ vilket forskaren 
måste ta hänsyn till. Se diskussionen om detta i Hammersley & Atkinson(1987), s 145 
ff. 
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möjlighet, valde jag en observationsmetod som ger en beskrivning av beteende och 
av situation. Datainsamlingen sker i form av löpande anteckningar över ett helt 
observationspass.1 ̂  

Observationerna genomfördes på så sätt att jag med klocka och protokoll följde 
förskolläraren under hela, eller delar av, hennes arbetspass. I observationsproto
kollet antecknade jag i form av löpande beskrivning vad förskolläraren just gjorde; 
helt ensam, i relation till barn och/eller till arbetskamrater. Jag hade tidigare prövat 
detta observations- och anteckningsförfarande och funnit det möjligt att i tillfreds
ställande utsträckning kunna notera förskollärarnas aktiviteter. Det var den kon
kreta synliga aktiviteten som antecknades. Vad förskolläraren gjorde, vem hon 
talade och/eller interagerade med, samt vad de talade om, noterades. Om jag hann 
antecknade jag också ordagrant vad förskolläraren sade. Dessutom gjorde jag 
noteringar om vad övrig personal på avdelningen samtidigt var sysselsatt med. 

Observationsanteckningarna kompletterades med bandinspelning av för
skollärarens verbala aktivitet och samspel med barn och kamrater. Därvid användes 
bandspelare med mikrofon och trådlös sändare som var fäst vid förskolläraren.20 

Sändaren fungerade över hela institutionen och till en viss del också utomhus.21 

Bandspelaren var ej påslagen när förskolläraren talade med föräldrar om enskilda 
barn. Inte heller var den på vid telefonsamtal eller under förskollärarnas raster och 
privata samtal med arbetskamrater. Förskolläraren kunde själv stänga av och sätta 
på den sändare hon bar och reglerade därigenom själv bandregistreringen.22 

Då jag ville få en sammanhängande bild av vad en förskollärare faktiskt gör i 
sitt arbete, såväl som av hur hon gör detta, utgick jag från en veckas arbete i barn
grupp i deltidsförskola. En vecka är en vanlig planeringsenhet i förskolan och det 
betyder 15 timmar för förskolläraren i barngruppen. Jag ansåg, i likhet med de 
observerade förskollärarna, att en veckas observation i förskolan var tillräcklig för 
att ge en förhållandevis god bild av förskolearbetet.23 

Jag valde att genomföra observationerna under sådana veckor som förskol
lärarnas själva ansåg vara "normala arbetsveckor", dvs då inga anmärkningsvärda 
avvikelser från rutiner och arbetsgång förväntades äga rum. 

*9 Observationsmetoden beskrivs utförligt av Wright (1960). I Sverige är m etoden 
bekant för förskolepersonal under beteckningen "löpande protokoll". Se t ex 
Arvidsson (1974). 
20 Ett förfarande som rekommenderas som komplement till anteckningar vid fältstudier 
av detta slag. Se Atkinson & Hammersley (1987). 
21 Några undantag finns med störningar från ledningar o dyl och när tekniska problem 
med bandspelaren förhindrade registrering. 
22 När förskolläraren och hennes arbetskamrater på institutionen fått klart för sig att 
det var hon själv som kunde slå av och på bandregistreringen och att de även kunde få se 
och förstå vad jag antecknade, accepterades observationsmetoden av samtliga på 
institutionerna. 
23 Den tidigare kunskap och erfarenhet jag hade av förskoleverksamhet bidrog till att 
förskollärarna accepterade en vecka som tillräcklig för att få en bild av verksamheten. 
Å andra sidan v ille heller ingen gärna att jag stannade längre d å en observatörs närvaro 
alltid, hur mycket denna än försöker att undvika det, utgör ett v isst "störande" inslag i 
den ordinarie verksamheten. 
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15 timmars observation av förskolläraren i deltidsgrupp blev också rikttiden för 
observation av verksamheten på daghem. De 15 timmarna på daghemsavdelning 
förlades så att jag kunde följa förskolläraren över de olika "scheman" för arbetstid 
och arbetsuppgifter som gällde.24 För att få en tydligare helhetsbild var det i bland 
nödvändigt att följa verksamheten mer än 15 timmar. Även här följde jag 
förskolläraren i "normalarbetet". 

UNDERSÖKNINGSGRUPPER 

Undersökningen omfattade förskollärare med tjänst i förskolor inom Umeå 
kommun, och lärarkandidater vid Institutionen för förskollärarutbildning vid Umeå 
universitet. 

En kvalitativ studie som denna måste nödvändigtvis begränsas till ett tämligen 
litet material. Både intervjuer och observationer är ytterst tidskrävande metoder. Jag 
arbetade också ensam under hela projektet, något som ytterligare bidrog till a tt 
antalet försökspersoner inte kunde vara särskilt stort. Syftet med studien var inte 
heller att få resultat som kan generaliseras till att gälla alla förskollärare och 
lärarkandidater eller hela förskolan. Den explorativa kunskap som undersökningen 
avsågs ge, var kunskap om vilka föreställningar om förskolan som faktiskt före
kommer bland förskolepersonal och lärarkandidater och om hur förskolans verk
samhet faktiskt kan te sig ur vissa aspekter. 

Förskollärarna 
Urvalet av de förskollärare som ingick i undersökningen styrdes av flera olika 
faktorer. För att få en meningsfull jämförelsegrupp till lärarkandidaterna, var det 
viktigt att gruppen med yrkesverksamma förskollärare verkligen var etablerade i 
sin yrkesroll och hade ett utvecklat och på institutionen/avdelningen väl förankrat 
arbetssätt. Formulerade krav på erfarenhet fanns på förskollärare då det gällde deras 
medverkan som praktikhandledare i grundutbildningen. Jag fann dessa kriterier 
lämpliga också för mitt syfte. Fyra års verksamhet i barngrupp var riktlinjen för 
såväl handledarurval som för mitt val av undersökningsgrupp.25 

Vidare strävade jag efter att de förskoleinstitutioner och avdelningar, som deltog 
i undersökningen, skulle uppvisa låg personalomsättning och stabila 
arbetsförhållanden. Förskolan skulle inte vara känd för utpräglat svåra förhållanden 
vad gäller barngrupp och föräldrar utan skulle kunna betraktas som en helt 
"normal" eller en "bra" förskola.26 

24 Vissa arbetsuppgifter för personalen var knutna till arbetspasset, dvs med arbetstid 
6.30 - 13.00, följde t e x ansvar för barnens frukost och för förmiddagens utevistelse. 
Med arbetspass 8.00 -16.00 följde t e x ansvar för barnens m iddagsvila och då någon 
vuxen "sov" med barnen. Arbetspass 10.00 - 18.30 medförde t ex ansvar för 
lunchdukning och bäddning inför middagsvilan. 
25 Denna 4-års gräns för handledaruppdrag kunde i realiteten inte upprätthållas p g a 
brist på praktikplatser inom kommunen, men det fanns ändå en strävan att försöka 
hålla den. 
26 Kommunens barnomsorgs avdelning fick göra bedömningen av förskolorna. 

54 



Till förskolan räknas, som bekant, både daghem och deltidsgrupp. De officiella 
målen och riktlinjerna för verksamheten gäller för båda formerna av förskola, och 
förskollärarutbildningen utbildar för tjänstgöring i dem båda. Ingen åtskillnad görs 
beträffande arbetssätt och innehåll i daghem och deltidsgrupp i de aktuella, 
officiella skrivningarna om förskolans verksamhet. Jag ville i min undersökning få 
med lärare från både deltidsgrupp och daghem. De båda formerna för förskola har 
som bekant helt olika ursprung och tradition27 och debatten om likheter och 
olikheter i innehåll och arbetssätt pågick fortfarande vid tiden för undersökningen. 
Om förskollärarare från både daghem och deltidsgrupp deltog borde bilden av 
förskolans praktik framstå klarare. 

Med hjälp av barnomsorgsavdelningen vid kommunens socialförvaltning kunde 
jag välja ut ett antal institutioner som uppfyllde kraven på låg personalomsättning 
och stabila förhållanden. Dessa institutioner hade avdelningar där personalen arbetat 
minst fem år i barngrupp. Jag tog kontakt med dessa institutioner, informerade om 
undersökningen och bad om medverkan. Efter förhandlingar inom de olika 
institutionernas personalgrupper förklarade sig förskollärare från ett antal 
avdelningar vara intresserade av att deltaga.28 

Undersökningsgruppen består av förskollärare från tre daghemsavdelningar och 
tre deltidsgrupper: 

Daghem I. Institution med tre avdelning. 
Förskollärare nr 1,2. 

Daghem II. Institution med fyra avdelningar. 
Förskollärare nr 3,4,5,6. 

Daghem III. Institution med en avdelning. 
Förskollärare nr 7,8,9. 

Deltidsgrupp I. 
Förskollärare nr 10. 

Deltidsgrupp II. 
Förskollärare nr 11. 

Deltidsgrupp in. 
Förskollärare nr 12. 

27 Se t exJohansson (1983); Köhler (1983). 
28 Värt att notera är att på flera daghem hindrades intresserade förskollärare att deltaga i 
undersökningen då inte hela institutionen, alla avdelningarna och alla personal
kategorier, var villiga att låta mig göra observationer. Jag hade noga markerat att d et 
var förskollärarna på en speciell avdelning jag skulle intervjua och observera - övrig 
personal och övriga avdelningar var endast av intresse då det gällde helhetsbilden av 
den observerades situation. Detta är ett vanligt problem vid fältobservationer och 
alltså inte speciellt karaktäristiskt för just personalen på de aktuella förskolorna. Jfr 
diskussionen hos Hammersley & Atkinson (1987 ) i kap 3 om Tilgang. 
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De tolv förskollärarna var vid undersökningen i åldern 23-44 år. Medianålder var 32 
år och medelålder 30 år. 

Förskollärarna i deltidsgrupperna tjänstgjorde endast till 50 % - dvs de hade hand 
om endast en grupp barn var. Dessa barns förskoletid var förlagd till förmiddagen. 
En av förskollärarna, förskollärare nr 10 i deltidsgrupp II, tjänstgjorde dessutom en 
dag i veckan som föreståndare på det daghem som låg i anslutning till deltids
gruppens lokaler. 

Aven på daghemmen arbetade flera förskollärare deltid. På Daghem I var en av 
förskollärarna "barnledig" en dag i veckan. På Daghem II delade två på en tjänst 
och arbetade varannan vecka. Likaså delade två förskollärare på Daghem III på en 
tjänst och var tillstädes på avdelningen varannan vecka. 

Alla utom två hade va rit yrkesverksamma mer än fem år och uppfyllde därmed 
gott och väl det kriterium jag hade satt vad gällde erfarenhet i barngrupp. En av 
förskollärarna hade varit färdig lärare i tre år och uppfyllde alltså inte helt kriteriet. 
En annan hade arbetat som förskollärare i knappt ett år. Hon hade emellertid 
tidigare tjänstgjort som barnskötare på samma daghem där hon nu v erkade. Dessa 
två förskollärare, vilka arbetade på samma avdelning, fungerade också som 
handledare i förskollärarutbildningen, varför jag ansåg att jag kunde acceptera dem i 
min undersökning. 

Lärarkandidaterna 
Studien av förskollärarkandidaters föreställningar och uppfattningar genomfördes 
med de lärarkandidater, som började sina studier vid institutionen för förskollärar-
utbildning i Umeå vårterminen 1983. Utbildningen omfattar 100 poäng, vilket 
motsvarar 2,5 års studier. 

Lärarkandidaterna indelades vid terminens första dag i två grupper, vilka kom att 
utgöra två "klasser" under hela utbildningstiden. Till grund för indelningen låg 
lärarkandidaternas efternamn. En gruppindelning efter alfabetisk ordning var sedan 
länge praxis på utbildningslinjen. Denna indelning sköttes helt av utbildningens 
kanslipersonal. 

För min undersökning valdes den ena undervisningsgruppen. Den bestod av 21 
förskollärarkandidater. I den andra gruppen var jag själv engagerad som lärare varför 
den inte var lämplig att ta med i undersökningen. 

Lärarkandidaterna var vid intagningen till utbildningen i åldern 18-26 år. Nitton 
av kandidaterna var kvinnor och två var män. Studerandegruppens medianålder var 
21 år. Likaså låg aritmetiska "medelåldern" på 21 år. 

De flesta lärarkandidaterna hade en tvåårig gymnasieutbildning som grund. 
Treårig gymnasieutbildning och högskolestudier fanns med i bakgrunden för vissa 
kandidater. För två lärarkandidater innebar förskollärarutbildningen omskolning till 
nytt yrke. En av dessa två hade tidigare en vårdutbildning på högskolenivå, den 
andra hade genomgått en av gymnasiets yrkesutbildningar. 
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Tabell 1. Lärarkandidaternas skolbakgrund. 

Skolbakgrund Antal lärarkandidater 
2-årigt gymnasium 12 
3-årigt gymnasium 4 
Högskola/univ 3 
Yrkesutbildning 2 
Totalt 21 

Lärarkandidaternas sociala bakgrund bestämdes utifrån föräldrarnas utbildning och 
yrke.29 Lärarkandidaternas egna uppgifter låg till grund för denna bestämning. 

Tabell 2. Lärarkandidaternas sociala klasstillhörighet. 

Social klass Antal lärarkandidater 
I 4 
n 5 
m 11 
Totalt 2030 

Undersökningsgruppen kan betraktas som tämligen representativ för de lärar
kandidater som i början av 80-talet genomgick förskollärarutbildning.31 I jäm
förelse med tidigare kartläggningar har lärarkandidaterna i min undersökning dock 
en mindre åldersspridning. Medelåldern för de studerande är emellertid densamma. 
Vad gäller social bakgrund och utbildningsbakgrund visar den aktuella gruppen i 
stort sett samma mönster som framträtt i tidigare undersökningar.32 

GENOMFÖRANDET 

Förskollärarna 
De yrkesverksamma förskollärarna intervjuades under februari - mars 1984 och 
observationerna genomfördes under april - oktober samma år. Av de 12 förskol
lärarna som deltog i undersökningen blev 11 observerade i barngrupp. Bortfallet 
beror på en förskollärares sjukdom och föräldraledighet i mer än ett år, varför jag 
aldrig kunde genomföra observationer av förskollärare nr 4 på daghem DI. 

29 De studerandes kl asstillhörighet bestämdes utifrån det klassifikationssystem Gesser 
(1977) utarbetat. 

I ett fall saknas uppgift om föräldrarnas utbildning och yrke. 
31 Syftet är inte att göra en studie där reslutatet kan generaliseras men det är ändå av 
intresse att känna till detta. 
32 Se Wernersson & Lander (1979); Johansson (1981). 
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Huvuddelen av observationerna genomfördes under våren och försommaren. 
Varje förskollärare observerades i så sammanhängande pass som möjligt med hän
syn till verbörandes arbetsförhållanden. (Undantag var observationen av 
förskollärare nr 3 på Daghem II, vilken genomfördes under hösten, samt 
observationen av förskollärare nr 10 i Deltidsgrupp I, vilken fördelades på två 
perioder; slutet på vårterminen och början på höstterminen.) 

I anslutning till det att observationsresultaten behandlas nedan i kapitel 7, 
diskuterar jag de eventuella konsekvenser för resultattolkningen dessa undantag kan 
medföra. 

Lärarkandidaterna 
Den första intervjun med lärarkandidaterna genomfördes under deras första studie
termin, dvs vårterminen 1983. Intervjun gjordes då alla kandidaterna avverkat sin 
första auskultations- och praktikperiod. 

Efter ytterligare två år (i slutet maj 1985), då endast någon vecka återstod av 
hela studieperioden, genomfördes intervju II. Samma intervjuarguide och samma 
kortsorteringuppgifter som vid första intervjutillfället användes. Endast de 
avslutande intervjufrågorna förändrades eftersom kandidaternas aktuella situation 
var förändrad.. 

Tre lärarkandidater hade under studietiden slutat vid utbildningen. (En av dessa 
hade bytt studieort, en var barnledig och den tredje hade helt avbrutit sina studier.) 
Vid andra intervjutillfället infann sig en av lärarkandidaterna aldrig för intervjun, 
trots upprepade förfrågningar och tidsbokningar. Av ursprungligen 21 
lärarkandidater vilka deltog i första intervjun, var det alltså 17 lärarkandidater som 
också intervjuades vid tillfälle II. 

Jag genomförde själv intervjuerna och kortsorteringsuppgiften med samtliga 
förskollärare och kandidater i undersökningen. Också observationerna av 
förskollärarna i barngrupp gjordes av mig. 

BEARBETNING OCH ANALYS AV DATA 

Föreställningar och uppfattningar framträder ur inter
vjuerna 
Som jag tidigare nämnt spelade jag in samtliga intervjuer på band varefter de 
skrevs ut. Dessa utskrifter har sedan legat till grund för de analyser jag gjort. Vid 
analysarbetet har i tveksamma fall banden utnyttjats för att förtydliga utsagorna. 

Totalt omfattar intervjumaterialet c:a 700 sidor text, varför analysarbetet har 
varit mycket tidskrävande. Den första bearbetningen av intervjumaterialet gjorde 
jag efter intervju I med lärarkandidaterna. Efter intervjuerna med förskollärarna och 
bearbetning av dessa granskades kandidatintervjuerna igen. Slutligen, efter intervju 
II med lärarkandidaterna, gick jag återigen igenom hela materialet. 

I intervjumaterialet sökte jag urskilja förskollärarnas och lärarkandidaternas 
föreställningar om förskolan. Genom att upprepade gånger läsa igenom alla 
intervjuerna och ta fasta på såväl likheter som skillnader i svaren kunde jag så 
småningom finna att kvalitativt olika sätt att tänka fanns representerade i mitt 
material. Olika mönster av tänkande om förskolan, olika föreställningar om 
förskolan, framträdde ur intervjuerna. Föreställningar omfattar "olika kunskaper 

58 



och antaganden om verklighetens beskaffenhet"33, och detta var ledande för mig i 
min läsning av intervjuerna. 

Det är således de innehållsliga, karaktäristiska dragen i svaren jag tagit fasta på i 
analysen. I intervjusvaren kunde jag så småningom, efter åtskilliga genom
läsningar, urskilja att olika intervjupersoner hade olika antaganden och kunskaper 
om förskolan och dess verksamhet. De lade inte samma betydelse och lika vikt på 
en och samma företeelse. De lyfte fram olika aspekter på situationer och fenomen, 
även om deras svar vid en första konfrontation tycktes mycket lika. 

Den skilda tankeinnehåll som framträtt ur intervjuerna har jag sammanfört i 
olika kategorier av föreställningar och uppfattningar, vilka skiljer sig sins emellan 
i väsentliga aspekter. Utifrån de intervjuades svar har jag sedan, med egna ord, 
beskrivit de olika kategorierna genom att lyfta fram de karaktäristiska innehållsliga 
dragen i dem. I ett sista steg har jag sedan hänfört de enskilda intervjuerna till 
någon av kategorierna.34 

Analysarbetet har således haft följande uppläggning: 

1. Genomläsning av samtliga intervjuer från aktuell intervjuomgång. 
2. Genomgång av varje intervju utifrån en bestämd frågeställning. 
3. Sortering av svaren med avseende på likheter/olikheter. 
4. Bestämning och beskrivning av olika innehållskategorier. 
5. Fördelning av samtliga intervjusvar till kategorierna. 

Jag följde det beskrivna analysförfarandet för kartläggning av både föreställningar 
om förskolan och av uppfattningar om arbete, om lek samt om inlärning. För 
varje kartläggning av respektive begrepp, granskades intervjuerna utifrån en 
bestämd frågeställning. De olika huvudfrågor jag ställde i intervjuerna samt deras 
uppföljningsfrågor fick ge huvuddata för analysen, (huvudfrågorna om förskolan 
gav grunddata för analys av föreställningar om förskolan etc). De övriga frågorna i 
intervjuformuläret användes som ett komplement till de mer explicita frågorna om 
de speciella aspekterjag var intresserad av.35 

Efter ett antal genomarbetningar av samtliga intervjuer kunde jag så småningom 
med egna ord beskriva de olika kvaliteter som förskollärarna och lärarkandidaterna 
framhävde och som de tillskrev förskolan och den pedagogiska verksamheten i 
form av arbete, lek och inlärning. Olika tankeinnehåll kom till uttryck, vilka jag 
sammanfört till olika kategorier av föreställningar om förskolan och till kategorier 
av uppfattningar om arbete, om lek och om inlärning. I ett sista steg kunde jag 
hänföra varje intervju till en särskild förställningskategori liksom till en 
uppfattningskategori.36 

33 Se ovan s 37. 
34Jfr analysmetoden och konstruktionen av förställningar med LONG-projektets 
strukturmodell, (Zetterström 1988); Frykholm & Nitzler (1990). Min strävan att vara 
mer konkret och mindre abstrakt i föreställningsbeskrivningarna överstämmer här m ed 
de senares önskemål om större "kom municerbarhet på bekostnad av möjligheter till 
generalisering och abstraktion"(s 140 notl5). 
3^Se formuläret med intervjufrågor i bilaga 1. 
36Två medbedömare har oc kså fördelat ett slumpmässigt urval av intervjuerna till de 
olika kategorierna, överenstämmelsen mellan mina sorteringar oc h medbedömarnas är 
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Kortsorteringen 
De två kortsorteringarna har utgjort underlag för min bedömning av förskollärarnas 
och kandidaternas struktureringsprinciper. Jag gjorde först en egen bedömning av 
sorteringen och använde därefter intervjupersonernas egna kommentarer för kontroll 
av min egen analys. 

Jag utgick från att den intervjuade vid den första sorteringsuppgiften verkligen 
sorterade korten spontant utifrån den instruktion som gavs och att korten för henne 
verkligen representerade förskolans verksamhet. Intervjupersonens eget sätt att 
strukturera företeelser och aktiviteter i förskolan antas slå igenom vid sorteringen. 
Sorteringen visar på vad hon då tar fasta på vid en sådan strukturering. 

Genom att jämföra sortering 1 med sortering 2 kunde jag se i vilken utsträck
ning intervjupersonens spontana sortering överensstämde med den styrda. Jag 
kunde alltså utifrån detta dra slutsatser om huruvida lärarkandidater och förskol
lärare strukturerar förskolans verksamhet utifrån verksamhetsformerna arbete, lek 
och inlärning eller om det är andra struktureringsprinciper som är mer självklara 
och mer integrerade i förskollärarnas och lärarkandidaternas egen tankevärld. 

Observationerna 
Efter genomförd observation av varje förskollärares aktiviteter under den obser
verade perioden renskrev jag protokollen.Bandinspelningen tjänade som kom
plement till anteckningarna och gav möjlighet att skriva ut dialoger och samtal så 
att förskollärarens agerande i både ord och handling framträdde. 
Jag granskade sedan de samlade observationsutskrifterna för varje förskollärare. 
Min utgångspunkt var att det skulle vara möjligt att jämföra förskollärarens egna 
föreställningar om förskolan och uppfattningar om arbete, lek och inlärning med 
vad hon faktiskt gör i praktiken. För att en sådan jämförelse skulle vara möjlig att 
hantera, måste jag som ram för min analys av observationerna ställa de föreställ
nings- och uppfattningskategorier som analysen av det totala intervjumaterialet 
gett. På så sätt kunde jag få en bild av varje enskild förskollärarnas agerande i 
barngruppen med avseende på samtliga begrepp som behandlats i intervjuerna. (Se 
vidare nedan kapitel 7.) 

71% resp.64%. I tio fall av fjorton och nio av fjorton bedömde jag likadant som 
medbedömarna. 
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Kapitel 4 

RESULTAT 
FÖRESTÄLLNINGAR OM FÖRSKOLAN 

I detta kapitel presenteras de olika föreställningar om förskolan som framträtt ur 
det totala intervjumaterialet. Därefter redovisas vilka föreställningskategorier för
skollärarna och lärarkandidaterna på grupp- och individnivå bedömts ge uttryck för. 
Slutligen diskuteras resultaten utifrån en jämförelse mellan försökspersonernas 
föreställningar om förskolan och den "förskolesyn" som är representerad i 
arbetsplanen. 

50 intervjuer har utgjort underlag för analyserna. Dels har de 12 intervjuerna 
med de yrkesverksamma förskollärarna givit data, dels har också de 38 intervjuerna 
med lärarkandidaterna, (21 st i intervju I, 17 st i intervju II) granskats och 
slutligen givit de föreställningskategorier som utgör svaret på några av mina 
frågeställningar i föreliggande arbete, nämligen: 

- Vilka föreställningar om förskolan har yrkesverksamma förskollärare? 

- Vilka föreställningar om förskolan har förskollärarkandidater vid lärarutbild
ningens början respektive vid utbildningens slut? 

- Hur förhåller sig förskollärares och förskollärarkandidaters föreställningar till 
varandra? 

TRE FÖRESTÄLLNINGSKATEGORIER 

Resultatet av analysen visar att tre kvalitativt skilda föreställningar om förskolan 
kan urskiljas utifrån svaren på de övergripande frågorna.1 

Skillnaden mellan de tre kategorierna ligger bl a i synen på vad förskolan för
väntas ge barnen. Det finns också en skillnad i tidsperspektiv vad gäller målet för 
verksamheten samt i fråga om vilka möjligheter till förändring och förbättring 
som framhålls. 

De tre föreställningskategorierna har fått en benämning som kan sägas ge en 
sammanfattande karakteristik av det innehåll var och en av dem rymmer. De tre har 
benämnts på följande sätt: 

1 De intervjufrågor som givit underlaget till analysen om föreställningar om förskolan 
återfinns i bilaga 1. avdelning A. 
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Kategori 1: Förskolan - en institution för kompensation. 

Kategori 2: Förskolan - en institution för anpassning. 

Kategori 3: Förskolan - en institution för utveckling. 

De tre föreställningskategorierna presenteras närmare här nedan. Kategori
beskrivningarna är, som tidigare betonats, mina egna formuleringar. De utgår från 
och bygger på innehållet i svaren från samtliga intervjuer. 

Vidare ges exempel på citat ur intervjuerna. Dessa citat illustrerar innehållet i 
föreställningsbeskrivningarna. Den bedömning av kategoritillhörighet jag gjort för 
varje intervju blir härigenom också illustrerad. Noteras bör, att det i varje enskild 
intervju inte alltid går att identifiera samtliga karakteristika, som utmärker en 
föreställningskategori. I exemplen visas utdrag där något karakteristiskt 
kännetecken för kategoritillhörighet belyser aktuell kategori och klassificering. 
Hela intervjuerna kan av lättförståeliga skäl inte återges här. 

Föreställningskategori 1: Förskolan - en institution för 
kompensation 
Denna föreställningskategori ger uttryck för en grundsyn som innebär att förskolan 
tillskrivs en reell möjlighet att påverka och förändra både människa och samhälle. 
Ett långsiktigt mål för förskolans verksamhet är ett jämlikt och solidariskt sam
hälle: 

I denna föreställning ses förskolan som en självklar och nödvändig 
institution i samhället. Förskolans kompensatoriska uppgift och 
möjlighet ses vara stor. Förskolan kan bidra till att förändra barns 
grundläggande livsvillkor, bl a genom att ge barnen trygghet och 
stabilitet i vardagslivet så att de kan tillgodogöra sig den intellektuella 
och sociala stimulans som förskolan ger. Förskolan kan ge barnen vad 
de saknar i sin hemmiljö - emotionell behovstillfredsställelse och 
intellektuell stimulans. Genom sina insatser kan förskolan bidra till ett 
mer jämlikt och demokratiskt samhälle. Förskolans allmänna över
gripande mål är ledstjärnor för verksamheten och givna riktlinjer och 
program underlättar personalens planering och arbete. Genom att man 
aktivt fostrar barnen ges förutsättningar för att i framtiden få 
kompetenta, aktiva samhällsmedlemmar. Förskolans mål är alltså 
långsiktigt. Först när barnen blivit vuxna kan man egentligen se 
resultatet av förskolans verksamhet. Skall förskolan lyckas i sitt arbete 
måste de ramar och villkor som finns i dag förändras och förbättras. T 
ex måste skillnader mellan olika kommuner utjämnas vad gäller 
faktiskt satsade resurser på utbyggnad, miljö, och personalstyrka mm. 
Sådana förändringar kan bättre komma till stånd om personalen 
engagerar sig fackligt eller politiskt och håller samman som en grupp. 
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Exempel på intervjusvar som ger uttryck för sådant synsätt som kan hänföras till 
föreställningskategori 1, "Förskolan - en institution för kompensation", är 
följande:2 

...så tänker jag i första hand på att ge barnen någorlunda samma 
uppväxtvillkor, om man då tänker på de barn som har det svårt socialt hemma. 
Det är min första tanke, dom har då en tryggare grund att stå på./.../Jaa,jag 
vill påstå att för många barn så är förskolan den enda trygghet dom har, även 
med alla dessa vikariebyten. (Fl 10]? 

Ja, det är inom flera områden. Jag tycker det är en viktig uppgift när de t gäller 
barns utveckling alltså L.Jdet skall vara ett komplement till hemmet eftersom 
båda föräldrarna jobbar. Förskolan skall hjälpa barnen och underlätta deras 
uppväxt helt enkelt så att dom har lät tare att liksom smälta in i samhället. 
Men samtidigt lära sig ifrågasätta. Liksom få en egen självkänsla, en egen 
identitet det är väldigt viktigt.!.. JEn bra förskola tycker jag man ser på 
förskolebarnen. Är de trygga och harmoniska och dom kan genomföra en bra 
verksamhet, då ser man det på barnen hur de tar det ...både på grupp- och 
individnivå tycker jag man kan se det.I...I Det verkar vara ganska stora 
skillnader från kommun till kommun tycker jag. - Hur dom tänker på 
barnomsorgen över huvud taget. - Jag tänker på dom styrande politikerna 
liksom, hur stor vikt dom lägger på barnomsorgen. (Lk 19:II)4. 

Jag har bedömt att båda dessa intervjuer ger uttryck för föreställningskategori 1, 
"Förskolan - en institution för kompensation". Både förskolläraren och lärar
kandidaten visar här stor tillit till fö rskolans möjligheter att faktiskt göra en insats 
för barnen, något som kan förändra deras framtida levnadsvillkor. I det andra 
exemplet framkommer också tydligt att kandidaten ser ett tydligt samband mellan 
politik och barnomsorg. Förskolan sätts alltså in i ett samhälleligt sammanhang 
och personalen är inte ensam ansvarig för vad som sker i förskolan. 

Föreställningskategori 2: Förskolan - en institution för 
anpassning 
Föreställningar som hänförts till denna kategori utmärks främst av synen på 
förskolans uppgift som fostrare av barnen. Målet är barnens anpassning, dels till 
det framtida samhället, dels till tillvaron i skola och förskola: 

I denna föreställningskategori uppfattas förskolan vara en institution 
med barntillsynsuppgift och med samtidig plikt att fostra barnen till 
dugliga, ansvarskännande förskolebarn och skolbarn. Till förskolan 

2 Samtliga citat som här neda n följer kommer från de utskrivna bandinspelningarna. 
Citaten är i vissa fall något redigerade för att höja läsbarheten. Feluttalade ord är 
rättstavade och interpunktionen avviker ibland från bandutskriften. Vissa småord som 
"och", "det", "den", "att" , mm är ibland tillagda för tydlighetens skull. Självfallet har 
dock inga förändringar som påverkar utsagan innehållsmässigt företagits. 
3 Ur intervju med förskollärare nr 10. 
4 Ur intervju 2 med lärarkandidat nr 19. 

63 



kommer barn från skilda miljöer, med olika bakgrund och förut
sättningar. Förskolan skall ge alla dess olika barn en förmåga och 
färdighet att umgås med varandra och att acceptera varandra, trots de 
olikheter som finns mellan dem. Barnen får i förskolan sådana 
erfarenheter att de anpassar sig och accepterar de normer och regler 
som antas gälla senare i livet - i första hand i skolan - och därför 
också gäller i förskolan. Förskolan kan inte åstadkomma någon 
grundläggande förändring i barnens villkor, men den kan ge alla barn 
gemensamma erfarenheter, vilket underlättar inträdet i grundskolan. 
Barnens sociala fostran betonas. Normer och regler för beteende och 
uppförande tillsammans med andra är väsentliga att lära in. 
Gruppsamvaro är därför en viktig del i förskolans verksamhet. Skall 
förskolan lyckas i sin uppgift och nå sitt mål är detta i hög grad 
beroende av den enskilda personalens ork, normkonsekvens och 
samarbetsförmåga liksom av barnens och föräldrarnas accepterande och 
samarbetsvilja. Sammansättningen av barngruppen, (de enskilda 
barnens bakgrund, ålder osv) är också avgörande för förskolans 
resultat. 

Nedan följer ett par exempel från intervjuer vilka bedömts ge uttryck för 
föreställningskategori 2. "Förskolan - en institution för anpassning": 

- Jag tycker det har varit en period då det var fritt från alla regler oc h allting. 
Barnen skulle inte ha några regler att gå efter utan det skulle vara den s k fria 
fostran. Det var förstörelse ute och är väl fortfarande. Jag tror det är viktigt att 
dom har vissa regler och normer att gå efter för det fungerar inte annars. Om 
dom sen kommer till skolan och sen ut i arbetslivet så finns det regler och 
normer för allting här i samhället. Är dom inte vana vid det måste dom sväva 
ut på moln någonstans och vi vet inte vart dom skall ta vägen. Jag tror dom 
bör lära sig lite av det från början. Man får inte ha höga kr avi...! Jag tror det är 
bra att dom träffas i en stor grupp innan dom börjar skolan, bara lära sig umgås 
i en stor grupp och att ja, allt vad det innebär, den sociala biten. När dom 
kommer till skolan har dom andra krav på sig, då skall dom kunna sitta stilla, 
då ska dom kunna lära sig en massa bokstäver och siffror och sånt. Har dom 
jobbigt på rasterna med den sociala biten då klarar dom heller inte av 
lektionerna. Det är viktigt att dom fått den träningen innan. Sen att bokstäver 
och siffror, det tycker jag, att frågar barnen så svarar jag, men det är skolans 
jobb egentligen. (Fl 7)5 

-,Ja att man är en inarbetad grupp så att man har en jämn linje så att det inte går 
upp och ner - att man inte har olika syn på saker och ting. Det kan också gälla 
vid regler och sånt att man är konsekvent och att det också, om man då har 
samma linje ungefär, det tror jag ger en trygghet bland barnen också fastän man 
är väldigt olika personer men att man har då någon tråd så att man inte har 
olika regler./.../Ja, man hör ju kolleger emellan och så där, så är det oftast att 
personal inte trivs tillsammans. På det viset avspeglar sig hela arbets-

^ Ur intervju med förskollärare nr 7. 
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Situationen. Trivs man inte tillsammans som vuxen, så är det väldigt svårt att 
komma till ett jobb och tycka det är bra. Det innebär så hemskt mycket att ha 
en trygg miljö, det är inte bara att gå här och mysa och tycks ha det mysigt 
kringom utan det är också viktigt hur barnen är tillsammans. Det tror jag också 
om dom finner den där tryggheten inom gruppen. (Fl 8)6 

Båda intervjuexemplen rymmer krav och förväntan på normfasthet och 
gruppsammanhållning. I det första exemplet läggs stor vikt vid fostran för skolan. 
Denna betoning på skolan återfinns i många av intervjuerna som hänförts till 
denna kategori. I det andra exemplet framträder ett tydligt krav på personalens 
enighet och konsekvens. 

Föreställningskategori 3: Förskolan - en institution för 
utveckling 
I denna föreställningskategori är det framförallt det individuella barnet som upp
märksammas, liksom den enskilda personalens ansvar för barnets utveckling: 

Det enskilda barnets utveckling till en harmonisk individ är här det 
dominerande målet för förskolan. Alla barn är individer med speciella 
behov och intressen, speciell begåvning och mognad. Förskolans 
uppgift är att tillvarata barnens egenart då föräldrarna ej har möjlighet 
till det. Förskolan kan inte ha någon kompensatorisk effekt i den 
meningen att barnen får ett mer likställt utgångsläge i livet - men den 
kan ge alla barn en möjlighet att utveckla sina resurser optimalt. 
Genom att förskolläraren lär känna varje barn och dess personlighet 
kan hon möta barnen i deras intressen och på deras egen 
utvecklingsnivå. Kunskaper i utvecklingspsykologi och i 
barnobservationer är i hög grad väsentliga för ett möte på rätt sätt. 
Kunskaperna ger riktlinjer för personalens arbete. Varje barns "jag" 
skall stödjas och stärkas med hjälp av insikter i psykologi och med 
hjälp av förskolans pedagogiska tradition. Bättre utbildad personal, 
mer fortbildning, är exempel på sådant som kan göra förskolan till en 
bättre utvecklingsmiljö för barnen. Förskolan kan dock aldrig helt 
ersätta hemmet och föräldrarna vad gäller miljö och fostran. 

Några avsnitt ur intervjuer som bedömts ge uttryck för kategori 3, "Förskolan - en 
institution för utveckling", presenteras nedan: 

...man ser vad barnen, om man tittar till individuella barn, man kan se vad 
dom saknar hemma eller inte har möjlighet att göra och så kan man ta fasta på 
det och kanske kan bidra där./.../Sen kan man väl i viss mån ge dom, ja om 
dom är intresserade av vissa saker, att man har möjlighet att följa upp det och 
ta vara på deras olika intressen och dessutom att man kan ge dom i viss mån 
kunskap om det som händer omkring dom./.../Ja, jag kä nner det i alla fall. 

6 Ur intervju med förskollärare nr 8. 
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Gör jag rätt och gör v i lika och vad är rätt att det kan vara stora olikheter 
m e l l a n  f ö r s k o l o r ! ( F \  I I ) 7  

För mig är en bra förskola en förskola som är engagerad i barnen, personal 
som vill vara förskollärare och är positiva till sitt yrke, att dom tycker om det 
och trivs med det. Det är för det förs ta viktigt för annars kan man inte skapa 
en bra förskola. Sen att man är engagerad, att man arbetar med barnen på rätt 
sätt, nu när man kan barns utveckling att man hela tiden har det i åtanke att 
man stimulerar barnen till att leka och arbeta och att det givetvis skall ske en 
inlärning (Lk 8:II)8 

Båda intervjuexemplen lyfter fram att förskolläraren skall anpassa verksamheten 
efter barnen. Ansvaret för att förskolan skall lyckas att ta väl hand om varje barn, 
vilar på den enskilda personalen. 

Jämförelse mellan de tre kategorierna 
För att ge tydligare relief åt analysmetoden samt åt de skillnader och likheter 
mellan föreställningskategorierna som framträtt, har ett schema över de olika kate
gorierna upprättats. 
Schemat visar vilka aspekter som framträder som väsentliga utifrån intervjuper
sonernas utsagor och vad som karakateriserar dessa i de olika föreställnings
kategorierna. 

Det framgår av schemat att föreställningskategorierna kan beskrivas med 
utgångspunkt från hur det grundläggande målet för förskolan uppfattas. De 
grundläggande skillnaderna mellan kategorierna definieras av vad förskolans mål är, 
var det är beläget/när det nås, vilka förutsättningarna och medlen för målupp
fyllelse är samt av vem som har ansvaret för måluppfyllelse. 

7 Ur intervju med förskollärare nr 11. 
8 Ur intervju II med lärarkandidat 8. 
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Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 
"Kompensation" "Anpassning" "Utveckling" 

Förskolans 
mål är: jämlikt samhälle barnets anpassning barnets optimala 

utveckling 

Förskolans 
mål är beläget: i framtiden i morgon här och nu 

Medel för 
målupp
fyllelse: givna riktlinjer gruppsamvaro personliga relationer 

Förutsätt
ningar 
för mål
uppfyllelse: yrkeskår regler/norm konsekvens, enskild 

fl:s förmåga 

Ansvar för 
målupp
fyllelse : kommunledning enskild fl enskild fl 

Figur 1. Sammanfattande schema över karakteristika i kategorierna av föreställ
ningar om förskolan. 
(fl=förskollärare) 

Schemat ovan visar att de tre kategorierna också kan beskrivas utifrån dimensionen 
"samhälle - verksamhet - individ". Kategori 1 och kategori 3 befinner sig längst 
från varandra i denna dimension. Det grundläggande målet för förskolan, och olika 
aspekter på det förklaras med högre eller lägre grad av betoning på samhället, 
verksamheten eller individen. 

Man kan då säga att föreställningskategori 1, "kompensation" är mer 
"samhällsanknuten" än de två övriga. Den baseras på förklaring och förståelse av 
förskolan där samhället spelar en tydligare, viktigare roll för förskolan än vad som 
framgår av de två andra kategorierna. Det är här fråga om föreställningar där skilda 
aspekter på förskolan uttrycks i form av dess relation till samhället. Samtidigt 
betonas i denna kategori att måluppfyllelsen är beroende av en personalgrupp som 
inom verksamheten agerar enigt och efter givna riktlinjer. 
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Både målet för förskolans verksamhet och ansvaret för måluppfyllelsen placeras 
utanför institutionen själv och denna sätts i viss mån in i ett politiskt/ekonomiskt 
sammanhang. Medel för måluppfyllelsen är de riktlinjer för förskolans verksamhet 
som är givna i arbetsplanen eller har sin grund i den. Personalens planering av 
verksamheten på förskoleavdelningarna sker utifrån dessa. Det är en kunnig och 
enig personalgrupp som gemensamt kan verkställa det som samhället förväntar 
sig. Förskollärarna som en professionell yrkeskår är betydelsefulla i det 
sammanhanget. 

I föreställningskategori 2, "anpassning", ses däremot både mål och medel som 
främst knutna till förskoleverksamheten i sig. Mål, medel och även förutsättningar 
för måluppfyllelse hänförs till förskoleinstitutionen som sådan. 

Målet är barnets anpassning till den förskoleverksamhet som bjuds och framför 
allt till skolan så som den är utformad. Medlet är gruppen, och den verksamhet 
som utformas på varje institution och avdelning utgår från barnens och per
sonalens intressen. Den enskilda individen tilldelas här ett stort ansvar för mål
uppfyllelsen genom att den individuella förskolläraren konsekvent måste upprätt
hålla normer och regler så att varje enskilt barn kan ta dem till sig. 

I föreställningskategori 3 relateras förskoleverksamheten i huvudsak till den 
enskilda individen och dennes agerande Man kan säga att kategorin uttrycker ett 
tankeinnehåll baserat på individförklaringar och ett individperspektiv. 

Målet är barnets utveckling, som hela tiden pågår här och nu. Medel för 
måluppfyllelse är de enskilda individerna själva och personalens egna kunskaper 
om barns utveckling. Ansvaret för måluppfyllelsen ligger också på den enskilda 
personalen. Var och en måste se till att hon äger de kunskaper och förmågor som 
är nödvändiga för att stimulera varje barn och för att genomföra förskole
verksamhet. 

FÖRSKOLLÄRARNAS FÖRESTÄLLNINGAR OM FÖR-
SKOLAN 

Efter det att föreställningsanalysen av hela intervjumaterialet genomförts, 
granskades åter de enskilda intervjuerna. Varje intervju kunde så bestämmas 
representera någon av de tre föreställningskategorierna. 

Jag har i intervjuerna i flera fall sett inslag av andra föreställningar än den till 
vilken intervjun klassificerats. Strävan har dock varit att ta fasta på den 
dominerande föreställningen, det tanke- och förklaringsmönster som tydligast 
slagit igenom i varje intervju och som enligt min tolkning utgör 
intervjupersonens grundläggande synsätt. 

Vid klassificeringen av de enskilda intervjuerna med förskollärarna efter 
dominerande föreställning om förskolan fick jag följande resultat: 
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Tabell 3. De intervjuade förskollärarnas (fl:s) föreställningar om förskolan. 

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 
Fl "Kompensation" "Anpassning" "Utveckling" 

Daghem I 
1 X 
2 X 

Daghem II 
3 X 
4 X 
5 X 
6 X 
Daghem III 
7 X 
8 X 
9 X 

Deltidsgrupp I 
10 X 

Deltidsgrupp II 
11 X 

Deltidsgrupp ID 
12 X 

Totalt 3 7 2 
N= 12 

Av tabellen framgår att alla tre föreställningskategorierna är företrädda i förskol-
lärargruppen. Både bland de förskollärare som var verksamma i daghem och bland 
dem som hade tjänst på deltidsförskola återfanns synen på förskolan som en 
institution för kompensation, en institution för anpassning och en 
institution för utveckling. 

I den intervjuade gruppen förskollärare är det kategori 2, "anpassning", som är 
mest representerad medan kategori 1, "kompensation", och kategori 3, "utveck
ling", har ungefär lika stor representation. 

Av tabellen framgår också att olika föreställningar är företrädda inom samma 
personalgrupp på två av daghemmen, Daghem I och II, medan alla tre intervjuade 
förskollärare på Daghem III ger uttryck för samma föreställning. 

De tre förskollärare, som var verksamma i deltidsgrupp, gav i intervjun uttryck 
för olika föreställningar om förskolan. Alla tre föreställningskategorierna är alltså 
representerade i denna grupp. 
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Då det i intervjuerna visade sig att förskollärarna i flera fall gav uttryck för olika 
föreställningar i sina utsagor om förskolan, men jag ändå valt att bedöma en 
föreställning som den dominerande, ger ovanstående bild en något förenklad 
beskrivning av resultatet. I en tabell där större hänsyn tas till att intervjuper
sonerna ger uttryck för olika föreställningar ges en mer nyanserad bild av resultatet 
från föreställningsanalysen (se bilaga 3. tabell 1). 

Den totala bilden av förskollärarnas föreställningar blir ändå densamma som i 
tabell 3. Även då hänsyn tas till dessa inslag av andra föreställningar hos de 
intervjuade, är det anpassningstänkandet som är mest företrätt. Utvecklings
tänkandet, enligt föreställningskategori 3, är minst representerat i gruppen. 

Intressant att notera är, att de inslag av olika föreställningskategorier som 
förekommer i vissa förskollärarintervjuer, inte befinner sig längst från varandra i 
dimensionen "samhälle - individ" (se ovan s 67). När förskollärarna ger uttryck för 
fler än en föreställning om förskolan så är det antingen fråga om kategori 1 och 
kategori 2, eller katergori 2 och 3. 

KOMMENTARER TILL FÖRSKOLLÄRARNAS FÖRE
STÄLLNINGAR OM FÖRSKOLAN 

Sammanfattning av resultaten 
Kartläggningen av föreställningar om förskolan resulterade i att tre kvalitativt 
skilda föreställningskategorier kunde formuleras. Den visade samtidigt att de 
yrkesverksamma förskollärarna i undersökningen inte har en gemensam syn på 
dessa till synes mycket väsentliga frågor vad gäller förskolan och dess verksamhet. 
Både bland förskollärare som är verksamma i daghem och bland förskollärare 
verksamma i deltidsgrupp finns skilda föreställningar om förskolan. Resultatet från 
min undersökning tyder heller inte på att förskollärare i deltidsgrupp har ett annat 
tänkande om förskolan än vad förskollärare på daghem har. 

Kommentarer och diskussion 
I vissa debatter om förskolan har man hävdat att det skulle föreligga grundläggande 
skillnader mellan daghem och deltidsgrupp vad gäller innehåll och arbetssätt. 
Resultatet av undersökningen ger inte stöd åt sådana påståenden. Någon skillnad på 
idéplanet tycks inte föreligga hos dem som arbetar i de olika formerna för 
förskoleverksamhet när det gäller övergripande föreställningar om förskolan. 

Det har också hävdats, att det är nödvändigt med en gemensam pedagogisk 
grundsyn i de pedagogiska yrkena.9 Speciellt har man betonat vikten av att lärarna 
i förskolan och i grundskolans lågstadium, har samma syn på barn och på peda
gogik. En sådan gemensam grundsyn skulle kunna åstadkommas om lärarutbild
ningarna samordnades bättre och om blivande förskollärare och lågstadielärare t ex 
under de första studieåren hade gemensam utbildning, menar man.10 Emellertid 
visar mitt undersökningsresultat att det inte är troligt att olika lärargrupper i sin 
yrkesutövning skulle ha samma grundsyn på centrala aspekter rörande skolan och 

9 Se t ex.Krook (1978 ); Wiechel (1981). 
Svenska Facklärarförbundet (197 9). Se även Ljungblad (1 982) 
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förskola, även om de har gemensam utbildning. Lärare inom en och samma 
"skolform", förskolan, har enligt min undersökning ingen sådan gemensam syn. 
Att då lärare inom olika skolformer skulle företräda en och samma syn tycks inte 
vara särskilt rimligt. 

De förskollärare som ingick i undersökningen har visserligen genomgått sin 
lärarutbildning vid olika utbildningsinstitutioner samt vid skilda tidpunkter. De 
flesta förskollärarna utbildade sig under 1960- och 70-talet, ett par av dem i böljan 
av 80-talet. Det skiljer alltså ca 20 år mellan den "äldsta" och "yngsta" 
utbildningen. Under denna tidsperiod genomgick förskolan flera genomgripande 
förändringar vad gäller organisation, mål och riktlinjer för arbetssättet (jfr ovan kap 
1). Även förskollärarutbildningens kurslitteratur förändrades i si tt innehåll och i 
sin betoning av olika aspekter på förskolans verksamhet (ovan s 33), något som 
också torde ha präglat utbildningens genomförande. 

En förklaring till att förskollärarna har skilda föreställningar om förskolan 
skulle kunna vara att de i sin utbildning präglats av olika synsätt, eftersom de 
genomgått sin utbildning vid olika tidpunkter. Detta är en förklaring i överens
stämmelse med den starka tilltro till utbildningens möjligheter att utbilda till en 
gemensam grundsyn, som ofta hävdas. 

En kontroll av förskollärarnas examinationsår visar att bland dem som fick sin 
examen före 1975 - dvs före den allmänna förskolans införande - finns alla tre 
kategorierna representerade. Det framgår även att kategori 3, "utveckling", ej finns 
uttryckt av någon som examinerades efter 1974. Kategori 1, "kompensation", och 
kategori 2, "anpassning", finns däremot representerade av både förskollärare med 
utbildning från före 1974 och med utbildning från från senare delen av 1970-talet. 
De två förskollärarna med utbildning från 80-talet har båda uttryckt föreställningar 
enligt kategori 2, "anpassning". Något tydligt samband mellan examinationsår och 
föreställningskategori kan således inte fastställas (se tabell 2 i bilaga 3Ì. 

De förskollärare som ingick i undersökningsgruppen hade varit yrkesverksamma 
i flera år. Detta betyder att förskollärarnas erfarenheter från utbildningen troligen 
spelar en mindre roll, sett gentemot erfarenheterna som de fått i sin yrkesutövning. 

Intressant att notera är då att alla förskollärarna på Daghem III visade sig ha 
samma föreställningar om förskolan (tabell 3). Daghem III var ett en-
avdelningsdaghem. Det var beläget utanför centralorten i ett samhälle som tidigare 
utgjort en egen kommun. I barngruppen arbetade endast förskollärare och de bodde 
alla i närheten av daghemmet. Att det just var på detta daghem som personalen 
visade sig ha mest enhetliga föreställningar om förskolan, kan förklaras på olika 
sätt. En förklaring kan givetvis vara att det är en ren slump. Andra 
förskoleavdelningar har ju tydligen tämligen "blandad" personal. 

En annan och mer intressant förklaring kan vara, att det är just en-avdel
ningsdaghemmets arbetsvillkor som format förskollärarnas föreställningar och 
jämkat dem så de blivit lika. På ett litet daghem är personalen betydligt mer 
beroende av sina avdelningskamrater än på ett större. På ett litet daghem är 
avdelningskamraterna ofta de enda vuxna man träffar under dagen. Man vistas 
tillsammans i stort sett hela dagen. Mat- och kafferasterna tillbringas i sällskap 
med de egna arbetskamraterna och aktiviteterna med barnen utförs huvudsakligen 
tillsammans med kamraterna på avdelningen. På större daghem har man ofta sina 
raster i sällskap med persond från andra avdelningar snarare än i sällskap med 
närmaste arbetskamraterna. Där är också vanligt att man samarbetar mellan 
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avdelningar och kanske genomför aktiviteter tillsammans med barn och kollegor 
från andra avdelningar. 

På ett en-avdelningsdaghem tillbringar man överhuvud taget mer tid till
sammans med sina avdelningskamrater än vad man gör på ett fler-avdel-
ningsdaghem. De erfarenheter man får i barngrupp och i samtal och diskussioner 
på en liten institution torde därför kunna påverka och forma personalens tänkande 

, om förskolan i mer enhetlig riktning än på en större institution. 
Man kan också tänka sig att det i högre grad sker ett "naturligt urval" av 

personal på ett litet daghem än på ett större. En förskollärare med annorlunda 
föreställningar om verksamheten än vad kollegorna har, kanske inte stannar kvar 
på avdelningen utan slutar. Hon söker sig till avdelningar där hon finner sina likar, 
eller inte är i lika nära kontakt med eller beroende av kollegorna, som på ett litet 
daghem. 

Att ingen förskollärare med utbildning efter 1974 syntes representera föreställ
ningskategori 3, "utveckling" bör också kommenteras. Även det förhållandet att 
flertalet förskollärare, däribland de två senast utbildade, hade föreställningar enligt 
kategori 2, "anpassning", bör uppmärksammas. 

Om man tar fasta på utbildningens inverkan på föreställningarna, är det ganska 
logiskt, att synen på förskolan som främst en institution för barnets utveckling, 
inte förekommer hos förskollärare som är utbildade efter 1974. 
Förskollärarutbildningen förändrades under 1970-talet från att mycket starkt ha 
betonat utvecklingspsykologi och barnobservationer till att mer betona social
psykologi, grupprocesser, struktur och ledning (se ovan s ). Tänkandet kan alltså 
ha formats efter den ideologi som utbildningen förmedlat. 

En annan förklaring till förskollärarnas föreställningar i detta fall är att de 
faktiska omständigheterna i barngrupperna inte givit utrymme för etablering av 
föreställningar om förskolan som en institution för utveckling, utan f rämst som 
en institution för anpassning. Detta är ett resonemang som går i linje med mina 
grundantaganden om föreställningar; föreställningar formas främst av de materiella 
villkoren, av den verklighet individen befinner sig i (se ovan s 23). 

Uppenbart är att det utifrån resultatet ändå inte enkelt går att förklara varför 
förskollärarna har de föreställningar om förskolan som de har. Alla tre föreställ
ningskategorierna var t ex företrädda bland förskollärare med en tidig 
lärarutbildning. Huruvida föreställningarna är en effekt av utbildningen, av 
yrkespraktiken eller av bådadera, går inte att fastställa utifrån min unde rsökning 
och utifrån den genomförda analysen. 

Bilden av förskollärarnas föreställningar blir kanske klarare om de kan jämföras 
med lärarkandidaters föreställningar om förskolan? 
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FÖRSKOLLÄRARKANDIDATERNAS FÖRESTÄLL
NINGAR OM FÖRSKOLAN 

Intervjutillfälle I 
De lärarkandidater som ingick i undersökningen intervjuades vid två tillfällen. 
Första gången när de nyss börjat sin förskollärarutbildning, andra gången strax 
innan utbildningen var helt avklarad. 

Samma intervjufrågor som ställdes till de yrkesverksamma förskollärarna fick 
även lärarkandidaterna vid de båda intervjuomgångarna. Intervjuanalysen och 
sorteringen av de enskilda intervjuerna genomfördes på samma sätt som analysen 
och sorteringen av förskollärarintervjuerna och gav följande resultat: 

Tabell 4. Lärarkandidaternas (lk:s) föreställningar om förskolan vid intervju
tillfälle I. 

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 
Lk Kompensation Anpassning Utveckling 
1 X 
2 X 
3 X 
4 X 
5 X 
6 X 
7 X 
8 X 
9 X 
10 X 
11 X 
12 X 
13 X 
14 X 
15 X 
16 X 
17 X 
18 X 
19 X 
20 X 
21 X 

Totalt: 2 16 3 
N=21 

Tabellen visar att övervägande delen av lärarkandidaterna vid det första 
intervjutillfället ger uttryck för föreställningskategori 2, "Förskolan - en 
institution för anpassning". Det är få som uttrycker kategori 1, "Förskolan - en 
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institution för kompensation" eller kategori 3, "Förskolan - en institution för 
utveckling". 

Denna tabell ger dock en något förenklad bild av resultatet. Liksom 
förskollärarna, gav även lärarkandidaterna i många fall uttryck för flera föreställ
ningskategorier i sina intervjuutsagor. Tabellen ovan visar resultatet när jag tagit 
fasta på den dominerande föreställningen hos varje kandidat. För en mer full
ständig bild av deras föreställningar se tabell 3 i bilaga 3. 

Även enligt den kompletterande tabellen i bilbagan är det tydligt att 
anpassningstänkandet är vanligast bland kandidaterna Det är en relativt liten del av 
gruppen som ger uttryck för kompensationstänkande eller utvecklingstänkande. 
Noteras kan att utvecklingstänkandet dock tycks något mer vanligt enligt tabell 3 
bilaga 3. än enligt analysen av dominerande föreställning (tabell 4). 
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Intervjutillfälle II 
Vid intervjutillfälle II - alltså efter 2,5 års utbildning - blir bilden av lärar
kandidaternas föreställningar om förskolan denna: 

Tabell 5. Lärarkandidaternas (lk:s) föreställningar om förskolan vid intervjutill
fälle II. 

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 
Lk Kompensation Anpassning Utveckling 
1 - - -

2 X 
3 - - -

4 X 
5 X 
6 X 
7 X 
8 X 
9 X 
10 X 
11 X 
12 X 
13 X 
14 X 
15 - - -

16 X 
17 - - -

18 X 
19 X 
20 X 
21 X 

Totalt: 5 9 3 
N=17 

Av tabellen framgår att gruppen lärarkandidater är mer heterogen vad gäller 
föreställningar om förskolan efter genomgången utbildning än vad den var vid 
böljan av utbildningen (jfr tabell 4). 

Fortfarande är det dock föreställningskategori 2, "Förskolan - en institution för 
anpassning", som är mest företrädd. Kategori 1, "Förskolan - en institution för 
kompensation", får fler uttryck vid intervjutillfälle II än vid tillfälle I, medan det 
mer individcentrerade tänkandet dominerar lika många utsagor som vid första 
intervjutillfället. 

Även här har jag beaktat, att en kandidat kan ge uttryck för fler föreställningar 
än den dominerande. I bilaga 3. tabell 4, redovisas resultatet när hänsyn tas till 
detta. Inte heller här blir emellertid grundresultatet förändrat. Anpassningstänkandet 
är det vanligaste. Hälften av gruppen ger uttryck för detta, medan den andra hälften 
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uttrycker kompensations- och utvecklingstänkande. Något fler kandidater uttrycker 
"kompensation" än "utveckling". 

Förändringar under utbildningstiden 
Tydligt är att gruppen lärarkandidater efter genomgången förskollärarutbildning inte 
ger uttryck för samma föreställningar om förskolan. Den gemensamma 
utbildningstiden på 2,5 år har inte format deras tänkande, så att man kan säga att de 
ger uttryck för ett och samma synsätt. De har inte en gemensam grundsyn när det 
gäller förskolan, dess mål, förutsättningar och möjligheter. 

När resultaten granskas på individnivå och inte endast på gruppnivå, blir bilden 
av föreställningarnas formande och etablerande mer nyanserad och informationsrik. 

Lärarkandidaternas förändrade föreställningar under utbildningstiden kan 
illustreras med följande figur: 

Föreställnings- Föreställnings- Föreställnings
kategori 1 kategori 2 kategori 3 
"Kompensation" "Anpassning" "Utveckling" 

Tillfälle I: 

Tillfällell: 

Figur 2. Förskollärarkandidaternas förändring av föreställningar mellan intervju
tillfälle I och intervjutillfälle II. 

Varje streck motsvarar en individ och visar lärarkandidaternas föreställn ingar 
om förskolan vid intervju I och intervju II. Av figuren kan utläsas i vilken 
riktning förändringar hos de enskilda kandidaterna gått. Ofullbordade linjer 
motsvarar kandidater som ej deltog i intervjun vid tillfälle II. 

Av figuren framgår hur många lärarkandidater som ger uttryck för förändrade 
föreställningar om förskolan och i vilken riktning förändringen gått. 

Fem lärarkandidater visar inte några förändringar. De har vid båda intervju
tillfällena givit intervjusvar som jag bedömt vara uttryck för föreställningar 
hänförbara till kategori 2, "anpassning". De övriga tolv kandidaterna hade vid 
intervjutillfälle II förändrat sina utsagor om förskolan så mycket, att jag bedömt 
dessa ge uttryck för andra föreställningar än vid tillfälle I. 
Ingen lärarkandidat, som vid intervju I gav uttryck för kategori 1 eller 3, återfinns 
som företrädare för densamma vid intervju II. Alla kandidater, som vid intervju I 
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utryckte föreställningskategori 1 eller 3, återfinns vid intervjutillfälle II i den 
grupp förskollärarkandidater, som ger uttryck för kategori 2. 

Av figuren framgår även att förskollärarkandidaterna vid första intervjutillfället 
tycks vara tämligen homogena i sina föreställningar om förskolan. Vid andra 
intervjutillfället uttrycker kandidatgruppen ett mer spritt synsätt. Granskning på 
individnivå visar att de förändringar av lärarkandidaternas föreställningar som skett 
innebär förändring till närmaste liggande föreställningskategori efter dimensionen 
"samhälle-verksamhet-individ". Av figuren framgår även tydligt att det är fler 
kandidater som har förändrat sina föreställningar mot ett ökat "samhällstänkande" 
är mot ett "individtänkande". 

Enligt tabell 3 och 4 i bilaga 3 är det närmast liggande föreställningskategori 
som framträder när kandidaterna samtidigt ger uttryck för flera föreställningar. Hos 
hälften av de lärarkandidater som bedömts ha förändrade föreställningar efter utbild
ningstidens slut, består förändringen i att "inslag av annan kategori" vid första 
intervjutillfället bedömts som "dominerande kategori" vid det andra. Det tycks 
alltså vara så att redan existerande, men ej så utpräglade och manifesterade 
föreställningar, förstärks under utbildningstiden. 

Övriga kandidater, som förändrats, ger vid andra intervjutillfället uttryck för 
föreställningar som ej fanns med vid det första. Det är främst föreställningar enligt 
kategori 1 som framträder som helt nya. 

Tabellerna 3 och 4 i bilaga 3 visar således att sex lärarkandidater uppvisar en 
"total" förändring av föreställningarna. Fem förändras inte alls. Hos sex lärarkan
didater har "inslag av annan kategori" blivit "dominerande kategori". 

KOMMENTARER TILL LÄRARKANDIDATERNAS 
FÖRESTÄLLNINGAR OM FÖRSKOLAN 

Analysen av intervjuerna med förskollärarkandidaterna visar att de inte utgör någon 
homogen grupp vad gäller föreställningar om förskolan. Vid båda 
intervjutillfällena uttryckte de skilda föreställningar. 

Lärarkandidaterna gav vid första intervjutillfället framför allt uttryck för före
ställningskategori 2, "Förskolan - en institution för anpassning". Sexton 
kandidater, av totalt tjugoen, gav alltså uttryck för föreställningar där bl a 
normöverföring och tydlig struktur ses som viktiga inslag i förskoleverksamheten. 

Att anpassningstänkandet var så utbrett hos de nya lärarkandidaterna kan 
förklaras på flera olika sätt. En förklaring kan vara, att förskollärarkandidaterna 
nyligen haft sin första kontakt med praktikinstitutionerna och varit ute i olika 
förskoleavdelningar för en yrkesorientering. Många regler och rutiner är tydliga på 
de flesta institutioner och avdelningar. Det är vanligt med klart fastställda regler för 
var olika aktiviteter utspelas. Det är också vanligt med bestämda platser för barnen 
vid måltiderna, viss turordning för barnen vid t ex badhusbesök, matlagning osv. 
Ofta är det med den typen av handfasta, konkreta regler som kandidaten introduceras 
när hon kommer som auskultant eller praktikant. I en praktiksituation är 
lärarkandidaten inställd på att se och lära så mycket som möjligt av vad som 
händer och sker. Dessa påtagliga regler och normanvisningar kan för en del 
kandidater vara en hjälp då de organiserar och strukturerar sina intryck av 
förskolans verksamhet. 
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Många lärarkandidater hävdade i intervju I att de visste mycket litet om för
skolan och inte hade någon tidigare erfarenhet av den. En följd av detta skulle 
kunna vara att deras första kontakt med förskolans handfasta, konkreta regler 
särskilt starkt har påverkat deras syn på förskolan som institution. 

I kategori 2 framträder "skolan" som begrepp starkare än i de två övriga 
föreställningskategorierna. De kandidater som lyfter fram skolan och förskolans 
skolförberedande uppgift, kan tänkas vara sådana som från början klart ser förskol-
läraryrket som ett läraryrke. Även om de inte har någon egen erfarenhet av 
förskolan eller i övrigt vet särskilt mycket om dess verksamhet, är det förskolans 
"skolmässiga" inslag de tagit fasta på. 

Av de sexton kandidater, som ger uttryck för kategori 2, har två talat om att de 
helst skulle ha velat bli lågstadielärare (lic 15, lk 19) men att de inte blivit antagna 
till sådan utbildning. Fyra kandidater har far och/eller mor som är lärare, (lk 1,3, 
12 och 17). Två stycken, (lk 2 och lk 5), har uppgett att de arbetat som lärar-
vikarie eller lärarassistent innan de började sin förskollärarutbildning. Hälften av de 
lärarkandidater som bedömts ge uttryck för kategori 2 har alltså redan en speciell 
anknytning till eller erfarenhet av läraryrket. Endast en förskollärarkandidat (lk 3), 
med sådan läraranknytning, (båda föräldrarna är lärare), ger uttryck för en annan 
föreställningskategori. 

Intervju I genomfördes i ett läge när debatten ute i samhället under en tid i stor 
utsträckning betonat just förskolans pedagogiska och skolförberedande uppgift. 
Struktur och ledning lyftes fram i olika sammanhang och det pedagogiska 
programmet var under utformning (se ovan ss 15,24). Detta är också faktorer som 
kan ha förstärkt en syn på förskolan där fostran, anpassning och skolförberedelse är 
av vikt. 

Att lärarkandidaterna i intervju I huvudsakligen ger uttryck för föreställningen 
att förskolan är en institution för anpassning kan alltså på flera sätt ses som 
följdriktigt, med tanke på deras tidigare erfarenheter och förväntningar, samt med 
tanke på vad som vid denna tid var aktuellt vad gäller förskolan. 

De förskollärarkandidater, som ger uttryck för kompensationstänkande eller 
anpassningstänkande, har enligt föreställningsbeskrivningarna andra förväntningar 
på förskolan. De som hänförts till föreställningskategori 1, "Förskolan - en 
institution för kompensation", kan då tänkas ha annorlunda erfarenheter än de som 
gett uttryck för kategori 2, "Förskolan - en institution för anpassning". Endast en 
av de kandidater som förts till kategori 1, har speciell skolerfarenhet. Ingen av dem 
som uttryckt föreställningskategori 3, "Förskolan - en institution för utveckling", 
har uppgett att de äger sådan erfarenhet. Vilka tidigare erfarenheter som skulle 
kunna förklara deras förväntningar på förskolan kan jag emellertid inte uttala mig 
om. En betydligt mer utförlig kartläggning av lärarkandidaternas bakgrund, skulle 
krävas för detta, något som onekligen vore intressant. 

Ett försök att kartlägga kända bakgrundsfaktorers betydelse för föreställningarna 
har jag ändå kunnat göra. Genom att sätta kandidaternas socialgruppstillhörighet i 
relation till föreställningarna vid de två intervjutillfällena sökte jag utröna om det 
fanns något "mönster" här. Något sådant fann jag dock inte.11 (Se bilaga 3 tabell 
5 och 6.) 

11 Zetterström (1988) fann inte heller något sådant samband i sina studier av 
föreställningar och förändring. 
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Det går inte att urskilja någon helt entydig riktning i de förändringar som fram
kommit vid föreställningsanalyserna. På gruppnivå kan man möjligen påstå att en 
förändring av förskollärarkandidaters föreställningar i riktning mot ett tänkande om 
förskolan enligt kategori 1 "Förskolan - en institution för kompensation" har skett 
(jfr figur 2). 

En jämförelse mellan kandidaternas föreställningar vid de två intervjutillfällena 
och de yrkesverksamma förkollärarnas föreställningar kan ge ytterligare belysning 
åt förändringarna. 

Tabell 6. Förskollärarnas respektive lärarkandidaternas föreställningar om för
skolan vid de olika intervjutillfällena. (Andel förskollärare (fl) och 
kandidater (lk) uttryckt i %). 

Kategori 1 
"kompensation" 

Föreställningar om förskolan 
Kategori 2 Kategori 3 

"anpassning" "utveckling" 
Totalt 

Intervju 
Fl 25 58 17 100 

Intervju I 
Lk 10 76 14 100 

Intervju II 
Lk 29 53 18 100 

Nfl = 12 
Lk intervju IN = 21 
Lk intervju II N = 17 
Kategori 1 = Förskolan - en institution för kompensation 
Kategori 2 = Förskolan - en institution för anpassning 
Kategori 3 = Förskolan- en institution för utveckling 

Tabellen visar att lärarkandidaternas föreställningar om förskolan mer liknar de 
yrkesverksammas vid intervjutillälle II än vid intervjutillfälle I. Utbildningstiden 
formar inte kandidaternas tänkande så att de får samma föreställningar om för
skolan. Däremot tycks tänkandet formas så att gruppen lärarkandidater mer liknar 
den yrkesverksamma gruppen vad gäller variationerna i föreställningar. 

Intervjun med lärarkandidaterna har också behandlat vad utbildningen som helhet 
betytt för dem. Lärarkandidaterna menar att utbildningen gjort dem säkrare på sig 
själva. De har lärt sig formulera sina åsikter och att våga uttrycka dem. Att så 
också är fallet framkommer i intervju II genom att man ser en tydlig skillnad 
jämfört med intervju I, vad gäller kandidaternas verbala flöde. Intervju II tar ca 1/2 
timme längre att genomföra, helt enkelt därför att intervjupersonerna säger så 
mycket mer i samband med varje fråga. De utskrivna intervjuerna från tillfälle II 
omfattar ca 10 sidor mer text än vad de utskrivna intervjuerna från tillfälle I gör. 

Ett par intervjuexempel där lärarkandidaternas svar i intervju I och intervju II 
kan jämföras, belyser denna verbala utveckling. I det första exemplet intervjuas en 
lärarkandidat, som enligt min bedömning har bibehållit sina föreställningar om 
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förskolan. Båda intervjuerna har bedömts ge uttryck för förställningskategori 2, 
"Förskolan - en institution för anpassning". 

*/: Vad är för dig en bra förskola? 

**R: Man lär sig med andra. Förstår att det är inte bara är jag som ska 
bestämma allt. Där man kan känna sig trygg. 

I: Vad betyder det att känna sig trygg? 

R : Om det finns något man vill berätta, om man är sorgsen så finns det alltid 
någon som man kan berätta för, man behöver inte vara ensam med sin känsla. 

I: Har vi en bra förskola i Sverige i dag? 

R: Det här är bra - på vår avdelning fungerar det jättebra. 

I: Du har ingen idé om förskolan mer i stort - som samhällsinstitution? 

R: Nejf jag tror det är bra. 

I: Ser du några brister iförskolan? 

R: Jag kan inte säga något om det. (Lk 12:I)12 

I intervju II uppvisar lärarkandidaten här ett helt annat verbalt flöde. Hon pratar 
utan så mycket påstötning från intervjuaren. Hennes utförligare svar beror givetvis 
till en del på hennes större erfarenhet av ämnet, men också på större säkerhet, 
annorlunda ordval och uttryckssätt. 

I: ...vad är det sämsta med förskolan då? Vad ser du som de största bristerna? 

R: Det är att det har för dåligt rykte rykte bland folk. Om man säger att man 
ska bli förskollärare - det är ju ingenting, det är ju bara att sitta och leka med 
barn. Själv som man ser det är att man inte har tid att sträva efter möjligheter, 
det finns det här pedagogiska programmet för förskolan! Dom skriver vilket 
som är förskolans mål - men det kanske man inte alltid har möjlighet att göra. 
Det finns så mycket annat, mycket barn och lite personal, så det går inte att 
genomföra. 
I: Man kan alltså inte arbeta efter pedagogiska programmet och målen? 

R: Fast man vill kanske det inte alltid blir så. (Lk 12:II)13 

]|c 
1= intervjuaren. ** R= den interjvuade (respondenten). 

Ur intervju I med lärarkandidat 12. 
Ur intervju II med lärarkand idat 12. 
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Ett annat exempel på lärarkandidaternas ökade språkliga aktivitet och på att utbild
ningen gett dem ett fackmässigt uttryckssätt, utgörs av följande två citat från 
intervjuerna med ytterligare en lärarkandidat. 

Den första intervjun med lärarkandidaten har bedömts ge uttryck för föreställ
ningskategori 2, "anpassning", den andra intervjun med samma kandidat har be
dömts uttrycka kategori 1, "kompensation.". 

I:...vilken möjlighet har förskolan att verka för jämlikhet? 

R: Det är en form av undervisning i förskolan, att man har en grupp man 
pratar med. Jag tror att förskolan kan styra eller man gör det. 

I: Vad är det man kan göra? 

R: Man kan verka för jämlikheten. 

/ . . . /  
I: Det bästa med förskolan? Den största förtjänsten? 

R: Det är normala saker, att dom lär sig ta hänsyn till varandra och sen att 
dom får...Om man ser att ett barn har svårt med vissa saker så kan vi få hjälp. 

I.:Kan du ge något exempel? 

R : Det finns barn som har språksvårigheter som då kan få hjälp.Kanske en 
talpedagog eller genom förskollärare. 

I: Ser du något annat exempel? 

R. Ja , just att u mgås, samvaro med sig själv oc h andra barn. Det barn som 
inte har syskon som kanske har svårt att dela med sig och kunna vara 
tillsammans med andra barn. Barn som är blyga, som har svårt att ta för sig 
kan få hjälp att bygga upp sin självkänslaDet beror lite på förskolläraren hur 
dom jobbar. (Lk 2:I)14 

Denna kandidat har redan i det första exemplet ett ganska otvunget ordflöde. I 
intervju II märks det emellertid tydligt, hur hon tillägnat sig det yrkesmässiga ord
förrådet och därmed uttrycker sig annorlunda och mer utförligt än tidigare: 

I: ...en tanke att förskolan ska kunna bidra till jämlikhet i samhället? 
R: Jo, men givetvis så har man ju dom här ämnesområdena som man kan ta 
upp såna här saker, t ex social omvärldsorientering,. Att man tar upp som 
speciella teman, ja, man tar upp om skolan t ex och man tar upp om jämlikhet 
och resursfördelningar och såna saker. Sen kan man jobba med barn, dom barn 

^ Ur intervju I med lärarkand idat 2. 
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som är eftersatta inom vissa områden t ex motorik, grov - och finmotorik eller 
- ja - man kan jobba med dom barnen. 

I.: Vad når man då? 
R: Ja, man når kanske det att barnen står på samma nivå när dom börjar 
skolan. 

I: Om vi skall sammanfatta det här nu. Det bästa med förskolan, största för
tjänsten? 

R: Ja, som jag har sagt, att det ger kvinnorna en större möjlighet att komma 
ut i arbetslivet och jobba eller plugga. Att barn får lära sig att vistas i grupper 
och ta ansvar och träna upp den här sociala biten. (Lk 2:11)^ 

Vid föreställningsanalyser söker man all tid att komma bakom "utsagenivån".16 

Det är inte språkbruket utan principerna för tolkningen av omvärlden man försöker 
finna och beskriva. Strävan är alltså att inte fastna vid de intervjuades sätt att 
uttrycka sig utan att tränga bakom detta. 

Att kandidaterna säger mer under intervju II och att uppföljningsfrågorna därmed 
även blivit fler, utgör dock en svårighet. Detta kan även vara en felkälla vid 
analysen av lärarkandidaternas föreställningar. Då intervju I ibland var mer 
svårbedömd än intervju II p g a att underlaget var knapphändigt, finns risk för att 
föreställningarna bedömts vara mer förändrade än de faktiskt var. På samma sätt 
finns en risk för att förändringen bedömts vara mindre. Genom att använda 
medbedömare i ett stickprov intervjuer, menar jag, att jag ändå har en viss kontroll 
över sådana bedömningsfel, som tunna utsagor eller olikheter i verbala flödet vid 
de två intervjutillfällena kan medföra. 

Enligt utsagorna vid intervju I, var förskollärarkandidaterna inte bekant med 
arbetsplanen. Endast en medgav att hon hade läst den (lk 14). Inget i intervjusvaren 
pekade heller direkt på, att kandidaterna närmare kände till arbetsplanen. Lärar
kandidaterna hade föreställningar om förskolan redan när de påbörjade sin utbild
ning. Dessa var mer eller mindre utvecklade och etablerade, beroende på vilka 
erfarenheter kandidaterna hade sedan tidigare. 

De förändringar i lärarkandidaternas föreställningar om förskolan, som resultatet 
visar, kan givetvis inte helt förklaras som utbildningseffekter. Jag kan inte påstå 
att förändringarna obetingat beror på att kandidaterna genomgått en förskollärar-
utbildning. Det är också andra erfarenheter än de utbildningen gett, som under 2,5 
år påverkat synsätt och tankeinnehåll. Hur de tillägnat sig det som bjudits under 
utbildningen är avhängigt av vilka föreställningar de hade när de började och hur 
väl utvecklade och fast förankrade dessa var. Det torde också ha varit av betydelse 
vilken vikt utbildningen och undervisningen haft för den enskilda kandidaten under 
utbildningsåren. Om studierna till förskollärare helt fyllt hennes tillvaro och 
intresse är det troligt att hennes föreställningar om förskolan påverkats mer än om 
utbildningen varit av mindre intresse för henne. Kandidaterna kan alltså till synes 

^ Ur intervju II med lärar kandidat II. 
Se Zetterström m fl (1981). 
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ha genomgått samma utbildning, men ändå uppfattat den och tillägnat sig den på 
olika sätt. 

Den slutsats jag kan dra utifrån resultaten är att utbildningen inte har påverkat 
och format de studerandes tänkande på så vis att de har gemensamma föreställ
ningar när de lämnar utbildningen och skall träda in i sitt yrke som förskollärare. 

"En gemensam pedagogisk grundsyn"17 nåddes inte i den förskollärarutbildning 
de undersökta lärarkandidaterna genomgick. Det är heller inte troligt att en sådan 
nås i den lärarutbildning vi har i dag.18 De undersökta lärarkandidaternas föreställ
ningar om förskolan förändrades under utbildningstiden, men lärarkandidaterna blev 
snarare mer olika än lika varandra. Gruppen lärarkandidater blev under utbild
ningstiden emellertid mer lika gruppen med yrkesverksamma förskollärare vad 
gäller föreställningar om förskolan. Detta kan tolkas som att utbildningstiden och 
utbildningen ändå ger erfarenheter som formar förskollärarkandidaterna så att de får 
ett yrkesanpassat synsätt. 

FÖRSKOLAN ENLIGT ARBETSPLANEN 

Arbetsplanen är ett av de dokument som skall ligga till grund för de blivande 
förskollärarnas utbildning. Den ingick i de undersökta lärarkandidaternas utbild
ningslitteratur - och därmed borde kandidaterna, enligt riktlinjerna för utbildningen, 
också ha tillgodogjort sig dess innehåll. Den förskolesyn som är representerad i 
arbetsplanen kan ses om en del av den ideologi, den "grundsyn" som av samhället 
förs fram som den önskvärda när det gäller förskolan. 

De yrkesverksamma förskollärarna hade inte, som kandidaterna, konkreta krav 
på sig att läsa in speciell litteratur. Arbetsplanen fanns vid undersökningstillfället 
redan ute i förskolorna. Förskollärarna uppgav att de kände till detta, men det var få 
som faktiskt sett den. De väntade på att arbetsgivaren skulle ge information och 
fortbildning om den nya arbetsplanen. De yrkesverksamma förskollärarna och 
lärarkandidaterna hade alltså inte samma förutsättningar för att känna till arbets
planen och den syn på förskolan som avtecknar sig i den. 

En jämförelse mellan å ena sidan förskollärarnas och lärarkandidaternas före
ställningar om förskolan och å andra sidan de föreställningar som kommer till 
uttryck i arbetsplanen kan därför vara av intresse. En sådan jämförelse kan ge 
ytterligare belysning av hur föreställningar inom utbildningen och på yrkesfältet 
formas och etableras. 

Vilken förskolesyn kommer då till uttryck i arbetsplanen, det dokument som 
ger mål och riktlinjer för verksamheten och som officiellt gäller som styrmedel för 
planering och beslutsfattning på olika nivåer? 

Ur intervjuerna hade tre olika föreställningskategorier framträtt, vilket jag 
redovisat ovan. För att se hur arbetsplanen framställer förskolan har jag även 
granskat denna. På samma sätt som intervjuerna med förskollärarna och lärarkan
didaterna analyserades, skärskådades även arbetsplanen. Jag har gjort en föreställ
ningsbeskrivning utifrån den, på samma sätt som jag gjort mina kategori

17 Socialstyrelsen (1982), s 49. 
18 Den undersökning Hasselgren (1981) tidigare gjorde av lärarkandidater under utbild
ning tyder heller inte på att sådan nås. 
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beskrivningar utifrån intervjuerna. Detta för att kunna se likheter och skillnader 
mellan de föreställningar om förskolan som framträder i arbetsplanen och de före
ställningar som framträder i intervjuerna. Jag har alltså jämställt arbetsplanen med 
en intervjuutsaga och försökt beskriva den som en egen föreställningskategori. 
Härvidlag har jag tagit fasta på de aspekter, som vid intervjugranskningen visade 
sig vara de väsentliga. 

Nedan följer en beskrivning av vad som framkommer ur arbetsplanen i fråga om 
de aspekter som inryms i de tidigare gjorda kategoribeskrivningarna. Jag har 
liksom i kategoribeskrivningarna med egna ord sammanfattande formulerat den syn 
på förskolan som jag funnit i arbetsplanen. 

Förskolan har en oumbärlig och ej ifrågasatt samhällelig uppgift som stöd åt 
föräldrarna vad gäller barntillsyn och fostran. Målet för förskolans verk
samhet är dels kortsiktigt; föräldrarnas möjlighet att delta i arbetslivet. Dels 
finns också det mer betonade långsiktiga målet; barnets utveckling och 
fostran till en aktiv, demokratisk samhällsmedlem. Barnen kommer socialt 
ojämlika till förskolan, men vistelsen där kan göra dem mer jämlika. En god 
förskoleverksamhet kan bidra till ett mer jämlikt samhälle. Genom att de 
enskilda barnen inlemmas i och anpassas till en förskolegrupp, främjas en 
fostran i demokratisk och solidarisk anda. Barnens delaktighet i ansvar och 
sysslor samt samvaron i grupp är nödvändig för deras fostran till goda 
samhällsmedlemmar. Det är genom struktur, planering och personalens tyd
lighet i sina budskap, som barnen lotsas in i gruppgemenskap och ansvars
känsla. Skall förskolan nå sina mål krävs det att ramar och resurser samt den 
pedagogiska verksamheten anpassas till varandra. Ansvaret för att så sker 
åligger den kommunala ledningens politiker och tjänstemän. 

Ovanstående beskrivning av förskolan utifrån arbetsplanen visar att synen på 
förskolan ligger mycket nära föreställningskategori 1; "Förskolan - en institution 
för kompensation". Vissa likheter med kategori 2, "Förskolan - en insitution för 
anpassning", kan också urskiljas. Det är framför allt i betoningen av gruppens 
betydelse och i vikten av att barnet inlemmas i en gruppgemenskap som släkt
skapet med kategori 2 framträder. I analogi med vad som tidigare sagts om 
intervjupersonernas föreställningar kan man uttrycka det som att "kompensation" 
är dominerande föreställning och "anpassning" inslag av annan kategori, vad gäller 
arbetsplanens syn på förskolan. 

Ett sammanfattande schema över karakteristika vad gäller synen på förskolan 
underlättar en jämförelse mellan arbetsplanen och föreställningskategori 1 -
"kompensation" 
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Arbetsplanen Kategori 1 
Förskolans mål är: 

arbetskraft/jämlikt samhälle jämlikt samhälle 

Förskolans mål 
är beläget: 

i dag/i framtiden i framtiden 

Medel för 
måluppfyllelse: 

styrning/struktur/grupp givna riktlinjer 

Förutsättningar för 
måluppfyllelse: 

anpassning resurser/ professionell yrkeskår 
pedagogik 

Ansvar för mål
uppfyllelse: 

kommunledning kommunledning 

Figur 3. Jämförelse mellan arbetsplanen och föreställningskategori 1. 

Av schemat framgår att de föreställningar om förskolan som framträder i 
arbetsplanen för förskolan i stort sett är av samma karaktär som föreställnings
kategori 1, "Förskolan - en institution för kompensation". Det finns i båda fallen 
en klar samhällsanknytning som bl a visar sig i betoningen av politikernas ansvar. 
I båda fallen har man också ett långsiktigt mål; det jämlika samhället där dagens 
förskolebarn blivit vuxna och kan tillämpa de goda erfarenheter som de fått i 
barndomen tack vaie förskolan. I båda fallen är också givna riktlinjer av betydelse -
riktlinjer som följs av en kompentent och pedagogiskt konsekvent yrkeskår. 

Analysen av de yrkesverksamma förskollärarnas föreställningar visade att av de 
tolv förskollärarna var det tre, som gav uttryck för kategori 1. De förändringar i 
lärarkandidaternas tänkande som skett under utbildningstiden visade sig i huvudsak 
peka på att fler kandidater efter utbildningen (5 av 17), än före densamma (2 av 
21), gav uttryck för föreställningskategori 1. De nyutbildade förskollärarna 
omfattar alltså i något högre grad än de yrkesverksamma lärarna en syn på för
skolan som överensstämmer med de officiella riktlinjerna för denna. De nyut
bildade förskollärarna liknar också de yrkesverksamma i högre grad än de gjorde 
som nya lärarkandidater. 

I båda grupperna visade det sig att "anpassningstänkandet", föreställningskate
gori 2, var mest representerat, och "utvecklingstänkandet", föreställningskategori 
3, minst. De föreställningar om förskolan som kom till uttryck i intervjuerna med 
förskollärarna och med lärarkandidaterna var alltså till stor del annorlunda än de 
som arbetsplanen, de givna riktlinjerna uttrycker. Observera dock att vissa 
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gemensamma drag mellan arbetsplanen och kategori 2 också finns, vilket påpekats 
ovan! 

Hur kan då den skillnad som ändå framkommit mellan försökspersonernas 
tänkande och arbetsplanens förskolesyn förklaras?19 En orsak till skillnaden kan 
vara att arbetsplanen helt klart uttrycker föreställningar om den tänkta, den ideala 
förskolan, medan de intervjuade troligtvis uttalade sig om den faktiska 
verksamheten. Vid föreställningsanalyserna utifrån intervjuerna var det ibland svårt 
att urskilja huruvida föreställningarna om förskolan gällde den tänkta förskolan 
eller vad intervjupersonerna uppfattade som den faktiska förskolan. Vid intervjun 
var det dock inte alltid möjligt att med speciella frågor kontrollera detta. Det var 
med tanke på intervjusituationen som helhet inte möjligt att "pressa" de 
intervjuade alltför långt.20 

Lärarkandidaterna var yngre än de yrkesverksamma förskollärarna. Deras 
erfarenhet av förskolan var inte särskilt stor. Hos en del lärarkandidater var troligen 
föreställningarna om förskolan då heller inte särskilt fast etablerade. Dessa kunde 
sannolikt i högre grad än andra påverkas och omformas. Den idé om förskolan som 
förmedlades i utbildningen torde ha haft en s törre påverkan på dessa kandidaters 
föreställningar än på andras kanske mer fasta föreställningar. 

Sammanfattningsvis kan man ändå säga att de föreställningar om förskolan som 
framträder i de givna riktlinjerna skiljer sig från de föreställningar om förskolan 
som de yrkesverksamma förskollärarna och de som just utbildats till yrkesverk
samhet har. Om de lärarkandidater, som uttrycker samma föreställningar som 
arbetsplanen gör, i högre grad än de andra kandidaterna har uttalat sig om den 
tänkta, ideala förskolan eller de var mer påverkbara - det vore i sig intressant att 
studera närmare. 

Likaså vore det intressant att nämare studera skillnaderna mellan de två 
grupperna och inom de två grupperna av försökspersoner. Mer ingående kunskap 
om enskilda individers bakgrund och de erfarenheter som de får i arbete eller 
utbildning måste dock till för detta. 

De föreställningar och de förändringar av föreställningar jag ovan redovisat 
gäller tänkandet om förskolan i stort, förskolan som en samhällsinstitution. 
Kanske blir resultatet ett annat om man granskar förskollärarnas och lärarkan
didaternas syn på mer konkreta, pedagogiska företeelser i förskolan? 

Observera att mitt syfte inte varit att i sig mäta överensstämmelsen mellan 
riktlinjer och verksamhet. Se vidare Dahlberg & Åsén (1986) och den diskussion de för 
om läroplansteori och riktlinjer för skolan och förskolan. Deras forskning behandlar 
bl a just skillnaden mellan texter för verksamheten och verksamhetens praktik. De 
menar att "...fr ågan om överensstämmelse mellan text och faktisk verklighet (blir) en 
betydligt vidare fråga än den som antagandet om en enkel korrenspondens anger" (s 
49). 
20 En idealt genomförd intervju borde kunna täcka upp o ch skilja på "vad s om är" och 
"vad s om bör vara". V id mina intervjuer fic k jag många gånger välja att hel lre avstå 
från vissa uppföljningsfrågor än att försätta den intervjuade i en situation som blev 
svårbemästrad för henne och därmed riskera att reste n av intervjun inte skulle kunna 
genomföras. 
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Kapitel 5 

ARBETE, LEK OCH INLÄRNING 
I förstudien hade jag funnit jag att verksamhetsbegreppen arbete, lek och inlärning 
till viss del fått en ändrad innebörd över tid i den litteratur som användes i förskol-
lärarutbildningen. Under åren 1973 - 1982, från barnstugeutredningens första 
betänkande till litteratur som utgick från den nya arbetsplanen, förändrades alla tre 
begreppen (se ovan s 33 f)- Jag hade också funnit att varken förskollärare eller 
lärarkandidater har en enhetlig och gemensam syn på vad dessa verksamhetsbegrepp 
står för. 
I den intervju som sedan genomfördes i huvudstudien kunde jag ställa närmare 
frågor om dessa verksamhetsbegrepp. I detta kapitel redovisas de olika uppfatt
ningarna om arbete, lek och inlärning som klarlagts. 

Först presenteras de skilda tankeinnehåll som framträtt. I samband med att varje 
begrepp behandlas redovisas också de enskilda förskollärarnas uppfattning om 
detta. Sedan redovisas vilka uppfattningar lärarkandidaterna hade i början och i 
slutet av sin förskollärarutbildning. Dessa jämförs med de yrkesverksammas 
uppfattningar. Kapitlet avslutas med att de olika resultaten diskuteras. 

UPPFATTNINGAR OM ARBETE, LEK OCH 
INLÄRNING 

Det är i huvudsak de frågor som direkt tar upp de olika begreppen, som har givit 
underlag för kartläggningen av uppfattningar om arbete, lek och inlärning. Inter
vjun som he lhet har dock fått ge en totalbild och utgöra ett komplement till inter
vjupersonernas svar på dessa mer explicita frågor om verksamhetsbegreppen.11 
intervjun ställdes först mer allmänna övergripande frågor om de olika begreppen, 
dvs arbete, lek och inlärning sattes ej i direkt relation till just förskolan. Dessa 
följdes sedan av frågor där begreppen anknöts till förskolan. Detta för att få en 
tydligare bild av verksamhetsbegreppen och för att se om de får en mer 
specialiserad, fackmässig innebörd, då de sätts i samband med barnens verksamhet i 
förskolan. 

Tidigare har jag klargjort att uppfattningar är ett mer konkret och empirinära 
begrepp än vad föreställningar är. Uppfattningar kan därför inte heller på samma 
sätt som föreställningar tillskrivas en ideologiförankring som ger utgångspunkt för 
förklaring och förståelse. Uppfattningskategorierna är mer direkt framsprungna ur 
intervjupersonernas utsagor och inte i lika hög grad ur tolkningar av dessa utsagor. 

1 Se den fullständiga intervjuarguiden i bilaga 1. Avdelningarna B, C och D behandlar 
arbete, lek respektive inlärning. 
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Intervjupersonernas olika svar blir därigenom lätttare att känna igen i uppfattnings-
än i föreställningskategorierna. 

BEGREPPET ARBETE 

Både förskollärarna och lärarkandidaterna gör åtskillnad mellan arbete i generell 
mening och arbete i förskolan. Ingen av dem förknippar barn och förskola med 
arbetsbegreppet förrän jag genom frågans formulering för in den relationen.2 

De flesta intervjupersonerna ser, i stort sett, likadant på arbete som generellt 
begrepp. De betraktar arbete som en mänsklig aktivitet, baserad på medfödda 
biologiska behov. Arbete är nödvändigt för överlevnad och försörjning. Löne
arbete, men också vardagliga sysslor som städning och matlagning, är de 
vanligaste exempel intervjupersonerna ger, när de skall definiera arbetsbegreppet. 

Arbete uppfattas vara nödvändigt för individens försörjning, men det finns också 
en viktig social aspekt på arbete menar de intervjuade. Att ha ett arbete, en 
försörjningskälla, är nödvändigt för självkänslan och tillfredsställelsen även om 
arbetet i sig inte är speciellt stimulerande eller intressant. 

Några enstaka personer i de båda intervjuade grupperna förknippar arbete med 
produktion och samhällsnytta. De sätter in arbetsbegreppet i ett större och mer 
övergripande sammanhang än vad den enskilda individens intresse och behov utgör. 
Man talar t ex om nödvändigheten av att människor arbetar och genom detta ger 
sitt bidrag till samhället och dess fortbestånd. Utan arbetsinsatser från olika 
individer skulle inte samhället fungera. Alla har nytta av andras insatser. 

En anmärkningsvärd skillnad mellan de yrkesverksamma förskollärarna och 
lärarkandidaterna framkom också. Förskollärarna betonar i stor utsträckning 
individens intresse för arbetsuppgifterna och nödvändigheten av att välja ett yrke 
som ger möjlighet till personlighetsutveckling. Individuella behov och personliga 
intressen avgör vilket yrke man väljer. Lärarkandidaterna betonar i högre grad 
nödvändigheten av arbetet som försörjningskälla och framhåller sociala, negativa 
aspekter på arbetslöshet. Kandidaterna uttrycker sig i termer av att man får ett 
arbete. Förskollärarna förknippar arbete med ett indiviuellt fritt, intressestyrt 
yrkesval. Lärarkandidaterna förbinder arbete mer med arbetsmarknadens behov och 
intressen. 

UPPFATTNINGAR OM ARBETE I FÖRSKOLAN 

I intervjun ställde jag frågor om arbetsbegreppet, i förbindelse med barnens 
aktivitet i förskolan. Vid analysen av "arbete i förskolan" framkom till tre olika 
uppfattningskategorier. Jag presenterar nedan de uppfattningskategorier som fram
trätt ur intervjuerna och visar även på de variationer som finns inom kategorierna. 

2 Se huvudfrågorna om arbete i bilaga 1 avd. B . 
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Uppfattningsskategori 1: Arbete som vuxenföreteelse 
De uppfattningar som kan sammanfattas med ovanstående rubrik baseras på tanken 
om att arbetsbegreppet inte är tillämpbart när det gäller barnens verksamhet i 
förskolan. 

Arbete är förknippat med produktion och aktiviteter som på olika sätt 
är nödvändiga för individens och samhällets fortbestånd. Arbete kan 
därför bara ha samband med de vuxnas aktiviter. Det är de vuxna i 
förskolan som arbetar. Barnarbete är avskaffat i Sverige för länge 
sedan. Genom att barn ändå på olika sätt kommer i kontakt med 
arbetande vuxna får de värdefulla erfarenheter för framtiden, vilket 
förskolan kan och bör utnyttja. 

Beskrivningen ovan är alltså en sammanfattning av utsageinnehåll där begreppet 
arbete inte riktigt accepteras i förbindelse med barnens aktiviteter. Det finns dock 
ett antal variationer i intervjuerna, vilka jag anser vara av intresse att lyfta fram. 
Variationerna visar skillnader i tänkande hos intervjupersonerna men samtidigt 
också de likheter, som gör att jag kunnat formulera denna uppfattningskategori. 
Dessa tankevarianter är följande tre: 

a. Människan arbetar för produktion och försörjning. Barnen i för
skolan producerar inget nödvändigt och är heller inte verksammma för 
sin eller andras försörjning. Verksamheten skulle fungera, även om 
barnen ej deltog i de sysslor de vuxna uppdrar åt dem. Arbete i för
skolan är därför ett konstruerat och onaturligt begrepp när det 
förknippas med barnen. Det är ett mindre lyckat försök att låta för
skolan framstå som mer nyttig och effektiv än vad den är. Men det är 
också ett led i att försöka konkretisera vad som försiggår på dagarna 
innanför förskolans väggar. Genom att barnen deltar i en del husliga 
sysslor lär de sig dock en del som är värdefullt för deras sociala träning  
ç>ç h prakfoka färdigheter, 

b. Arbete i förskolan är egentligen de vuxnas verksamhet. Det kan 
emellertid ge barnen en viss tillfredsställelse, om deras verksamhet 
också betecknas som arbete. 

c. Arbete betyder att man utför något samhällsnyttigt. Det är i första 
hand föräldrarnas och personalens arbete som barnen i förskolan 
kommer i kontakt med. Studiebesök på arbetsplatser utanför skolan, 
på institutioner som post, bibliotek, bageri, osv ger barnen värdefulla 
erfarenheter och kontakt med samhälle och arbetsliv. 

Dessa tre varianter utesluter inte helt varandra. De innehåller emellertid sådana 
betydelseskillnader att det är meningsfullt att beskriva dem som tre olika 
tankevarianter. 
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Uppfattningskategori 2: Arbete som förelagd uppgift 
I denna kategori uppfattas arbetsbegreppet som ett värdefullt tillskott i förskolans 
vokabulär. I verksamheten utgör "arbete" inget nytt, det har bara haft andra 
benämningar förr. 

Det är bra och viktigt att kunna använda begreppet arbete i de peda
gogiska resonemangen och som beskrivning av vad som sker i 
förskolan. Arbete är framför allt husliga sysslor och uppgifter som de 
vuxna ger barnen att utföra. Det är viktigt för barnens fostran och 
utveckling att få sig uppgifter förelagda, det är viktigt att barnen får 
känna sig betrodda och att de kan genomföra något som också andra 
har glädje och nytta av. De vuxnas initiativ och föredöme, liksom 
deras konsekvens i krav och kontroll, blir viktiga. Barns arbete i 
förskolan innebär egentligen inget nytt i den pedagogiska 
verksamheten, men det ger ett tydligare uttryck åt förskolans 
traditionella arbetssätt. 

De variationer som framträtt inom denna kategori kan lämpligen beskrivas enligt 
följande: 

a. Barnens deltagande i husliga aktiviteter ger dem en känsla av att de 
verkligen kan något och att deras insatser behövs. Detta stärker deras 
självkänsla och är på så sätt utvecklande. Man skulle kunna säga att 
synen på arbetet betonar arbete för utveckling. 

b. För att samvaron skall fungera smidigt på förskolan krävs att alla 
deltar i sysslorna, lär sig hur rutinerna fungerar och vad de kräver. 
Därför skall alla barn delta i rutinsysslor; duka, plocka undan, städa, 
osv. Personalen har inte tid a tt göra allt sådant själv. Det blir i mycket 
en fråga om trivsel och samverkan på förskoleavdelningen. Arbete för 
förskolan, skulle man kunna kalla detta synsätt för. 

c. Barnen måste lära sig vissa grundläggande beteenden inför sitt 
kommande vuxenliv. Det är en fostran för livet och för samhället att 
slutföra förelagda uppgifter, att göra som man blir tillsagd, att passa 
tider osv. De vuxnas uppföljning och kontroll av barnens aktiviteter 
blir därför extra viktig här. Arbete för framtiden skulle man kunna 
säga. 

Uppfattningskategori 3: Arbete som lek 
Den tredje kategorin lyfter också fram, som kategori 1 delvis gör, att det är 
omöjligt att använda ett begrepp som arbete, när det gäller barnen. Det är dock en 
helt annan grund till detta här än i kategori 1. 

Arbetsbegreppet är inte särskilt lämpligt att använda i förskolan då det 
är helt omöjligt för vuxna att avgöra vad som är lek och vad som är 
arbete för ett barn. Barnens lek är för barnen så viktig, engagerande och 
allvarsam att vuxna måste betrakta den och respektera den som barnens 
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egen form av arbete. Barnen själva betraktar ofta det de gör som arbete. 
"Leken är barnens arbete". 

Denna kategori är mer entydig än de övriga ochden rymmer inga variationer. 
Vad kategoribeskrivningen uttrycker skulle lika väl kunna benämnas "lek som 

arbete". För bättre symmetri vid jämförelsen med de övriga uppfattningarna om 
arbete har jag dock valt benämningen "Arbete som lek". 

Jämförelse mellan de olika uppfattningarna om arbete 
Också beträffande uppfattningarna om verksamheten kan skillnaden mellan de tre 
olika uppfattningskategorierna beskrivas utifrån synen på grundläggande mål. Vad 
målet är, var målet är beläget samt medel och förutsättning för måluppfyllelsen är 
aspekter som skiljer kategorierna åt. Nedanstående schema över centrala aspekter på 
arbete visar detta: 

ARBETE 
Kategori 1 Kategori 2 
"vuxenakt." "uppgift" 

Kategori 2 
"lek" 

arbetets mål/ 
mening: 

tidsperspektiv 
för målet: 

medel för mål
uppfyllelse: 

produktion 

vuxenlivet 

fostran/ 
inlärning 

utveckling 

idag/i framtiden idag/i framtiden 

barnets kontakt givna arbetsuppgifter barnets egen 
med vuxna i arbete verksamhet 

förutsätt
ningar: vuxenföredöme vuxenföiedöme/ 

kontroll 
barnets fria 

val 

Figur 4. Centrala aspekter på arbete inom de olika uppfattningsskategorierna. 

Av schemat framgår att man kan se skillnaderna mellan uppfattningarna även som 
olikheter i betoningen av vuxna och barn. Både i kategori 1 och 2 är det de vuxnas 
verksamhet som utgör basen för uppfattningen. I kategori 3 är det främst barnen 
själva. 

Nedan följer ett utdrag ur några intervjuer som illustration till uppfattningarna 
om arbete och till den kategorisering som utförts. Den första intervjun exem
plifierar uppfattningskategori 1, "Arbete som vuxenföreteelse." 

I: Om du för över begreppet arbete i förskolan.Vad menar du med det? 
Använder du begreppet arbete när det gäller barnens aktiviteter? 
R: Nej.Vad jag kanske säger i stället, det är att dom deltar i vardagssysslorna. 
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I: Varför använder du inte arbete, varför säger du sysslor? 

R: Jag vet inte. Det kanske är för att ordet arbete för mig betecknar lönearbete 
i första hand. Men jag förstår att man kan använda det så här, men då tycker 
jag det är mer - ja, man kan lika gärna säga vardagsarbete i och för sig. (Lk 
4:11) 

I exemplet ovan uttrycks viss oförståelse för att barnens verksamhet i förskolan 
kan betecknas som arbete. Arbetsbegreppet är inte integrerat i intervjupersonens 
tankevärld rörande förskolan och betyder inget i sammanhanget för henne. 

Nästa exempel illustrerar kategori 2, "Arbete som förelagd uppgift". 

I: Om vi tittar på arbete i förskolan då, arbetsplanen betonar ju arbete som en 
verksamhet - kan du då utveckla lite grann vad du menar med arbete i 
förskolan? 

R: Det är nog samma sak, det är ett sätt att lära, om vi t.ex. arbetar med ja, i 
ett grönsaksland då arbetar vi, vi har spadar och krattor det är ett sätt att lära. 
Likadant om vi arbetar med (ohörbart,)... det är också ett sätt att lära. 

I: Vilken betydelse har det här för barnen, arbete i förskolan? 

R: Det är inget nytt egentligen, det låter så på ett sätt genom den här 
arbetsplanen. Jag tror just det här med arbete för barn och vuxna också det 
handlar mest om elementära grejer för att vi skall fortsätta att leva. 
- Jag kan inte tänka mig att det förändrar vårt arbete. 

I: Hur ser du just då på förskollärarens uppgift när det gäller arbete i förskolan, 
vilken ska förskollärarens roll vara? Vilket förhållningssätt? 

R: Om jag då tänker arbete, då tänker jag inte i första hand på att laga mat och 
städa och så utan för mig är det arbete i vidare begreppet, att man arbetar helt 
enkelt. Visserligen tar man ansvaret det här med att dam ma mattor och vattna 
blommor, för mig det här med arbete, jag tycker det ska ske på ett naturligt 
sätt. Bland det viktigaste är att dom vuxna visar att dom trivs med arbetet och 
arbetsglädje och sen att det finns grejor som barnen kan arbeta med och man tar 
tillfället i akt att när barnen arbetar att man då kan få in mycket annat av det 
man kallar inlärning. På det sättet tycker jag att i arbetet får du in allting. 

I: Ser du några svårigheter iförskolan här med verksamheten arbete? 

R: Nu tänker jag på deltidsgruppen i första hand, det tycker jag inte. När vi 
kommer in på svårigheter så tänker jag på hemma och arbete. Jag tänker att för 
många är det problem, förut fanns det en helt naturlig gång. Barnen behövdes 
för att dom skulle hjälpa till att arbeta. Men då tänker jag på en familj som 
bor i en liten läghenhet, dom har centralvärme och varmvatten och allting, 
barnen behövs inte på samma sätt som förut. 
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I: Menar du att dom behövs iförskolan dä? 

R: Nej, men där har du lagt in ett annat begrepp, visst behövs barnen. Många 
saker klarar man inte av ensam. 

I: Som? 

R: Ja, vi skall städa undan t.ex. skulle en vuxen göra det ensam skulle vi inte 
hinna något annat. Genom det sättet också så förstår barnen att man behövs 
tillsammans. (Fl 10) 

Trots inslag av tänkande enligt kategori 1 har ovanstående intervju ändå bedömts 
ge uttryck för kategori 2. Detta på grund av att förskolläraren framhåller att det är 
viktigt att barnen deltar i vardagssysslorna. Hon poängterar även att barnens arbete 
verkligen behövs i förskolan. Även markeringen av vuxenföredömet och av de 
vuxnas utnyttjande av tillfället att lära barnen något, stöder klassificeringen till 
kategori 2. 

Det tredje exemplet visar ett intervjusvar som hänförts till kategori 3, "Arbete 
som lek". Här är det tydligt att den intervjuade ser arbetsbegreppet som irrelevant i 
förbindelse med barnens verksamhet. För henne är leken det viktiga begreppet i 
samband med barn, något som de vuxna måste repektera. 

I: Nu känner du till arbetsplanen och pedagogiska programmet talar om arbete 
när man diskuterar barnens verksamhet. Är arbete ett begrepp som du själv 
använder och vad betyder då arbete i förskolan? 

R: Det använder vi aldrig men det kanske är något som kommer. Barnens lek 
det är arbete. LJMen vad vi tänker på arbete -/.../ Dom kanske tycker dom 
arbetar, det säger dom ofta , - men arbete - då skulle vi sätta igång och städa 
och sånt där? 

I: Men arbete iförskolan skulle då kunna vara städning? 

R: Ja, som vi vuxna ser på det, men arbete det är barnens lek och syssel
sättning. (Fl 3) 
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FÖRSKOLLÄRARNAS UPPFATTNINGAR OM ARBETE 
I FÖRSKOLAN 

Efter intervjuanalysen och formuleringen av uppfattningskategorier granskades 
uppfattningarna på individnivå. Varje intervju med de enskilda förskollärarna 
klassificerades sedan efter den uppfattning som jag bedömt vara den dominerande. 

Resultatet av denna klassificering blev följande: 

Tabell 7. De enskilda förskollärarnas ( fl:s) uppfattningar om arbete. 

ARBETE 
Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

Fl nr "vuxenakt." "uppgift" "som lek" 
1 X 
2 X 
3 X 
4 X 
5 X 
6 X 
7 X 
8 X 
9 X 
10 X 
11 X 
12 X 

Totalt: 3 7 2 
N=12 

Av tabellen framgår att flertalet förskollärare (sju), ger uttryck för uppfattningar 
om arbete enligt kategori 2. De ser arbetsbegreppet som en lyckad benämning på 
de husliga sysslor och andra "klassiska" förskoleaktiviter som förekommer i 
verksamheten. 

Tre av de intervjuade förskollärarna accepterar inte gärna kombinationen arbete 
och barn. Två förskollärare ger uttryck för ett tänkande om arbete i förskolan där 
arbete sätts lika med eller helt jämställs med barnens lek. Tabell 7 i bilaga 3 visar 
uppfattningarom arbete med hänsyn tagen till mer än en kategori. Ingen större 
skilnad i resultatet framträder. Dock kan noteras att det är något fler förskollärare 
som ser arbete som "vuxenaktivitet" enligt tabellen i bilagan än enligt tabell 8. 
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BEGREPPET LEK 

I det generella resonemanget om lek betonar många intervjupersoner att leken är 
något roligt och lustbetonat. Oavsett vilken betoning de lägger på leken eller 
vilken betydelse de tilldelar den, förblir nöiet dess främsta kännetecken.3 

Några markerar också att leken är kravlös. Det finns inte i förhand uppställda 
mål eller något färdigt slut på en lek. Undantag från detta är dock regellekar och 
spel. 

LEK I FÖRSKOLAN 

Tre huvudgrupper av uppfattningar kan urskiljas också här. Inslag av flera upp
fattningar kan finnas hos de intervjuade. De olika kategorierna har således inte 
framträtt så entydigt ur de enskilda intervjuerna som min resultatredovisning kan 
ge sken av. Men här, liksom vid kartläggningen av föreställningar om förskolan 
och uppfattningarna om de övriga verksamhetsbegreppen, är det de tydliga skill
naderna och likheterna i tänkandet jag vill blottlägga och beskriva, varför katego-
ribeskrivningama renodlats. 

De tre uppfattningskategorier som framträder ur intervjuanalyserna kan 
formuleras enligt följande: 

Uppfattningskategori 1: Leken - ett diagnostiskt 
instrument 
I den första kategorin ses leken främst utifrån förskollärarens egna behov. Leken 
kan användas av henne för den pedagogiska planeringen eftersom hon genom leken 
kan lära känna det enskilda barnet. 

Då barnet ger utlopp för sina känslor och behov i lekens form och i 
leken återupprepar händelser det varit med om, visar barnet sitt "jag", 
hur "det faktiskt är". Leken blir då ett pedagogiskt hjälpmedel för de 
vuxna i förskolan. Genom att observera barnet i dess lek kan peda
gogen få kunskaper om barnet. Dessa kunskaper kan hon utnyttja i sin 
planering av den pedagogiska verksamheten på förskolan. 

Uppfattningskategori 2: Leken - ett sätt att lära 
I den andra kategorin ses leken i första hand som en aktivitet genom vilken barnet 
tillägnar sig omvärlden. Leken kan också uttnyttjas av de vuxna i deras pedago
giska planering för barnens inlärning i förskolan. 

Leken ger barnet möjligheter att bearbeta de intryck omvärlden givit. 
Genom att pröva omvärlden och manipulera den blir samband och 
begrepp begripliga och befästa. Genom att i lek återuppleva olika 
händelser lär sig barnet förstå sammanhang och får nya kunskaper. I 
förskolan blir det då viktigt att erbjuda barnen olika upplevelser och 

3 Se huvudfrågorna om lek i bilaga 1 avd. C. 
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lämpliga stimuli som kan bearbetas och som kan ge nödvändiga 
kunskaper. 

Uppfattningskategori 3: Leken - en terapeutisk 
nödvändighet 
I den tredje kategorin baseras synen på lek på psykologiska utgångspunkter där 
utveckling, speciellt emotionell sådan, är väsentlig. Att leka ses som ett medfött 
behov hos barnet. Lek är barnens egen aktivitet som be höver få utrymme för att 
barnet skall må bra och utvecklas. 

Lek är en nödvändig och oundviklig effekt av barnets behov och 
känslor. Barnen får utlopp för känslor av olika slag i leken; rädsla, 
aggression, ömhet, glädje. Det är av stor vikt för barnets utveckling 
att dessa känslor får bryta fram i lek och på så sätt bearbetas. Om barn 
inte i tillräckligt hög grad får leka och få utlopp för det som de bär 
inom sig, kan negativa effekter bli följden. Det kan bli omedelbara 
effekter såsom aggression riktad mot t ex andra barn, eller negativa 
effekter som framträder senare i livet, därför att barnets utvecklings
möjligheterna ej varit de optimala. I förskolan blir det då nödvändigt 
att ge tid och plats för dessa lekar som "tränger på" hos barnen. De 
vuxna skall vara mycket återhållsamma med att ingripa i barnens 
aktiviteter. Det finns risk att den teurapetiska leken då blir störd och 
avbruten i förtid. 
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Jämförelse mellan olika uppfattningar om lek i förskolan 
En schematisk beskrivning av de olika uppfattningarna om lek lyfter fram de mest 
karakteristiska skillnaderna. 

Kategori 1 
"diagnos" 

LEK 
Kategori 2 
"inlärning" 

Kategori 3 
"terapi" 

Lekens mål/mening 

pedagogisk 
planering 

Tidsperspektiv 
på målet: 

idag/framtiden 

Medel: 

barnets 
inlärning 

idag/framtiden 

barnets 
utveckling 

idag/framtiden 

observation 

Förutsättning för 
måluppfyllelse: 

observerande vuxen 

lämplig stimulering barnets känsloutlevelse/ 
bearbetning 

vuxenplanering tid och plats för lek 
för stimulering 

Figur 5. Centrala aspekter på lek inom de olika uppfattningskategorierna. 

Av analysschemat framgår även att den stora skillnaden mellan de olika katego
rierna ligger i synen på vuxna och barn. Här är det fråga om hos vem man lägger 
aktivitet och initiativ. Kategori 1 kan då ses som främst vuxenbetonad, medan 
kategori 3 är utpräglat barncentrerad. 

Nedan följer exempel på intervjusvar som tydliggör kategorier och kassificering. 
Den första intervjun ger uttryck för kategori 1, "Leken - ett diagnostiskt instru
ment". 

/: Så förskollärarens uppgift när det gäller lek är att se till att dom får leka? 

R: Ja, inte styra för mycket. Ibland tilldelar dom mig en roll också och man är 
med på det och leker med dom. 
/ . . . /  
/; Det här med lek på förskolan, är det lika viktigt för alla barn? 
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R: Visst är det väl det. Det är bara det att det är olika från barn till barn på 
vilket sätt man leker. Vissa leker alltid med samma sak och då kanske dom 
behöver jobba av sig ett tag. Fastnar döm måste dom få hjälp att gå vidare 
också och hitta att det finns andra sakar ati hålla på med. Jag kommer i håg en 
kille som fastande i lego. Han gjorde ingenting annat och det gick b ra ett tag. 
Men då kom män underfund med att han var så osäker på sig själv. Lego hade 
han därhemma - där kände han sig hemma. Han behövde få hjälp att upptäcka 
att det fanns andra saker söm man vågar göra och klarar av. Det får vi vara 
vaksamma på. (Fl 7) 

Här betonas pedagogens uppgift att iaktta och observera barnens lek. Iakttagelserna 
som görs används i planering för enskilda barn eller för gruppen. 

Nästa intervju är ett exempel på en uppfattning om leken enligt kategori 2, 
"Leken - ett sätt att lära". 

/; Även lek betonas mycket i förskolans arbetsplan nu.Varför betonas lek så 
mycket i förskolan? 

R: För att barn lär sig geom att leka. 

I: Vad menar du med lek i förskolan? 

R: Det är som jag sa förut, det kan egentligen vara hela förskolan som kan 
vara en lek. Men om man sen då ska se rent krasst på det så är det den fria 
leken som då kan innefatta att man leker tillsammans med någon eller sitter 
själv och experimentar eller det kan vara organiserade lekar för hela gruppen 

I: Vad är det som skiljer fri lek från annan lek? När får verksamheten etiketten 
fri lek av dig? 

R: Ja, det är väl när man inte har planerat in något annat. 

I: Det är tomt på schemat? 

R: Ja, fast det betyder inte att det är meningslöst för det. Det är inte så att nu 
har vi ingenting att sätta in här utan... Förstår du hur jag menar? 

I: Det kan vara medvetet i planeringen att man lämnar tomt? 

R: Ja. 

R: Jag tror också det kan vara planerat på annat sätt. För det för sta är det väl att 
barnen väljer vad dom vill göra då. Det är självklart att dom inte alltid kan 
välja precis vad dom vill men dom väljer ändå. Och jag tror ändå att den vuxne 
kan tillrättalägga t ex miljön för att stimulera en viss lek eller att... Förstår 
du vad jag menar? 

98 



I: Tycker du att det är ett riktigt förhållningsssätt då från förskolläraren att 
agera så här. Är det förskollärarens uppgift i lekverksamheten? 

R: Om det fungerar dåligt, om det fungerar ensidigt då tror jag att man kan 
tillrättalägga på något sätt för att få någonting annat. (Lk 4:11) 

Intervjupersonen uttrycker här sin övertygelse om lekens betydelse för barnens 
inlärning. Den vuxnes aktiva roll vad gäller planering för lek lyfts också fram. 

Den tredje uppfattningskategorin, "Lek - en teurapeutisk nödvändighet" träder 
fram ur följande exempel. Här finns även ett inslag av kategori 1, "Lek - ett diag
nostiskt instrument". 

I: Om man tittar på leken i förskolan, barnens lek i förskolan, vilken betydelse 
har leken för barnen där? 

R : För det sociala tycker jag det är väldigt viktigt, det här med hänsyn och 
överhuvud taget kunna leka tillsammans och sen tror jag de t är viktigt för att 
man skall må gott och vara glad. Att man känner sig nöjd, sen så innehåller 
leken så väldigt mycket. Jag tror det viktigt för den psykiska hälsan att få leka 
av sig, rollekar och så, det ger väldigt mycket. 

I: Hur ser du på lärarens uppgift när det gäller lek, vilken roll har förskol
läraren där? 

R: Eftersom lek är så hemskt olika och innehåller så mycket så har man olika 
roll vid olika tillfällen. Ibland tycker jag lek fungerar helt utan att man 
överhuvud taget lägger sig i utan barnen kan helt forma sina egna regler och 
hur dom skall ha det, rollerna och lekens innehåll. Då tror jag man som vuxen 
helt klampar in och förstör ibland om man lägger sig i. Lek är så mycket, det 
är också leka lekar. 

I: Menar du regellekar? 

R: Ja. Då kan man ha en uppgift attt fylla att få igång en lek och få den att 
fungera och sen så kan dom själva fortsätta. Sen tror jag leken med en vuxen, 
att det är viktigt för en vuxen att vara medför ens egen skull också. Sen kan 
man i viss mån styra och hjälpa till om man ser att det finns ett behov, att 
dom inte kommer igång, man kan föreslå eller hjälpa dom på traven, med visst 
material eller säga att det här finns, det tycker jag man som vuxen får göra, 
putta på dom lite grann om man ser att det är nödvändigt. (Fl 11) 

I det här exemplet är det barnets, och även den vuxnes behov av känsloutlevelse, 
som betonas. Den psykiska konsekvensen av lek lyfts fram, liksom betoningen av 
att de vuxna måste vara mycket försiktiga med att bryta in i barnens lekar. Helst 
skall barnen själva styra sitt lekande. 
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FORSKOLLARARNAS UPPFATTNINGAR OM LEK 

Varje intervju med förskollärarna klassificerades med avseende på uppfattningar om 
lek. 

Tabell 8. De enskilda förskollärarnas (fl:s) uppfattningar om lek. 

LEK 
Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

Fl nr "diagnos" "inlärning" "terapi" 
1 X 
2 X 
3 X 
4 X 
5 X 
6 X 
7 X 
8 X 
9 X 
10 X 
11 X 
1 2 X 
Totalt: 2 5 5 
N=12 

Av tabellen framgår att uppfattningar om lek enligt kategorierna 2 och 3 är lika 
vanliga i förskollärargruppen. Fem förskollärarintervjuer har hänförts till vardera 
kategorin vid den individuella klassificeringen. Barnens lek som pedagogens 
möjlighet till "diagnos" är huvudtanken i två av intervjuerna. 

För att ge full belysning åt förskollärarnas syn på lek bör också hänsyn tas till 
att de ibland gett uttryck också åt annat synsätt, än det ovan redovisade. Rera av de 
intervjuade gav klart uttryck för två, eller tre, av de kategorier som utkristalliserats 
ur intervjumaterialet. Tabell 8 i bilaga 3 visar den något mer komplicerade, men 
kanske mer rättvisande bilden av de intervjuade förskollärarnas uppfattningar. 

Av tabellen i bilagan framgår att mönstret för hur förskollärarna tänker om 
leken i förskolan inte är förändrat i jämförelse med tabell 8. Trots att hänsyn tas 
till att samma person kan ge uttryck för flera uppfattningar samtidigt, är det 
proportionellt sätt samma tankemönster som framträder. Kategori 2, "Lek - ett sätt 
att lära", är lika vanlig som uppfattningskategori 3, "Lek - en terapeutisk 
nödvändighet". Fortfarande är kategori 1, "Lek - ett diagnostiskt intrument" hälften 
så vanlig. 

BEGREPPET INLÄRNING 

När förskollärarna och lärarkandidaterna diskuterar pedagogisk verksamhet och 
inlärning i förskolan använder de termen inlärning för att beteckna vad som van
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ligen i pedagogiska sammanhang beskrivs med tre olika begrepp; kognitiv 
inlärning, social fostran och träning av praktiska färdigheter. Detta har i tolk
ningen av intervjuerna berett en hel del svårigheter. För att bemästra dessa har jag 
just vid behandlingen av frågorna om inlärning i högre grad än vid frågorna om de 
andra verksamhetsbegreppen, varit hänvisad till att granska intervjun som helhet.4 

I intervjun gav inte frågorna om inlärning som generellt begrepp någon tolkbar 
information. Intervjupersonerna hänförde frågorna direkt till förskoleverksamhet, 
troligen influerade av de tidigare delarna i intervjun. 

Alla de intervjuade betonar emellertid att förskolan har stor betydelse som 
pedagogisk institution, och de framhåller att det är viktigt att barnen får del av 
inlärningsmöjligheter i förskolan. 

Olika aspekter på vad som är viktig inlärning i förskolan kommer fram. Det 
grundläggande tycks enligt de flesta vara, att förskolan ger barnen fostran. Det är 
således inlärning i vid bemärkelse man betonar. 

Den fostran förskolan skall ge, är en fostran till att barnen framför allt skall 
kunna "umgås med andra", "ta hänsyn", "få gemensamma regler och normer". 

För förskollärarna och lärarkandidaterna tycks det vara självklart att regler och 
normer för social samvaro och gemenskap är desamma för alla i vårt samhälle. När 
de ombeds att precisera villka normer och regler som skall överföras i förskolan, 
hänvisar de till förskolans övergripande mål och till de vida begreppen "jämlikhet", 
"solidaritet" och "demokrati". 

Intervjupersonerna utvecklar inte, trots mina försök att få dem att göra så, hur 
denna fostran och inlärning i förskolan går till. De betonar emellertid att per
sonalen måste föregå med gott exempel. I övrigt är det barnens samvaro i grupp 
som antas ge inlärning av lämpligt beteende. 

"Att vara tillsammans" och att "göra något tillsammans" har ett värde i sig. Vad 
barnen gör i detta "tillsammans" tycks dock vara av underordnad betydelse. Både 
förskollärarna och lärarkandidaterna har svårigheter att ge exempel på aktiviteter 
och innehåll i "tillsammans". 

Även en annan fostrans- och inlärningsaspekt betonas och lyfts fram som 
mycket väsentlig inom förskolepedagogiken. Det är fostran till självständighet vad 
gäller barnens personliga sevice - dvs barnen skall lära sig av- och påklädning, 
sköta sin hygien och utföra enklare hushållsgöromål. 

Aspekter på inlärning, som ökad kognitiv kunskap, finns med i resonemangen, 
men detta betonas inte i lika hög grad. Snarare vill flera av de intervjuade tona ner 
det inslaget i förskolans verksamhet. Man förknippar "inlärning av kunskaper" 
med traditionell skolundervisning och sådan vill man inte representera. 

Ännu ett synsätt träder fram ur intervjuerna. Förskolans möjlighet att ge barnen 
inlärning ses härvid som i stort sett obegränsad. Allt som förekommer i förskolan 
är väsentligt ur inlärningssynpunkt. Inget kan framhållas som mer viktigt än 
något annat att lära in. Genom att barnen är nyfikna och aktiva lär de vad de 
behöver, i och med att de vistas i förskolan. 

4 Se huvudfrågorna om inlärning i bilaga 1 avd. D. 
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INLÄRNING I FÖRSKOLAN 

Ur de resonemang som intervjupersonerna förde kunde tre olika uppfattnings
kategorier formuleras. Kategori 1 präglas av en avgränsad syn som likställer 
inlärning med ökad kognitiv förmåga och en vidgad begreppsvärld. Kategori 2 
utmärkes av en något vidare inlärningssyn där fostran och social utveckling i bred 
bemärkelse står i förgrunden. Enligt kategori 3 är inlärning ett så vitt begrepp att 
man inte kan binda det till något speciellt. 

En utförligare och mer konkret beskrivning av uppfattningar om inlärning får 
följande lydelse: 

Uppfattningskategori 1: Inlärning i förskolan - begrepps
bildning och intellektuell utveckling 
Här är det främst inlärning som intellektuell utveckling och barnets införlivande av 
kognitiva begrepp som ger utgångspunkten. 

I förskolan stimuleras barnens intellektuella utveckling genom att de 
ständigt får nya upplevelser och erfarenheter. Barnen tillägnar sig 
härigenom kunskaper och begrepp som ger en nödvändig grund för 
fortsatt utveckling och inlärning. Förskolläraren erbjuder material och 
arrangerar situationer som underlättar denna inlärning. 

Två olika tidsperspektiv och motiveringar ryms inom denna kategori: 

a. Barnen får en bättre och lättare skolstart om vissa "grundläggande 
begrepp" redan är tillägnade under förskoletiden. 

b. Barnaåren präglar tillvaron som vuxen. Om barnen tidigt lär sig 
viktiga samband, präglas de också i vuxenlivet av detta. T ex är det 
viktigt att förskolan ger vissa begrepp om natur och ekologi. Då är 
möjligheterna större att barnen som vuxna får intresse för sådant. 

Uppfattningskategori 2: Inlärning i förskolan - social 
fostran och färdighetsträning 
Denna kategori baseras på betoning av fostran och utveckling av vissa praktiska 
färdigheter. 

Det är den sociala och emotionella samt i viss mån den motoriska 
utvecklingen, snarare än den kognitiva, som uppmärksammas. I 
förskolan måste barnet få del av normer och regler för samvaro med 
andra barn och med vuxna. Barnet införlivar då dessa i sin egen 
normvärld. Barnet måste också få utveckla och träna sitt praktiska 
handlag, så att det på egen hand så småningom kan sköta sina 
personliga dagliga rutiner; av- och påklädning, de egna hygieniska 
bestyren, lättare hushållsgöromål. 

Intervjupersonernas motiveringar är något olika: 
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a. Denna fostran och träning är nödvändig för ett trivsamt och gott 
umgänge i förskolan. 

b. Penna fostran och träning är nödvändig inför barnens övergång till 
skolan. Anpassningsproblem i skolan kan bli följden om barnet ej lärt 
sig vara med andra barn eller lärt sig handskas med sina kläder och 
knappar. 

c. Inlärningen i förskolan präglar barnet som vqxen. I förskolan 
grundläggs begrepp som "demokrati" och "solidaritet" hos barnet. 
Förskolan fostrar för det framtida samhället genom att barnen tidigt får 
lära sig vara tillsammans med andra människor. 

Uppfattningskategori 3: Inlärning - ökad kompetens 
genom allt som sker 
Denna kategori grundas på en stor tillit till barnets egna inneboende möjligheter 
att tillägna sig det som är nödvändigt och det förskolan kan erbjuda. 

Allt som sker i förskolan är viktigt. Ingen kunskap och inget innehåll 
i förskolan kan sättas före något annat. Därför att barn av naturen är 
aktiva och nyfikna utvecklas de genom allt som händer i förskolan, 
Förskolläraren kan genom sitt föredöme vara en vägledning för barnen 
i deras utforskande av tillvaron. 

Jämförelse mellan olika uppfattningar om inlärning 
I nedanstående schema framträder särskiljande aspekter i kategorierna. Här görs 
tydligt att dessa skiljer sig från varandra beträffande målet med inlärning i 
förskolan, betoningen vad gäller innehållet i det som lärs in samt tidsperpektivet 
för måluppfyllelse. De vuxna spelar stor roll för inlärning i förskolan enligt kate
gorierna 1 och 2. Enligt kategori 3 är det barnen som är huvudaktörerna. 
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INLÄRNING 
Kategori 1 Kategori 2 
"begrepp" "fostran" 

Kategori 3 
"allt" 

Inlärningens mål/ 
mening 

kognitiv 
utveckling 

social 
utveckling 

total 
utveckling 

Tidsperspektiv 
i morgon/ 
framtiden 

idag/i morgon/ framtiden 
framtiden 

Innehåll: 
intellektuell 
stimulans 

färdighetsträning 
gruppsamvaro 

obestämt 
"allt" 

Medel för 
måluppfyllelse: planerade aktivi- vuxnas exempel 

teter/samtal 
barnens 
aktivitet 

Figur 6. Centrala aspekter på inlärning i förskolan enligt olika uppfattningskate-

Några intervjuexempel illustrerar de olika kategorierna och hur jag klassificerat 
svaren. Det första exemplet är hämtat från en intervju där jag har bedömt att 
uppfattningskategori 1, "Inlärning - begeppsbildning och intellektuell utveckling" 
kommer till uttryck. 

/: Om vi tittar på tredje begreppet, på inlärning, Kan du definiera det på något 
sätt? 

R: Ja, när man försöker lära barnen någonting och försöker få dom att förstå. 

I: Hur vet du att det skett någon inlärning, att barnen lärt sig? 

R: Det här med former har vi pratat ganska mycket om. Jag pratar med varje 
barn då och ser att dom har förstått. Jag hoppas på det, liksom kollar upp det. 

I: Hur gör du en sådan koll? 

R: Visar t ex om det är en cirkel, visar runda saker, bollar, både på sakerna 
och vi har böcker, för söker få dom att förstå. 

gorier. 
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I: Om man tittar på inlärning då i förskolan, vad menar du att det är barnen 
framför allt ska lära sig i förskolan? 

R: Det är väl ganska bra att kunna räkna till 20, kunna färgerna. Många kan 
det innan men det finns många som inte kan. Skriva sitt namn bör dom kunna 
och även att man lär dom bokstäverna om dom är intresserade av det. 

I: Det här som du gett exempel på nu som viktigt att dom lär sig i förskolan, 
varför är det viktigt? 

R : Jag tror det underlättar för dom senare i livet och just nu när man ser att 
dom tycker att det är roligt också. Så varför inte passa på när dom tycker det är 
roligt? 

I: Är det något annat också än det du tog upp nu som du tycker är viktigt att 
förskolan tar upp och barnen lär sig? 

R: Ja, just trafiken har jag glö mt, det tycker jag är väldigt viktigt, man går ut 
och tränar i trafiken. (Fl 12) 

Att jag bedömt att denna intervju ger uttryck för uppfattningskategori 1 -
"Inlärning - begreppsbildning och intellektuell utveckling" beror främst på de klara 
uttalandena om intellektuell träning och förmedling av faktakunskaper. Intervju
personen har en bestämd uppfattning om att förskolan måste förbereda barnen på 
tillvaron efter förskolan och hon har bestämda förväntningar på vilka krav som 
kommer att ställas på barnen senare i skolan. 

Nästa exempel illustrerar ett intervjusvar som jag hänfört till kategori 2, 
"Inlärning - social fostran och färdighetsträning". 

I: Du säger att allt som händer är inlärning i förskolan, finns det någon 
inlärning som du menar att det är viktigt att det verkligen sker i förskolan, vad 
är det för inlärning förskolan bör ge? 

I: Ja, det viktigaste är att man får lära sig fungera socialt. 

I: Och med det menar du? 

R: Visa hänsyn. 

I: Varför är det så viktig att dom får visa hänsyn? 

R: Det är viktigt för hela ens... Inte bara hänsyn utan kunna fungera och känna 
tillit till andra människor, för framtiden. 

I: Är det någon annan inlärning än den här sociala som du tydligen sätter 
främst, är det någon annan inlärning som du tycker förskolan bör ge? 
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R: Det som är vanligt förekommande är då men det beror på vad som ingår 
i socialt - om man bara tänker på relationer....Om man säger hygien det är 
också något man har över sig hela dagen i princip. Om man då tänker på alla 
rutiner....Man bör kunna träna sig att klara sig själv, klara sin egen hygien, att 
kunna klä på sig. Man skall lära en del om trafik och sen tycker jag också att 
man skall träna vissa begepp som är skolförberedande om man kallar det så. 
(Fl 2) 

Här ges uttryck för ett synsätt som framhåller förskolans fostrande uppgift på olika 
områden. Barnens tidiga erfarenheter präglar dem som vuxna och det är framtidens 
sociala varelse som formas i förskolan. Visserligen kan man i förskolan också 
träna vissa intellektuella begrepp, men det är den sociala fostran och träningen av 
färdigheter för att klara sin egen personliga livsföring, som är viktigast. 

Det sista intervjuexemplet stammar från en intervju som ger uttryck för den 
tredje föreställningskategorin."Inlärning - ökad kompetens genom allt som sker": 

I: Arbetsplanen betonar också inlärning i förskolan. -Vad tycker du här att det 
är för inlärning som förskolan framför allt skall ge barnen? Vad ska dom lära 
sig? 

R: Som människor eller lära sig rent allmänt? 

I: Ja , det dom får lära sig på förskolan vad är det? 

R: Det är att ta hänsyn till andra bl a, inte ta för sig för mycket, hjälpa andra, 
där har vi fördelen med så mycket småbarn. 

I: Hur gör du, hur är din roll och arbetssätt i den här typen, när dom ska lära 
sig sånt här? 

R: Att föregå med gott exempel och hur jag fungerar i arbetslaget, hur vi är 
tillsammans, det är viktigt. 

I: År det något annat som du tycker är viktigt att barnen lär sig på förskolan? 

R: Det finns så mycket, musik, bild och form, färg och allt det här är hemskt 
viktigt. Samhället hur det fungerar runt omkring, närmiljön och såna saker. 

I: Tycker du att den här inlärningen är en viktig del avförskolans verksamhet? 

R : Ja det är svårt det här för det går så in i varandra, inlärning kommer ju in 
överallt. Men jag tycker inte man medvetet ska gå in: Nu ska vi lära oss det 
här i dag! Men det är klart man har ett mål, "det här ska dom klara av under en 
lång period. Hoppas dom klarar av det". Det är klart om man upptäcker att 
någon kanske inte kan klippa när dom borde kunna klippa så sätter man sig 
och tränar såna saker. (Fl 3) 
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Intervjupersonen betonar här ingen inlärning framför den andra och menar att 
förskolan ger tillfälle till all sorts inlärning. Styrning och planering av inlärning 
betonas knappast alls. Inlärning sker genom att verksamheten är i gång. De 
vuxnas goda föredöme ger den fostran och den inlärning som hon menar är viktig. 
I citatet finns också inslag av kategori 2 - den sociala fostran är viktig, och det 
åvilar förskolläraren att initiera färdighetsträning. 

FÖRSKOLLÄRARNAS UPPFATTNINGAR OM 
INLÄRNING 

Vid klassificeringen av de enskilda intervjuerna har jag också här tagit fasta på den 
dominerande uppfattningen och sorterat efter denna. Jag fick då följande resultat: 

Tabell 9. Förskollärarnas (fl:s) uppfattning om in lärning. 

INLÄRNING 
Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

Fl nr "begrepp" "fostran" "allt" 
1 X 
2 X 
3 X 
4 X 
5 X 
6 X 
7 X 
8 X 
9 X 
10 X 
11 X 
12 X 

Totalt: 3 8 1 
N=12 

Av ovanstående tabell framgår det klart att de yrkesverksamma förskollärarna i 
första hand ser förskolans inlärning som social fostran och som inlärning av vissa 
praktiska färdigheter. Hos åtta förskollärare, av totalt tolv, framträder denna upp
fattningskategori mest markant. 

Inslag av annan kategori fanns även här. Se tabell 9 i bilaga 3. Någon större 
skillnad jämfört med tabellen ovan framkommer inte. Noteras kan dock att tabellen 
i bilagan visar ett något större inslag av kategori 3, "ökad kompentens genom allt 
som sker". 
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FÖRSKOLLÄRARKANDIDATERNAS UPPFATT
NINGAR OM ARBETE, LEK OCH INLÄRNING 

Även intervjuerna med lärarkandidaterna har granskats på individnivå, både vid 
tillfälle I och vid tillfälle II och de enskilda intervjuerna har för varje begepp också 
förts till en av uppfattningskategorierna. 

Analysen och klassificeringen visar en "brokig bild" av lärarkandidaternas 
uppfattningar, både i början av utbildningen och efter genomgången utbildning. 
Liksom de yrkesverksamma förskollärarna uttrycker lärarkandidaterna olika upp
fattningar om begreppen. Ingen kategori kan betraktas som typiskt "kandidat-
tänkande", eller som speciellt utmärkande för nyutbildade förskollärare. Antingen 
det gäller uppfatttning om arbete, lek eller inlärning är kandidatgruppen heterogen, 
både vid intervjutillfälle I och vid tillfälle n. 

Emellertid har en hel del förändringar skett, även om dessa inte tycks gå i någon 
bestämd riktning. 

Figurer och tabeller kan illustrera de uppfattningar förskollärarkandidatema hade 
vid början respektive efter genomgången utbildning, varvid uppfattningsföränd
ringar också kan granskas närmare. 
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Lärarkandidaterna och begreppet arbete 
I nedanstående figur kan utläsas hur lärkandidatemas uppfattningar förändrats eller 
bibehållits mellan de två intervjutillfällena. 

ARBETE 

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

antal lk =6 antal lk =11 antal lk =4 
Intervjutillfälle I 

Intei vjutilll 

antal lk =0 antal lk= 7 antal lk =10 
N= 21 vid tillfälle I 
N= 17 vid tillfälle II 

Kategori 1: Arbete som vuxenföreteelse 
Kategori 2: Arbete som förelagd uppgift 
Kategori 3: Arbete som lek 
Ofullständig linje representerar kandidat som ej deltog i intervju II. 

Figur 7. Lärarkandidaternas (lk:s) uppfattningar om arbete vid intervjutillfälle I 
och vid tillfälle II. 

Av figuren framgår tydligt vilka kategorier som företräddes av de kandidater som 
inte var med vid det andra intervjutillfället. I kommentarerna nedan tar jag endast 
upp resultatet från de sjutton kandidater som intervjuades två gånger. Totala 
resultatet från intervju I framgår av figuren. 

Av tabellen framgår att samtliga tre uppfattningskategorier vad gäller arbete är 
företrädda hos de sjutton lärarkandidaterna vid det första intervjutillfället Lika 
många, fyra stycken, ger uttryck för kategori 1, "Arbete som vuxenföreteelse", 
som för kategori 3 "Arbete som lek". Nio kandidater ger uttryck för kategori 2, 
"Arbete som förelagd uppgift". 

Vid andra intervjutillfället har vissa förändringar skett. Ingen ger här uttryck för 
"Arbete som lek". I stället är det tre fler än vid första intervjun, som anser att 
arbetsbegreppet inte är lämplig beteckning på barnens verksamhet. Tio kandidater 
uttrycker nu uppfattningar om arbete som förelagda uppgifter. 

Tabellen visar också att ett antal kandidater inte har förändrat sin uppfattning 
om arbete. Sex stycken ger uttryck för samma syn på arbetsbegreppet vid båda 
intervjutillfällena. En håller fast vid att arbetsbegreppet gäller vuxna - inte barn. 
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Fem ser på arbetsbegreppet som något som väl uttrycker vad förskolans verksam
het innehåller för barnens del - husliga sysslor och andra förelagda uppgifter. 

Kandidatgruppen är alltså mer heterogen i sina uppfattningar om arbete när de 
påbörjar sin utbildning än när de slutar. Alla tre kategorierna finns företrädda i 
intervjusvaren vid första intervjutillfället, vilket inte är fallet vid det andra 
tillfället. 

När förskollärarkandidaterna slutar utbildningen ger de ändå inte uttryck för 
gemensamma uppfattningar om arbete i förskolan. Så gör emellertid inte heller de 
yrkesverksamma förskollärarna (se ovan tabell 7). Båda grupperna har alltså ett 
heterogent tänkande vad gäller arbete i förskolan. 

En jämförelse mellan lärarkandidatgruppen och de yrkesverksamma förskol-
lärararna ger en klarare bild av detta. En tabell som uttrycker den procentuella 
representationen av varje föreställningskategori vid intervjun med förskollärarna 
och de två intervjuerna med lärarkandidaterna visar följande: 

Tabell 10. Förskollärarnas respektive lärarkandidaternas uppfattningar om arbete 
vid de olika intervjutillfällena. (Andel förskollärare (fl) och kandidater 
(lk) uttryckt i %). 

Kategori 1 
"vuxenakt." 

ARBETE 
Kategori 2 
"uppgift" 

Kategori 3 
"som lek" 

Intervju 
Fl 25 58 17 100 

Intervju I 
Lk 24 53 23 100 

Intervju II 
Lk 41 59 100 
(N fl = 12; N lk = 17) 
Kategori 1: Arbete som vuxenföreteelse 
Kategori 2: Arbete som förelagd uppgift 
Kategori 3: Arbete som lek 

Vid första intervjutillfället är det nära en fjärdedel av kandidaterna som ger starkt 
uttryck för kategori 3, "Arbete som lek". Vid andra intervjutillfället gör de inte så. 
I stället ger en ökad andel kandidater uttryck för att arbetsbegreppet inte kan 
kopplas till barnens verksamhet. De yrkesverksamma ger uttryck för alla tre kate
gorierna men med en klar majoritet för kategori 2. 

Kandidatgruppens uppfattningar liknar mer de yrkesverksamma lärarnas vid 
intervjutillfälle I än vid intervjutillfälle II. Förskollärarkandidaterna tycks alltså ha 
blivit mer olika de yrkesverksamma förskollärarna under utbildningstiden. 
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Lärarkandidaterna och begreppet lek 
De blivande förskollärarnas uppfattningar om lek vid det två intervjutillfällena 
illustreras av följande figur: 

LEK 

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

antal lk =1 antal lk =6 antal lk =14 
y / 

Intervjutillfälle II 

antal lk = 8 antal lk =8 antal lk= 1 
N= 21 vid tillfälle I 
N= 17 vid tillfälle II 

Kategori 1: Lek - ett diagnostiskt intrument 
Kategori 2: Lek - ett sätt att lära 
Kategori 3: Lek - en terapeutisk nödvändighet 
Ofullständiga linjer representerar kandidater som ej deltog i intervju II: 

Figur 8. Lärarkandidaternas (lk:s) upfattningar om lek vid intervjutillfälle I och 
tillfälle II. 

Nedan kommenterar jag endast resultat från de kandidater som var med vid båda 
intervjutillfällena. Totala resultatet av intervju I framgår av figuren. 

Uppfattningar om lek har under utbildningstiden föränd rats hos tio förskollärar-
kandidater. Sju kandidater ger uttryck för samma uppfattningar när de slutar utbild
ningen, som när de just påbörjat den. 

Även beträffande uppfattningar om lek är kandidatgruppen mer homogen när den 
börjar sin förskollärararutbildning. Övervägande delen av kandidaterna (tolv 
stycken), företräder då en "terapeutisk" syn på leken, medan fyra företräder ett 
"inlärningstänkande". En kandidat uttrycker ett tänkande som kan hänföras till 
kategori 1, "Lek som diagnostiskt instrument". 

När kandidaterna är färdiga förskollärare har bilden blivit en annan. Nu är det 
lika många i vardera "terapi" - och "inlärningsgruppen"; åtta stycken. Fortfarande 
är det en kandidat som ger uttryck för kategori 1. Denna är emellertid inte 
densamma som gav uttryck för kategori 1 vid det första intervjutillfället. 

Man kan allstå inte tala om förskollärartänkande om "lek" som formats 
under lärarutbildningen. Däremot kan man säga att nyligen utbildade har ett för
skollärartänkande i den bemärkelsen att de liknar de redan yrkesverksamma för
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skollärarna. En jämförelse mellan tabell 8 och fig.7 visar att förskollärarna och 
kandidaterna ger uttryck för samma uppfattningar om leken i den bemärkelsen, att 
"terapitanken" och "inlärningstanken" är lika representerade i vardera grupperna. 
"Lek för pedagogen" utrycks av enstaka personer i båda grupperna. Detta syns 
klarare i tabellen: 

Tabell 11. Förskollärarnas, repektive lärarkandidaternas uppfatttningar om lek vid 
de olika intervjutillfällena. (Andel förskollärare (fl) respektive lärar
kandidater (lk) uttryckt i %). 

Kategori 1 
"diagnos" 

LEK 
Kategori 2 
"inlärning" 

Kategori 3 
"terapi 

Intervju 
Fl 17 41 42 100 

Intervju I 
Lk 6 23 71 100 

Intervju II 
Lk 6 47 47 100 

N fl = 12; N lk =17 
Kategori 1: Lek - ett diagnostiskt instrument 
Kategori 2: Lek - ett sätt att lära 
Kategori 3: Lek - en terapeutisk nödvändighet 

I tabellen framträder lärarkandidaternas förändringar i uppfattningarna om lek. De 
har blivit mer lika de yrkesverksamma förskollärarna med avseende på uppfatt
ningar om lek. 

Lärarkandidaterna och begreppet inlärning 
Vad beträffar uppfattningar om inlärning tyder resultatet på att lärarkandidaterna är 
mer heterogena som grupp när de avslutar sin utbildning än vad de var när de 
påbörjade den. Detta framgår av nedanstående figur där lärarkandidaternas uppfatt
ningar om inlärning vid de två intervjutillfällena visas: 
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Kategori 1 

INLÄRNING 

Kategori 2 Kategori 3 

antal lk =3 antal lk = 17 antal lk = 1 
Intervjutillfälle I vv x v 

Intervjutillfälle II 

antal lk= 3 antal lk =8 antal lk = 6 
N= 21 vid üllfälle I 
N= 17 vid tillfälle II 

Figur 9. Lärarkandidaternas (lk:s) uppfattningar om lek vid tillfälle I och II. 

Kategori 1: Inlärning - begeppsbildning och intellektuell utveckling 
Kategori 2: Inlärning - social fostran och färdighetsträning 
Kategori 3: Inlärning - ökad kompetens genom allt som sker 

Ofullständiga linjer representerar kandidater som ej deltog i intervju II. 
Lärarkandidater som ej deltog i intervju II är inte heller här medräknade i kommen-
tararema nedan. 

Vid intervjutillfälle I är uppfattningar enligt kategori 2 vanligast; inlärning som 
begreppsbildning och intellektuell utveckling. Tretton lärarkandidater ger uttryck 
för ett sådant tänkande. 

Efter genomgången utbildning är det något färre som uttrycker detta. I stället är 
det fler som uttrycker ett tänkande om inlärning i förskolan i enlighet med kategori 
3. - allt barnen är med om i förskolan ger värdefull inlärning, man kan inte 
framhålla något före något annat. 
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Nedanstående tabell förenklar en jämförelse mellan de yrkesverksamma förskol-
läraran och lärarkandidaterna: 

Tabell 12. Förskollärarnas och lärarkandidaternas uppfattningar om inlärning vid 
samtliga intervjutillfällen.(Andelen förskollärare (fl) och lärarkandi
dater (lk) uttryckt i %) 

Kategori 1 
"begrepp" 

INLÄRNING 
Kategori 2 
"fostran" 

Kategori 3 
"allt" 

Intervju 
Fl 25 67 8 100 

Intervju I 
Lk 18 76 6 100 

Intervju II 
Lk 18 47 35 100 
N fl=12; N lk=17 
Kategori 1: Inlärning - begreppsbildning och intellektuell utveckling 
Kategori 2: Inlärning - social fostran och färdighetsträning 
Kategori 3: Inlärning - ökad kompentens genom allt som sker 

Tabellen visar att lärarkandidaterna under utbildningstiden tycks ha blivit mer olika 
de yrkesverksamma förskollärarna. Andelen kandidater som efter utbildningen 
uppfattar att inlärning i förskolan inte går att lyfta ut från övrig verksamhet eller 
att allt är så viktigt att inget kan framhållas före något annat, har ökat från 6 till 
35%. Samtidigt har uppfattningar av inlärning som social fostran i förskolan 
minskat från 76% till 47%. Detta är ett fjärmande från de yrkesverksammas 
uppfattningar. 67% av förskollärarna gav uttryck för "fostransuppfattningar". 

KOMMENTARER OCH DISKUSSION 

Förskollärarnas uppfattning om verksamhetsbegreppen 
Arbete i förskolan uppfattas av de flesta förskollärarna som något positivt och 
konkret påtagligt. Det handlar om att barnen deltar i husliga uppgifter. Det kan 
gälla undanplockning av leksaker, städning, dukning, blomvattning. Arbete kan 
även innebära att barnen går igenom böcker, av typ "Före läseboken", och fyller i 
de uppgifter som finns där. Det är alltså dels "klassiska" förskoleaktiviteter, som 
nu benämns arbete i förskolan, dels delar av den träning som direkt syftar till att 
underlätta barnens skolstart. (I analysen kategori 2 "Arbete som förelagd uppgift"). 

Denna syn på arbete stämmer väl överens med den arbetssyn som presenterades i 
förskolelitteraturen runt 1980. Begreppet började då allt mer gå över till att handla 
om barnens verksamhet i förskolan, från att tidigare ha varit helt knutet till de 
vuxnas aktiviteter. För de professionaliseringssträvanden, som vid denna tid också 
kunde märkas bland förskollärarna som y rkesgrupp och i den fackliga verksam
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heten, kunde troligen en övergång från "sysslor" och "aktiviteter" till "arbete" vara 
befrämjande. Arbete som begrepp passar också väl samman med de effektivitets
resonemang som fördes om förskolan. "Arbete" är ett värdeladdat ord som markerar 
att något viktigt och kanske oumbärligt försiggår. Tiden i förskolan utnyttjas 
effektivt; barnen blir tidigt inskolade i ett "arbetsliv". 

Det kan tyckas följdriktigt att många av förskollärarna i undersökningsgruppen 
hyser uppfattningar om arbete i linje med ett sådant effektivitetsresonemang. Dessa 
förskollärare var också verksamma i barngrupp, i den miljö och vid den tidpunkt då 
yrkesgruppens professionaliseringssträvanden började markeras. Accepterandet av 
arbetsbegreppet kan vara ett tecken på anpassning till de idéer om förskolans inre 
verksamhet, som hade lanserats tämligen hårt under några år. 

De förskollärare som gav uttryck för uppfattningar enligt kategori 1 och 3, 
"Arbete som vuxenföreteelse" och "Arbete som lek", kan kanske sägas representera 
"äldre" idéer om barn och arbete. Uppfattningar om att arbete är en vuxenföreteelse 
eller om att det är leken som är barnens arbete, ligger då mer i linje med idéerna 
om verksamheten i den utbildningslitteratur från mitten av 1970-talet som kan 
förknippas med barnstugeutredningen. 

De tre kategorierna kan också betraktas utifrån vem som är aktiv i "arbetet". I 
kategori 1 ser man då att det helt och håller är de vuxna; i kategori 3 är det barnen. 
I kategori 2 förutsätts både barnens och de vuxnas aktivitet 

Den handlingsberedskap som låter sig utläsas i de olika uppfattningarna blir 
olika i de tre kategorierna. "Arbete som vuxenföreteelse" och "Arbete som lek" 
ställer inte samma krav på barnen som "Arbete som förelagd uppgift" gör. En 
given uppgift kan kräva kontroll av att den utförts. Den kan också kräva hand
ledning så att den blir utförd på önskat sätt, och förskolläraren blir den som 
övervakar eller handleder. Om arbete i stället uppfattas som något som helt åligger 
de vuxna, eller som identiskt med barns lek, har man inte dessa krav. Barnen kan 
"arbeta" när de själva önskar, eller det kan vara barnen själva som definierar 
aktiviteten och därmed också dess början och slut. 

På de tre daghemsavdelningarna fanns alla tre uppfattningskategorierna före
trädda. På samma avdelning fanns förskollärare med olika uppfattningar. Alla tre 
deltidsgruppslärarna hade uppfattningar om arbete enligt kategori 2, "uppgift". 
Detta kan givetvis vara en slump, men det finns också möjlighet att förklara 
förhållandet utifrån det faktum, att de är just förskollärare som sedan många år 
arbetat i deltidsgrupp. 

Av tradition är deltidsgruppen klarare inrikad på skolförberedande träning än vad 
daghemmen är. För förskolläraren i deltidsgrupp är det därigenom naturligare att 
definiera sin yrkesroll som just förskollärare än för förskolläraren på daghem. 
Denna skolförebredande träning sker ofta i form av genomgång av arbetsböcker I 
skolan "arbetar" skolbarnen med sina böcker och uppgifter. Det är alltså följd
riktigt att också förskolebarnen "arbetar" med sina böcker och uppgifter. Arbets
planens nya honnörsord för förskolans arbetssätt ger ytterligare tyngd åt den delen 
av den "gamla" förskoletraditionen och kan därmed också förstärka förskollärarnas 
pedagogiska roll.5 

5 Observera att jag inte menar att "arbete" inte tidigare använts inom förskolan. I den 
gamla Fröbeltraditionen var arbete ett viktigt begrepp. Jag talar här om utvecklingen 
inom förskolan från barnstugeutrdeningens betänkande om förskolan, och framåt. 
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Två olika uppfattningskategorier om lgk i förskolan har lika många företrädare 
bland förskollärarna (se tabell 8). Den ena (kategori 2) har inlärningspykologiska 
utgångspunkter där förskollärarens ansvar är att erbjuda pedagogiskt planerade, 
stimulerande tillfällen till lek. I den andra (kategori 3) är behovs-och utvecklings-
pykologi viktiga grundstenar. Konsekvenserna av detta blir att förskolläraren måste 
ge rika tillfällen till barnens egen spontana lek. Hon får inte avbryta och störa den 
terapeutiska process som kan pågå i leken. 

I kategori 1 ("diagnos"), grundas lekuppfattningen på de vuxnas behov och 
aktivitet. Handlingskonsekvensen här blir att förskollärarare observerar barnet i 
dess lek och reflekterar över detta. Den kunskap om barnet hon då får kan användas 
till planering av aktiviteter som främjar inlärning av något speciellt eller ger stöd 
åt barnets emotionella utveckling. 

Man kan be trakta lekuppfattningarna utifrån graden av de vuxnas pedagogiska 
insats. Då kan kategorierna 1 och 2, "diagnos" och "inlärning", ses som att de 
kräver de vuxnas pedagogiska planering och konkreta handling i leksituationen. 
Tänkandet om lek är "pedagogiserat". Kategori 3, "terapi", fokuserar i stället barnet 
och dess utveckling. Tänkandet kan sägas vara "psykologiserat". Förskollärarnas 
uppfattningar om lek är således i någon mån mer "pedagogiserat" än "psykologi
serat". 

För uppfattningarna om inlärning gäller också att de olika kategorierna kan ses 
som mer eller mindre beroende av de vuxnas aktiva, pedagogiska insats. 
"Begreppsbildning och intellektuell utveckling" (kategori 1) skulle då kräva mest 
av de vuxnas aktiva lednings- och undervisningsverksamhet. "Social fostran och 
färdighetsträning"(kategori 2) ger förskollärarna utrymme åt att bara "vara" med 
barnen. Kategori 3 slutligen, "Ökad kompetens genom allt som sker" är fokuserad 
på barnet. Det är barnets beteende, inte de vuxnas, som är intressant. Handlings
konsekvens för de vuxna blir att att ordna en miljö som ger rika tillfällen till 
upplevelser av skilda slag. 

Intressant är här att åter notera en skillnad mellan förskollärarna på daghem 
respektive i deltidsgrupp. Samtliga daghemsförskollärare, utom en, uppfattar 
inlärning främst som "fostran" medan samtliga tre deltidsgruppslärare betonar den 
intellektuella/kognitiva inlärningen i förskolan - en samstämmighet i uppfattning 
som har sin motsvarighet beträffande arbetsbegreppet. Denna samstämmighet i 
uppfattningar om inlärning kan vara ytterligare ett tecken på att den gamla för
skoletraditionen med ursprung i Fröbels Kindergarten har präglat deltidsgrupps-
lärarnas tänkande.6 Kindergarten/barnträdgården var en skolförberedande institution 
med klart pedagogiskt syfte och med innehåll och arbetssätt där just den intellek
tuella träningen och stimulansen framhölls. Daghemslärarna å sin sida är verk
samma i en annan tradition vars grund ä r den barntillsyn med fostran och omsorg 
som tidigare ansågs vara daghemmens kännetecken och prägel.7 

6 Jfr Winberg (1987). 
7 Köhler (1980); Winberg (1987). 
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Lärarkandidaternas uppfattningar om förskolans verk
samhetsbegrepp 
Även de flesta lärarkandidaterna har en uppfattning om arbete, där arbete tolkas 
som att barnen utför förelagda uppgifter (kategori 2). Detta gäller både före och 
efter utbildningen. Nästan lika många tar efter utbildningen fasta på "Arbete som 
en vuxenaktivitet" (kategori 1). Ingen kandidat uppfattar efter utbildningen arbete 
som lek (kategori 3) (se ovan figur 6). Från att ha tagit fasta på barnen och deras 
aktivitet har lärarkandidaterna på gruppnivå förändrats till att allt mer ta fasta på 
den vuxnas aktivitet. 

Den litteratur som användes under dessa kandidaters utbildning är lyfter fram 
arbetsbegreppet som lämplig benämning på barnens aktivitet i förskolan. Den ger 
även exempel på husliga aktiviteter och uppgifter som anses vara skolförberedande 
(se ovan s 33). Vissa kandidater kan ha införlivat de idéer om arbete, som 
förmedlats genom kurslitteraturen. Anmärkningsvärt är att det är fler som efter 
genomgången utbildning förbinder arbete med vuxenaktivitet, med produktion och 
försörjning. Lärarkandidaterna fjärmar sig alltså från uppfattningar som baseras på 
barnen och närmar sig uppfattningar där vuxna är aktörerna. 

De färdigutbildade lärarkandidaterna har också fått mer "pedagogiserade" 
uppfattningar om lgk i förskolan. När de började sin utbildning var de något mer 
"psykologiserade" i sina uppfattningar. Efter utbildningen är det leken som 
instrument för inlärning som framträder. I och med detta blir också förskollärarens 
aktiviteter viktigare och mer framträdande. De nyss utbildade visar samma 
uppfattningar som de yrkesverksamma förskollärarna gör. Lika många kandidater 
har uppfattningar enligt kategori 2 som enligt kategori 3. 

Även i ett annat avseende uppvisar lärarkandidaterna en anmärkningsvärd 
skillnad i intervju II jämfört med intervju 1.1 sina uttalanden om lek i den första 
intervjun betonar kandidaterna lekens inslag av fantasi och lust. I intervju II nämns 
knappast alls att leken är lustbetonad. Förskollärarkandidaterna har istället vid det 
andra intervjutillfället en mer ordrik beskrivning av lekens betydelse och nytta; en 
förändring som kanske kan tillskrivas utbildningens effekt på tänkandet. Leken kan 
utnyttjas till något som ökar effektiviteten i förskolan genom att den kan användas 
till att lära barnen något. Denna förändring i kandidaternas sätt att uttrycka sig 
ligger helt i linje med de strävanden till professionalisering och effektivisering 
som vid början av 1980-talet fanns inom förskollärarkåren och som också präglade 
utbildningslitteraturen. 

I gruppen är det däremot få, som ger uttryck för uppfattningar om att inlärning 
innebär att ge ökad kognitiv kunskap och intellektuell träning. De kandidater som 
företrädde ett sådant tänkande behöll också denna uppfattning genom sin utbildning 
(se ovan figur 9). Den debatt som fördes i samhället om vikten av intellektuell 
träning och inlärning i förskolan avspeglas alltså inte nämnvärt i resultatet från 
intervjuanalyserna av lärarkandidaternas uppfattningar om inlärning i förskolan. 

Gruppen lärarkandidater förändras i stället under utbildningstiden mot en starkare 
"barncentrering" vad gäller inlärning. Den tillägnar sig ett tänkande där betoningen 
ligger på att barnen själva får ta för sig av vad förskolan kan erbjuda. Även detta 
förhållande kan tänkas ligga i linje med tidigare nämnda "professionaliserings-
strävanden". Man gör en avgränsning mot grundskolan genom att markera att 
inlärningen i förskolan är något annat än inlärning i skolan. Förskollärare ger 
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inlärningen ett annat innehåll än vad lågstadielärare gör och man betonar också ett 
annat arbetssätt. 

Man kan således konstatera att uppfattningarna om arbete, om lek och om 
inlärning förändras på olika sätt under utbildningstiden. Uppfattningen om arbete 
och om lek har "pedagogiserats". Kandidaterna tänker snarare på de vuxna än på 
barnen i samband med dessa verksamhetsbegrepp efter avslutad utbildning. Inlär
ningsuppfattningen kan snarare sägas ha "avpedagogiserats", i det att kandidaterna 
mer fokuserar barnen än de vuxna i samband med detta begrepp. 

RELATIONEN MELLAN FÖRESTÄLLNINGAR OCH 
UPPFATTNINGAR 

Både individers föreställningar om förskolan och uppfattningar om förskolans 
pedagogiska verksamhet kartlades genom intervjuanalyser. Intressant är då att 
också studera relationen mellan föreställningar och uppfattningar. Är det så att en 
viss föreställning om förskolan är förknippad med speciella uppfattningar om 
arbete, lek och inlärning? 

Föreställningarna om förskolan har beskrivits som tänkande där "kompen
sation", "anpassning" eller "utveckling" karakteriserar förskolan. Uppfattningarna 
om de tre verksamhetsbegreppen har beskrivits som mer eller minde baserade på de 
vuxnas eller barnens aktivitet och ansvar och som mer eller mindre 
"pedagogiserade" eller "psykologiserade". 

Föreställningskategori 3, "Förskolan som en institution för utveckling", kan 
också karakteriseras som ett "psykologiserat" tänkande. Det är individens utveck
ling och behov som lyfts fram. Man kan således tänka sig att föreställningar enligt 
kategori 3 då också är förknippade med uppfattningar som kan karakteriseras om 
"psykologiserade". I de uppfattningskategorier som framkommit gäller detta främst 
"Arbete som lek", "Lek - en terapeutisk nödvändighet" och "Inlärning - ökad 
kompetens genom allt som sker". Ett utvecklingspsykologiskt tänkande med 
tilltro till barnets inneboende förmåga till utveckling och aktivitet präglar dessa 
uppfattningar. 

Enligt liknande resonemang skulle då föreställningskategori 2, "Förskolan som 
en institution för anpassning" kunna förknippas med "Arbete som förelagd 
uppgift", "Lek - ett sätt att lära" och "Inlärning - social fostran". Alla dessa kate
gorier kännetecknas av de vuxnas ansvar och aktivitet och av barnens "anpassning" 
till omvärlden. Det är här fråga om ett mer "pedagogiserat" tänkande. 

Föreställningskategori 1 "Förskolan - en institution för kompensation" låter sig 
inte på samma sätt som de två övriga föreställningskategoriema karakteriseras som 
"pedagogiserat" eller "psykologiserat" tänkande. Den kategorin är utmärks i stället 
av att skilda samhällsaspekter betonas. Uppfattningarna om arbete, lek och 
inlärning kan inte beskrivas så. Möjligen skulle kategorin "Arbete som 
vuxenföreteelse" kunna sägas ligga i linje med ett visst samhällstänkande. 

Hur ser då relationen föreställningar - uppfattningar ut? Finns sådana samband 
mellan föreställningar om förskolan och uppfattningar om den pedagogiska verk
samheten som enligt resonemangen ovan skulle kunna vara en realitet? 
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I bilaga 3 tabell 10 finns en översikt över förskollärarnas och lärarkandidaternas 
föreställningar och uppfattningar. Där ges en samlande bild av vilka uppfattningar 
som utryckts av de olika intervjupersonerna. 

I tabellerna U och 12 i bilagan sammanfattas resultatet ytterligare. Där har 
samtliga kategori 1-, kategori 2- samt kategori 3-svar, beträffande de tre olika 
verksamhetsbegreppen sammanförts och relaterats till den föreställningskategori 
som individerna i fråga uttryckt. 

Tabellerna visar att individer med föreställningar om förskolan enligt en viss 
kategori också tenderar att hysa uppfattningar om verksamheten i linje med detta 
grundläggande tänkande. Förskollärare och lärarkandidater som uttryckt föreställ
ningar om förskolan enligt kategori 3, "utveckling", har således också uppfatt
ningar om verksamheten som kan sägas vara "psykologiserade". 47% av samtliga 
intervjusvar om verksamhetsbegreppen hos de intervjupersoner som uttrycker 
"Förskolan som en institution för utveckling" är "kategori 3-svar". 

Hos intervjupersoner med föreställningar om förskolan enligt kategori 2, 
"anpassning", har 54% av svaren om verksamheten bedömts uttrycka ett "pedago-
giserat" tänkande, "kategori 2-svar", medan 23% är "kategori 1-svar". 

Förskollärare och lärarkandidater som ger uttryck för ett tänkande om förskolan 
enligt kategori 1, "kompensation", ger i ännu högre grad uttryck för en pedago-
giserad syn. 62% av dessas svar är "kategori 2-svar" medan 21% av svaren har 
bedömts vara "kategori 1- svar", dvs svar som ännu mer relaterar till de vuxna och 
deras aktivitet 

Tabellerna ger således ingen enkel och klar bild av relationen föreställningar-
uppfattningar. De tendenser som framkommit visar att det skulle kunna vara av 
intresse att närmare studera förhållandet föreställningar-uppfattningar Därmed 
skulle också de mer eller mindre "vuxencentrerade" och "barncentrerade" synsätt -
eller "pedagogiserade" och "psykologiserade" synsätt - utredas och kartläggas 
ytterligare. 
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Kapitel 6 

KORTSORTERING AV ARBETE, LEK OCH 
INLÄRNING 
I samband med intervjuerna gavs också en uppgift där kort med bilder som 
illustrerar scener ur förskolans vardag skulle sorteras. Syftet med detta var att 
kartlägga hur förskollärarna och lärarkandidaterna själva strukturerar förskolans 
verksamhet (se ovan kap 3). 

Avsikten var att denna uppgift skulle fungera som ett "mindre - verbalt" 
komplement till intervjuerna. Det visade sig emellertid att jag ändå i de flesta fall 
måste utnyttja intervjupersonernas kommentarer för att sorteringarnas innebörd 
skulle stå klar för mig. Jag har då tagit fasta på de "etiketter" de givit sina kort 
eller sättet att sortera dem. Det är principerna för strukturereringen jag sökt finna -
inte intervjupersonernas verbala uttryckssätt. 

Två kortsorteringar gjordes i samband med varje intervju. Uppgifterna gavs 
alltid före intervjun. Vid första sorteringen fick intervjupersonerna lägga korten 
helt efter eget skön Sedan detta var gjort skulle korten sorteras med tanke på 
arbete, lek och inlärning i förskolan. 

Vid redovisningen av resultaten redogör jag först för vilka sorteringsprinciper 
jag funnit i det totala materialet. Därefter redovisas de sorteringar förskollärarna 
respektive lärarkandidaterna gjorde. Kapitlet avslutas med att resultaten diskuteras 
och att vissa metodiska aspekter berörs. 

SORTERING OCH STRUKTURERINGSPRINCIPER 

Samtliga kortsorteringar ligger till grund för analysen. Det visade sig att 
intervjupersonerna löste sin uppgift på sinsemellan mycket skilda sätt. Jag fann 
dock efter ingående granskning att ett antal sorteringar uppvisade sådana likheter att 
de kunde föras samman till grupper/kategorier. Försökspersonernas "etiketter" var 
härvidlag till hjälp. De kunde bekräfta mina antaganden om att likartade 
struktureringsprinciper ligger bakom sorteringar inom samma grupp. Det är också 
dessa "etiketter" som i stor utsträckning får benämna struktureringsprinciperna 
nedan. 
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De struktureringsprinciper jag fann är följande: 

Tabell 13. Sorteringsutfall och struktureringsprinciper vid försökspersonernas 
genomförande av kortsorteringsuppgiften. 

SORTERING STRUKTURERINGS PRINCIP 

a. vem är aktiv? aktör 
b. vad görs? aktivitet 
c. verksamhetsbegeppen arbete-lek-inlärning 
& övrigt tid/rum/planering/sam

band 

Förskollärarna och lärarkandidaterna gör sin första kortsortering på likartat sätt. 
Vanligaste struktureringsprincipen är "aktör". Man sorterar efter vem som är med 
på bilden; om det är endast barn eller barn + vuxen. De som föjer denna princip 
lägger vanligen korten i två högar. 

Aktiviteternas innehåll, vad man gör, är den därnäst vanligaste indelnings
grunden. Jag skiljer här på strukturering enligt "aktivitet" och, strukturering efter 
"arbete-lek-inlärning". Strukturering enligt den senare principen innebär att det är 
just verksamhetsbegreppen som ligger bakom. Dock blev detta klart först efter ett 
verbalt förtydligande. De sorteringar som gjordes med utgångspunkt från "vad", 
sammanfattar inte aktiviterna i övergripande begrepp som t ex "arbete" gör. Korten 
sorterades i stället i ett antal högar som betecknade ämnesområden; t ex sagor, 
matlagning, regellekar. 

Några förskollärare och kandidater sorterar efter en tidsdimension. De markerar 
när olika aktiviteter kan tänkas inträffa under dagen. De försöker beskriva för
skolans verksamhet över dagen genom att illustrera med aktiviteter i tidsföljd. 
Korten lades härvid ut i en lång rad efter varandra eller i högar som markerade för
skolans dagsrytm. 

Var aktiviteterna utförs är ett grundläggande sorteringskriterium för några 
enstaka intervjupersoner. Om bilderna på korten föreställer situationer inomhus 
eller utomhus, i kök eller i dockvrån, är då den intressanta aspekten. 

I vilken grad aktiviteterna på bilderna är planerade av förskolläraren, avgör för 
några hur korten placeras. Man kan säga att struktureringsprincipen här är 
"planering". De viktiga är förskollärarens lärarroll i form av övervakare och 
inititivtagare. 

Slutligen finns hos vissa intervjupersoner en särskild strategi; man söker efter 
det som binder samman olika bilder. Man sorterar efter samband eller tillhörighet. 
För några blir då lösningen att inte sortera korten alls. Alla korten lades i en enda 
hög och man ville inte dela upp dem eller lägga dem i ordning på något vis. På 
frågan om varför de gjorde så, förklarar de, att allt som sker i förskolan hör i hop. 
Alla bilderna visar på sådant som sker eller kan ske i förskolan. Det finns alltså 
ingen anledning till någon sorts sortering. 
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Få personer sorterade efter dessa sista fyra principer. Jag har därför valt att slå 
samman dessa under rubriken "övrigt" i följande resultatredovisning. På så vis bin-
presentationen också mer överskådlig. 

KORTSORTERING 1 - FRI SORTERING 

Förskollärarna 
I förskollärarnas första kortsortering fann jag följande struktureringsprinciper: 

Tabell 4. Förskollärarnas (fl:s) strukturering av förskolan enligt kortsortering 1. 

S truktureringsprincip 
a b c d 

antal fl 5 3 13 
(N=12) 

Struktureringsprincip: a = aktör 
b = aktivitet 
c = arbete-lek-inlärning 
d = övrigt 

Av tabellen framgår att den vanligaste sorteringen av korten sker efter efter vem 
som finns på bilderna och vad som där händer. Fem förskollärare strukturerar efter 
aktör medan tre strukturerar efter aktivitet. Dessa tre lägger, på olika vis, korten så 
att dessa delas upp efter vad som sker på bilderna. En förskollärare tar fasta på 
verksamhetsbegreppen och lägger korten i två högar som hon benämner lek, 
respektive arbete och inlärning. 

Enstaka förskollärare sorterar enligt de övriga struktureringsprinciper som 
framkom i totala materialet: tid, planering, samband. Ingen sorterar dock efter 
rumsprincipen, efter var aktiviteterna utspelas. 

Hur de enskilda förskollärarna löste uppgiften framgår av tabell 12 i bilaga 3. 

Lärarkandidaterna 
Även lärarkandidaterna sorterar främst efter aktör och aktivitet. När lärarkandidater 
gör sin första kortsortering vid intervjutillfälle I strukturerar sex av dem efter aktör 
och går efter huruvida någon vuxen finns med barnen eller ej. Ännu några fler, åtta 
kandidater, strukturerar efter aktiviteten, och sorterar efter den omedelbart synliga 
händelsen på bilden. 

Ett par kandidater ser bilderna i en lidsdimension. De sorterar korten efter en 
tidsaxel för att illustrera barnens tillvaro vid olika skeden under dagen. 

Graden av styrning eller planering är en princip som blir synlig vid ett par 
sorteringar. Här har kandidaternas verbala "etikett" på sorteringen behövts för att 
jag skulle förstå vilken tanke som låg bakom den. Kandidaterna ser här om det är 
aktiviteter, som barnen själva väljer, eller om det är de vuxnas styrning och 
planering som ligger till grund för aktiviteten. 
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Arbete - lek- inlärning är sorteringsprincip hos en av förskollärarkandidaterna 
medan en annan följde principen "allt hör ihop" och samlade alla kort i en enda 
hög. 

Vid intervjutillfälle II, 2,5 år senare, återkom den "fria" kortsorteringen. Kan
didaterna fick samma instruktioner och samma bilder att sortera som vid tillfälle I. 

Resultatet från de två tillfällena ses i nedanstående figur där också kandidaternas 
förändrande sorteringar framgår. 

Struktureringsprincip 
Tillfälle I 

ò=6 b=8 c=l 3=6 

Tillfälle II 

a=4 b=2 c=6 d=5 

Figur 10. Lärarkandidaternas strukturering vid fri kortsortering, vid 
intervjutillfälle I och vid intervjutillfälle II. Figuren visar antal 
kandidater (Ik) som uttrycker resp struktureringsprincip (Varje streck 
motsvarar en lärarkandidat och markerar dennas sorteringsprincip vid de 
två intervjutillfällena. Ofullbordat streck representerar kandidater som ej 
deltog vid tillfälle II.) 

Tillfälle I N=21 
Tillfälle II N= 17 

Struktureringsprincip: a = aktör 
b = aktivitet 
c = aibete-lek-inlärning 
d = övrigt 

Även vid tillfälle II sorterar flera förskollärarkandidater enligt princip a - aktör. De 
tar fasta på vem som finns på bilden: endast barn eller barn+vuxen. 

Det vanligaste är dock sortering efter arbete, lek och inlärning. Denna sortering 
efter verksamhet är en tydlig förändring från första tillfället. Eftersom de tidigare 
hade genomfört exakt samma uppgift, kan jag emellertid inte bortse från att kandi
daternas erfarenhet från intervju I kan ha påverkat resultatet, så att sorteringen inte 
blev så "naiv" som det var menat Kandidaterna kan alltså denna gång ha förväntat 
sig att jag önskade en sortering efter arbete, lek och inlärning. Den förändring som 
visade sig kan alltså bero på detta, såväl som på en faktiskt förändring av 
kandidaternas struktuieringsprinciper. 

Oavsett om den senare sorteringen varit "naiv" eller inte, visar ändå resultatet att 
gruppen lärarkandidater vid båda intervjutillfällena är lika heterogen i sitt sätt att 
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sortera korten. Lärarkandidaterna utgör en "brokig" samling, både när de böljar sin 
utbildning och när de avslutar den. 

KORTSORTERING 2 - STYRD SORTERING 

När den första kortsorteringen var genomförd fick intervjupersonerna i uppgift att 
genomföra ytterligare en sortering. Denna gång var uppgiften mer styrd. Förskol
lärarna och lärarkandidaterna instruerades att sortera korten med begreppen arbete, 
lek och inlärning i åtanke (se ovan s 52). 

Förskollärarna 
Vid denna andra kortsortering blev resultatet något annorlunda för förskollärarnas 
del, jämfört med den första sorteringen. 

Tabell 15. Förskollärarnas (fl:s) strukturering av förskolan enligt kortsortering 2. 

Struktureringsprincip 
a b c d 

Antal fl 2 2 5 3 
(N=12) 
Struktureringsprincip: a = aktör 

b = aktivitet 
c = arbete-lek-inlärning 
d = övrigt 

Tabellen visar att förskollärarna, trots den gemensamma instruktionen att sortera 
med arbete, lek och inlärning i åtanke, inte sorterar på samma vis. Fem förskol
lärare sorterar efter aktivitetens innehåll och form och använder då etiketterna 
arbete, lek och inlärning. Fortfarande sorterar några efter aktörerna på bilderna 
(princip a), och efter aktivitetens innehåll (princip b). Tre personer lägger samman 
alla korten i en hög enligt principen samhörighet. Detta är enda sättet att sortera 
eftersom arbete, lek och inlärning hör samman i förskolan, påpekar de. 

De fem förskollärare som sorterar korten och delar upp dem i högar efter arbete, 
lek och inlärning, lägger ändå korten olika sinsemellan. Det är alltså inte samma 
kort som hamnar i t ex den korthög som benämns "arbete". 

Figur 11 åskådliggör de enskilda förskollärarnas sorteringar vid de två olika 
uppgifterna. 
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Struktureringsprincip 
Sortering 1 

a=5 b=3 c=l d=3 
I I I  I I  i 

Sortering 2 
1 1  I I I  ii i ii i i i 
a=2 b=2 c=5 d=3 
(N=12) 

Fzgwr 77. De enskilda förskollärarnas struktureringsprinciper vid fri (1) 
och styrd (2) kortsortering.(Varje streck motsvarar en förskollärare och 
visar dennas struktureringsprincip vid de två olika kortsorteringarna.) 

Struktureringsprincip: a = aktör 
b = aktivitet 
c = arbete-lek-inlärning 
d = övrigt 

En granskning av ovanstående figur visar att några av förskollärarna är konse
kventa i sin sortering oavsett ändrad instruktion. En förskollärare sorterar fort
farande efter aktör, princip a. En annan sorterar fortfarande efter aktivitet, princip b. 
Hon tar hänsyn till innehållet i de olika aktiviteterna och sorterar efter det; "här 
läser man", "man jobbar med växter", "skapande aktiviteter" osv. En tredje 
förskollärare behåller sin sortering efter principen att korten inte går att sortera, 
"allt hör i hop". Det framgår också av figuren att de förändringar som görs inte alla 
resulterar i sortering efter arbete-lek-inlärning. 

Lärarkandidaterna 
Förskollärarkandidaternas styrda sortering ger likartade resultat vid de två olika 
intervjutillfällena, i det att kandidaterna vid båda tillfällena främst sorterar efter 
verksamhetsbegreppen. Övriga sorteringsprinciper slår mycket litet eller inte alls 
igenom vid första tillfället. Vid det andra, däremot, är det flera kandidater, fem 
stycken, som sorterar enligt kategorin "övrigt". Här är det främst fråga om 
sortering efter "samband"; alla kort läggs i en hög med motiveringen att de inte går 
att dela upp på något vis. Noteras bör, att andra kandidater efter sin sortering 
spontant säger att de helst velat lägga alla korten i en hög och ej dela upp dem. De 
har emellertid uppfattat instruktionen som om de måste dela upp korten i högar 
och därför gjort så. 
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Tillfälle I 

Tillfälle II 

Struktureringsprincip 

b=l / vvc=17 / d=3 0=1 / 
ii f~i 

Tillfälle I N=21 
Tillfälle n N=17 

Figur 11. De enskilda lärarkandidaternas struktureringsprinciper vid 
styrd sortering vid tillfälle I och tillfälle II. (Varje streck motsvarar en 
lärarkandidat och markerar dennas struktureringsprincip vid de två 
intervjutillfällena. Ofullbordat streck representarar kandidater som ej 
deltog vid tillfälle II.) 

Struktureringsprincip: a= aktör 
b = aktivitet 
c = arbete-lek inlärning 
d = övrigt 

Vid början av utbildningen är gruppen mycket homogen i sin sortering. Huvud
sakligen sorterar man efter arbete-lek-inlärning. 

Vid den styrda sorteringsuppgiften i slutet av utbildningen är gruppen mer 
spridd i sitt sätt att sortera. Av tabellen framgår även att förändringarna i de en
skilda lärarkandidaternas sorteringar inte går i någon speciell riktning. Förskol-
lärarkandidaterna tycks vara mer olika varandra när de slutar sin utbildning än när 
de påböijar den. 

KOMMENTAR OCH DISKUSSION 

Syftet med kortsorteringsuppgiften var att söka kartlägga förskollärarnas och lärar
kandidaternas struktureringsprinciper, och uppgiften tjänar därvidlag som ett kom
plement till interjvun. Den ger i detta sammanhang intressant information om 
försökspersonernas tänkande om förskolan och lyfter fram aspekter som jag inte 
fått fram genom mina intervjufrågor. 

Den sorteringsuppgift jag konstruerade, gavs för att försöka undvika tolknings
problem förknippade med att individer uttrycker sig olika utförligt och mer eller 
mindre nyanserat. Syftet var också att få information om företeelser som det är 
svårt att ställa frågor om. Uppgiften var "mindre verbal" än intervjun fastän jag 
måste uttnyttja intervjupersonernas muntliga kommentarer. Den verbala infor
mation jag t agit fasta på, för att kunna tolka sorteringarna, har varit tydlig och 
mycket enkel. 
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Enligt arbetsplanen är det arbete, lek och inlärning, som ger struktur och inne
håll åt förskolans pedagogiska arbete. Resultatet från kortsorteringsuppgiften visar 
emellertid att dessa begrepp inte är självklara utgångspunkter för förskollärare och 
lärarkandidater. Trots att de i intervjun framhållit att arbete, lek och inlärning är 
mycket viktiga begrepp för förskolan, är det knappast dessa som i första hand ger 
struktur åt den dagliga verksamheten . I den spontana sorteringen gav endast en 
yrkesverksam förskollärare uttryck för ett tankemönster där arbete, lek och 
inlärning strukturerade verksamheten. Det var också endast en lärarkandidat som i 
början av utbildningen sorterade "spontant" efter arbete, lek och inlärning. Denna 
kandidat var den enda som, enligt uppgift, läst arbetsplanen. Det framgick 
dessutom tydligt att hon var mycket angelägen att uppfylla de förväntningar hon 
bedömde att jag hade på hennes prestation1, vilket gör att jag inte oförbehållsamt 
vill påstå att hon "naturligt" strukturerar verksamheten efter arbete-lek-inlärning. 

I stället för "arbete-lek-inlärning" följer förskollärarna och lärarkandidaterna en 
rad andra struktureringsprinciper. Den stora variation som kom i dagen vid 
kortsorteringen visar att arbetsplanens riktlinjer för den pedagogiska verksamheten 
inte har någon motsvarighet i tankemönstret hos dem som skall tolka riktlinjerna 
och omsätta dem i praktiskt arbete. De individuella skillnaderna är stora i hur man 
som förskolepersonal, eller som blivande förskollärare, strukturerar verksamheten. 

Förskollärarna i undersökningen sade sig inte ha varit i närmare kontakt med 
arbetsplanen vid tidpunkten för intervjuerna. Däremot var arbetsplanen vid 
intervjutillfälle II välbekant för lärarkandidaterna. Kandidaterna kunde förväntas 
vara förtrogna med innehållet eftersom det utgör en del av deras 
utbildningslitteratur. Trots detta var det endast fyra av sjutton kandidater som vid 
fri kortsortering sorterade efter arbete-lek-inlärning. Förskollärarkandidaterna kan 
dessutom ha haft minnesbilder från första intervjutillfället. De kan ha förväntat sig 
att jag skulle begära en sortering efter arbete, lek och inlärning, så som jag gjorde 
2,5 år tidigare. 

Vid den styrda sorteringen blir bilden en annan. De flesta av kandidaterna 
sorterar efter verksamhetsbegreppen. Detta kan antingen bero på att de verkligen 
ser arbete, lek och inlärning i kortbilderna och att det därför blir naturligt för dem 
att på detta sätt. En annan förklaring kan vara att kandidaterna då de är nya i 
utbildningen, söker att bete sig som "goda elever" och då strävar efter att tillfreds
ställa vad de tror vara mina önskningar. 

Enligt resultatet från den styrda sorteringen vid intervjutillfälle II tycks kandi
daterna ha blivit mer olika varandra under utbildningstiden. Emellertid kan 
resultatet också förklaras på annat sätt. Det kan vara så att kandidaterna inte längre 
strävar efter att visa ett välanpassat "studerandebeteende". Lärarkandidaterna är nu 
klara med sina studier. De står inte längre i ett sådant förhållande till utbildningen 
och dess lärare att det är lika angeläget som tidigare, att söka uppfylla förvänt
ningar som de tror ställs på dem. Enligt vad de sagt i intervjuerna har de också 
blivit säkrare på sig själva under utbildningstiden. De kan bättre uttrycka och stå 
för sina åsikter, menar de. Uttalanden som alltså stödjer ett antagande om att 
kandidaterna vid den styrda sorteringen är mer "äkta" vid tillfälle II än vid tillfaller 
I. 

1 Detta framgick klart av hela intervjusituationen v id båda interv jutillfällena. 
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Kortsorteringsuppgiften ger alltså inte underlag för några säkra slutsatser om 
eventuella förändringar i lärarkandidaternas strukturering av förskolans verksamhet 
Vad som ändå kan konstateras är att kandidaterna löste uppgifterna på olika vis och 
att variationerna är ungefär desamma som hos de yrkesverksamma förskollärarna. 

Intressant att notera är, att även när intervjupersonerna sorterar efter arbete-lek
inlärning, så är det olika kort de lägger i högar, som de benämner med samma 
namn. Störst överensstämmelse i sorteringarna har de kort som får etiketten 
"arbete". Det är framförallt kort nr 1, 2,4, 6 som benämns på detta vis.2 Jag har 
emellertid inte närmare analyserat de olika kortens placeringar och inbördes 
förhållanden i de olika sorteringsuppgifterna. Det är inte bilderna och aktiviteterna 
där som i sig varit det intressanta för mig, utan skillnader och likheter mellan 
intervjupersonernas sätt att strukturera förskolans verksamhet. Vad gäller bilderna 
med "lek" så är det stor enighet i att kort nr 11, 13 och 14 representerar just lek. 
Kort nr 3, 5 och 10 är också vanliga "lekkort" i den styrda sorteringen.3 Korten 
som sorteras efter "inlärning" råder det mindre enighet om. Dock kan sägas att kort 
nr 9, "vuxen och flera barn betraktar en krukväxt"finns med i de flesta högar med 
"inlärning". 

I mina slutsatser utgår jag från att mina grundantaganden för kortsorterings-
uppgifterna gäller; bilderna på korten antas representera förskolans verksamhet och 
försökspersonernas sorteringar visar hur de strukturerar denna. Resultatet från 
kortsorteringarna tyder då på att förskollärarna och lärarkandidaterna inte har någon 
gemensam och enhetlig syn på vad som egentligen kan benämn as med de tre olika 
begreppen. Resultatet visar också att arbete, lek eller inlärning inte tycks vara det 
mest självklara och naturliga sättet för förskolepersonalen att strukturera förskole
verksamheten. 

För både förskollärarna och kandidaterna tycks det t ex ligga närmare till hands 
att se verksamheten utifrån sitt eget agerande i gruppen. Huruvida man som vuxen 
är med barnen eller inte, tycks vara den närmast liggande struktureringsprincipen. 
Detta påminner om de uppfattningkategorier som redovisades i föregående kapitel. 
Om det var de vuxna eller om det var barnen som var aktiva i arbete, i lek eller i 
inlärning blev här viktigt. Denna likhet kan tas som ett stöd för att kortsor
teringsuppgiften visat på intressanta förhållanden när det gäller förskollärares 
strukturering av förskoleverksamheten och att den därvidlag har också har fungerat 
som det önskade komplementet till intervjun. 

2Kort nr 1 motiv - vuxen och två barn vid bakbord . Kort nr 2 motiv - två barn med 
trasa och utspilld saft. Kort nr 4 motiv - två barn med vattenkanna och krukväxter. 
Kort nr 6 mot iv - vuxen och ett barn med krattor vid lövhög. 
3 Kort nr 3 motiv - två barn me d vattenfärg. Kort nr 5 motiv - vuxen och barn me d 
bilbana. Kort nr 10 motiv - vuxen och grupp barn blåser såpbubblor. Kort nr 1 1 motiv -
vuxen och grupp barn i ring med en blindbock. Kort nr 13 motiv - två barn i dockvrå. 
Kort nr 14 motiv - två barn ute med hopprep och fotboll. 
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Kapitel 7 

förskollärarnas praktik i barn
grupp 

OBSERVATIONERNA PÅ 
FÖRSKOLEAVDELNINGARNA 

Vid mitt första möte med barnen på varje avdelning, alltså under ett förberedande 
besök, presenterade jag mig själv och mitt ärende på förskolan. Jag berättade att 
jag var ute för att få "veta mer om vad förskollärare egentligen gör på jobbet". Jag 
måste därför skriva och spela in för att komma ihåg, förklarade jag. Eftersom jag 
var "lärare för sådana som skulle bli barnens fröknar", måste jag få veta så mycket 
som möjligt om livet på "dagis/deltids". Detta var ett ärende som barnen uttryckte 
stor belåtenhet med, och de accepterade mycket snabbt min närvaro. De äldre 
barnen kom ibland och ville veta vad jag skrivit upp. De ville kontrollera att jag 
inte missat något och önskade också få höra vad som fanns på banden. Vid sådana 
tillfällen lovade jag att de skulle få lyssna på något tillsammans när jag var färdig 
med mina observationer - bara jag fick arbeta ostört till dess. 

Vid observationerna på de olika förskoleavdelningarna intog jag en passiv, 
neutral hållning gentemot det som utspelade sig där. Dock kunde jag inte helt 
undvika att bli indragen i skeendena. Vid några tillfällen måste jag lämna rollen 
som utanförstående observatör liksom även protokollskrivandet. På 
daghemsavdelningarna med flera småbarn inträffade t ex några olyckstillbud. Som 
exempel på detta kan nämnas, att en tvååring på egen hand började klättra upp för 
taket på en hög redskapsbod, när ingen vuxen från daghemmet observerade 
tilltaget. Vid ett annat tillfälle lyfte jag ner en ettåring, som ställde sig upp i sin 
barnstol vid matbordet och ville ner på golvet då ingen personal fanns inne i 
matrummet. Likaså tog jag emot barn som sökte tröst hos mig när jag satt i mitt 
"observatörshörn" och ingen annan vuxen fanns i närheten.1 

Jag bedömer dock att dessa ingripanden från min sida och mina avvikelser från 
den strikta observatörsrollen inte har stört mina observationer och den slutliga 
tolkningen av förskollärarens agerande vad gäller arbete, lek och inlärning. Det var 
för mina observationer mer väsentligt att jag hade en förtroendefull och god 
kontakt med personalen och barnen, än att jag till varje pris framhärdade i en 
objektiv, passiv observatörsroll.2 

1 Sådana avbrott och "störningar" i observationerna finns noterade i obs. protokollen 
och utskrifterna av dem. 
^Bogdan & Taylor (1975) stöder också en sådan bedömning i sina diskussioner om 
forskarens deltagande och ingripande. 
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Mina protokollsanteckningar kompletterades med bandinspelningar av vad 
förskollärarna yttrade. I dessa sammanhang blev hela samtalen registrerade, 
inklusive barnens repliker - liksom andra, mer eller mindre ovidkommande ljud. 
De olika förskollärarna vande sig tämligen snabbt vid att bära den lilla 
mikrofonen. En förskollärare (nr 11 deltidsgrupp I) hade dock så stora 
anpassningssvårigheter vad gäller mikrofon och bandupptagning, att hon undanbad 
sig inspelning de två sista dagarna av observationen. Registreringen av vad som 
utspelades sig på hennes avdelning kunde ändå genomföras på ett någorlunda 
tillfredsställande sätt. Lokalerna var små och då barngruppen också var liten hade 
jag trots allt relativt goda möjligheter att anteckna vad som sades. 

Bearbetning av data 
Efter varje genomförd observation renskrev jag de protokoll jag fört. Bandin
spelningen tjänade som komplement till anteckningarna och har gett möjlighet att 
skriva ut dialoger och samtal så att förskollärarens agerande i både ord och handling 
framträder.3 

Min utgångspunkt vid granskningen av intervjuerna har varit att det skulle vara 
möjligt att jämföra förskollärarens egna uppfattningar om arbete, lek och inlärning 
med vad hon faktiskt gör i praktiken. För att en sådan jämförelse skulle vara 
möjlig att hantera, måste jag som ram för min observationsanalys använda de 
föreställningar om förskolan och uppfattningar om den pedagogiska verksamheten 
som genom intervjuerna påvisade. 

Då jag granskat de samlade observationsutskrifterna för varje förskollärare har 
jag sonTgranskingsraster" dels använt de olika föreställnings- och uppfattnings
kategorier som intervjuanalyserna gav. Dels har jag utifrån respektive förskol
lärares egna utsagor i barngruppen försökt fånga in vad de olika förskollärarna 
själva lägger in i begreppen arbete, lek och inlärning. När den observerade använt 
dessa begrepp i verksamheten med barnen -"nu ska vi leka", "gör nu ditt arbete", 
"idag skall vi lära oss oss..." har jag tagit dessa uttalanden som ett uttryck för 
hennes egen syn på vad arbete, lek och inlärning faktiskt innebär. 

Den följande resultatredovisningen inleds med att tre olika förskollärare och 
deras praktik i barngrupp presenteras utifrån observationerna. Den presentationen är 
inriktad på att beskriva respektive förskollärares agerande vad gäller arbete, lek och 
inlärning. De tre praktikbeskrivningarna följs sedan av en sammanfattande redo
visning för samtliga förskollärares praktik i barngrupp. Denna relateras också till 
de föreställningar och uppfattningar om förskolan som kartlagts via intervjuerna. 
Kapitlet avslutas med att förskollärarnas agerande i barngruppen kommenteras och 
diskuteras. 

FÖRSKOLLÄRARNA I BARNGRUPP 

Jag har valt att först exemplifiera och diskutera mina observationsresultat utifrån 
tre förskollärares praktik i barngrupp. Det är verksamheten på tre olika förskole
avdelningar som på detta vis får ge en konkret bild av hur förskollärares praktik i 

3Samtliga observationer finns tillgängliga i råprotokoll och i utskrivet redigerat skick 
på Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. 
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barngrupp kan te sig ur några speciella aspekter. De tre förskollärarna har sins
emellan olikartade föreställningar om förskolan och skiljer sig åt även i sina 
uppfattningar om arbete, lek och inlärning. De arbetar på tre olika institutioner 
och har därmed också tämligen skilda förutsättningar för sin verksamhet. 

De förskollärare som utgör mina åskådningsexempel än 

- förskollärare nr 1, här kallad Elin, på daghem I. 
- förskollärare nr 3, här kallad Ylva, på daghem III 
- förskollärare nr 12. här kallad Anna, på deltidsgrupp II. 

Deras tänkande om förskolan sammanfattas i nedanstående tabell där också 
jämförelser dem emellan kan göras: 

Tabell 16. Föreställningar om f örskolan och uppfattningar om arbete, lek, och 
inlärning hos förskollärare (fl) nr 1, 3 och 12. 

Fl nr 1 Fl nr 3 Fl nr 12 
Elin Ylva Anna 

Kategori* 
Förskolan "kompensation"( 1) "utveckling"(3) "anpassning"(2) 
Arbete "som uppgift"(2) "som lek"(3) "som uppgift"(2) 
Lek "för inlärning"(2) "för terapi"(3) "för terapi"(3) 
Inlärning "social inlärning"(2) "allt "(3) "begrepp"(l) 

*Se ovan kapitel 4 och 5 för beskrivningarna av de olika föreställnings- och upp
fattningskategorierna (siffror inom parentes betecknar kategorierna). 

Som framgår av tabellen representeras samtliga tre föreställningskategorier. Vad 
gäller uppfattningarna om arbete är inte kategori 1 representerad, ("Arbete som 
vuxenaktivitet"). Vad beträffar lek saknas kategori 1 ("Lek - ett diagnostiskt 
instrument"). 

Resultatredovisningen inriktas på en beskrivning av den observerade förskol
lärarnas agerande i olika situationer. De olika uppfattningar om förskolans 
verksamhet, som framträder ur observationsmaterialet, diskuteras i relation till 
respektive förskollärares tänkande om verksamheten, så som de framträder i 
intervjuerna. 

DAGHEM I OCH FÖRSKOLLÄRARE ELIN 

Avdelningen ingår i ett daghem med totalt tre avdelningar. Dagheminstitutionen är 
belägen i ett tämligen nybyggd stadsdel med småhusbebyggelse. De observerade 
förskollärarna på avdelningen, Elin och Lasse (förskollärare 1 och 2) har arbetat 
tillsammans sedan daghemmet startade sin verksamhet. En barnskötare finns här 
också, på en heltidstjänst. Elin har nedsatt tjänstgöring då hon har e gna småbarn 
hemma. Lasse har också småbarn men arbetar full tid. Elin tar ut ledig tid på så 
vis att hon samlar ihop till hela lediga dagar, då hon har vikarie på sin tjänst. På 
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institutionell finns en "husvikarie"som går in för Elin samt också för Lasse, då 
han en dag i veckan vikarierar som föreståndare på daghemmet. 

Avdelningens lokaler består av en rymlig tambur som måste passeras för att 
man skall nå lekhallen med kuddar och ribbstolar. I anslutning till tamburen ligger 
ett stort "allrum" som tjänar till mat- och arbetsrum. Där finns diskbänk och spis, 
bokhyllor och barnens "egna" lådor för arbetsmaterial, teckningar, arbetsböcker, 
kritor, vävar o dyl. Två mindre rum finns också. Där sover småbarnen under 
"vilan" och där finns "dockvrån". Ett av rummen används för puzzel och 
"legobitar", dvs material som man önskar hålla borta från de allra minsta barnen. 
Här stänger de större barnen in sig i bland när de vill leka ostörda. Snickarrum och 
utrymme för aktiviteter med våta färger och lera är gemensamma för alla avdel
ningar på daghemmet. 

Avdelningen har elva barn av vilka de flesta är små; under tre år. Gruppen 
räknas dock ej som "småbarnsgrupp" då den också omfattar några 5- och 6-åringar. 
Verksamheten präglas av att där finns många blöjbarn och "sovbarn" och de äldre 
barnen får hela tiden ta hänsyn till detta. Byggnaden är mycket lyhört och när de 
små barnen sover ställs hårda krav på de äldre att vara tysta och lugna så att de små 
inte blir väckta. 

De flesta barnen kommer till avdelningen mellan klockan 7.30 och 8.00. Vid 
13-tiden börjar barnen bli hämtade och på seneftermiddagen är det oftast få barn 
kvar. 

Varje dag har man två "samlingar" på avdelningen. Den första sker i samband 
med att barnen sitter vid frukostbordet. Då talar någon av personalen med dem, 
berättar vad som är planerat för dagen och påminner dem om vad som kan vara 
aktuellt. I detta sammanhang tar man också fram avdelningens almanacka med 
rivlappar för varje dag. Den vuxna låter barnen "gissa" eller tala om datum och 
dag. Barnen får i turordning dra bort datumlapparna. Dagens almanacksnamn 
nämns och eventuella namnsdabsbarn gratuleras. 

Den andra samlingen hålls före lunch då barnen kommit in efter förmiddagens 
utevistelse. Då samlas alla i ring på golvet i lekhallen. Den vuxna som har 
ansvaret för dagens samling samtalar med barnen om det ena eller det andra. Man 
har många gånger ett litet tema för veckan. Både de vuxna och barnen sjunger ofta 
någon sång. Ofta blir denna ledsagad av Lasse som gärna spelar gitarr. Samlingen 
brukar avslutas med någon gemensam lek. Alla barn är dock inte med under hela 
samlingen. De barn som har till uppgift att duka för lunchen går ifrån samlingen 
efter det gemensamma uppropet. Medan de övriga alltså diskuterar dagens tema, 
sjunger och leker tillsammans så skall "dukgruppen" göra i ordning för maten. 
Eftersom det är många små barn med, tar dukningen en god stund. Den vuxna 
instruerar, visar och hjälper men gör i huvudsak större delen av dukningen själv. 

Det förekommer mycket kontakt mellan de olika avdelningarna på daghemmet. 
Barnen kan gå ifrån och stanna en längre stund på någon av de andra avdelningarna. 
Personalen kan också tillåta att barnen äter på annan avdelning Dock måste sådana 
utflykter meddelas så att personalen vet var barnen befinner sig. 

På daghemmet är barnen indelade i "tvärgrupper", där barn från alla avdelningar 
bildar grupper efter ålder. Varje grupp har ett "tema" de arbetar med under sina 
samlingar en gång i veckan. Vid observationsperioderna pågick en "sygrupp" för 5-
6-åringarna, en "blomgrupp" för 4-åringarna och en "kroppsgrupp" för de yngsta 
barnen. 
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När observationerna genomfördes var det vårvinter, början av april. Detta 
betyder att barnen hade mycket kläder på sig och varje gång barnen skulle gå ut 
eller in tog av- och påklädning lång tid. Vid några tillfällen behövde gruppen 45 
minuter för att bli färdig att gå ut. Detta hade till följd att de först påklädda barnen 
som också då gick ut direkt, ville gå in igen innan det sista barnet var påklätt. 

Under observationsperioden inträffade två händelser som avbröt den gängse 
rutinen och i viss mån förändrade daghemmets vanliga schema. Två teaterföre
ställningar erbjöds daghemmet med endast någon dags mellanrum. De minsta 
barnen fick se en dockteaterföreställning som gavs i en utställningslokal i en 
museibyggnad. De äldre barnen fick en annan dag se en balettföreställning i en 
sporthall. 

Både Elin och Lasse sitter ofta och samtalar med enskilda barn. Ofta har man de 
allra minsta i knäet. Det blir emellertid aldrig någon längre stund. De vuxnas 
uppmärksamhet tas hela tiden i an språk av annat Andra barn kommer och kräver 
uppmärksamhet och hjälp med t ex våta blöjor. En sorts avbrott, som mycket 
påtagligt bryter de vuxnas aktiviteter, består i att daghemmets telefon ringer. 
Avdelningen ligger alldeles intill daghemmets föreståndarexpedition, där en av 
husets två telefoner är placerad. Den andra finns i köket. Expeditionen är oftast 
obemannad och när det ringer är det Elin eller, oftast, Lasse, som får lämna vad de 
har för händer för att svara. 

Jag ger i bilaga 4 exempel på observationerna av Elin i barngruppen genom att 
återge en del av ett utskrivet observationsprotokoll. Nedan presenteras en 
sammanfattning av samtliga observationer tillsammans med de tolkningar jag 
gjort med avseende på begreppen arbete, lek och inlärning. 

Elin och arbete 
Elin använder själv inte ordet arbete i sin dagliga verksamhet. I intervjun talar hon 
också hellre om sysselsättning och aktiviteter. Hon menar att det är fråga om 
husliga bestyr som alltid förkommit i förskolan och som det är viktigt att barnen 
tar del i. 

På avdelningen anses det vara viktigt att barnen deltar i lunchförberedelserna 
genom att duka och hämta matvagnen. Barnen är uppdelade i grupper och 
grupperna turas om att duka. När Elin leder dukningen resonerar hon med barnen 
om vilka som skall äta, var de brukar sitta och hur många det alltså skall dukas för 
vid varje bord. Alla barn har sina bestämda platser vid matborden. Barnen som 
dukar får också plocka fram tandborstarna i tvättrummet och lägga fram dem på 
tandbortsmuggar i tvättrummet. Elin går sedan och trycker ut lite tandkräm på 
varje borste. 

Det serveras också frukost och eftermiddagsmål på avdelningen, men det är 
endast vid lunchen man kräver att barnen skall vara med och plocka fram. Vid de 
andra måltiderna är det alltid en vuxen som dukar, vilket går betydligt fortare än när 
barnen är med. 

När barnen har ätit skall de skölja av sin tallrik. Alla barn, även de minsta, gör 
så och Elin hjälper dem som är för små att själva nå upp till diskhon. 

Barnen deltar också i städningen; Elin är mycket bestämd i att alla skall fullgöra 
vad som förväntas. Vid flera tillfällen tar barnen själva initiativ till städning. Ingen 
vuxen behöver säga till om att det är dags att plocka undan och sopa. Elin deltar 
alltid själv när hon beordrat barnen att utför en uppgift som städning. De äldre 
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barnen försöker ibland smita undan. Elin hämtar dem tillbaka - hon tillåter inte att 
de ej deltar i det gemensamma arbetet. Dock går hon inte hur långt som helst för 
att få dem att fullgöra ålagda uppgifter. Om hon bedömer att det just då är omöjligt 
att få med sig ett vägrande barn, avstår hon från att fortsätta att tjata på barnet. 

Elin utnyttjar också barnen till verklig, nödvändig hjälp i det löpande praktiska 
arbetet. Vid sådana tillfällen såg jag aldrig något barn tredskas. Vid ett tillfälle 
skall hon byta blöja på ett litet barn men upptäcker att blöjorna är slut. Hon 
skickar iväg ett äldre barn att hämta ett nytt paket i förrådet medan hon fortsätter 
att tvätta den lilla. När hon sedan skall packa upp paketet och lägga blöjorna i ett 
skåp kommer fler barn och deltar i uppackandet och det hela går betydligt snabbare 
än om hon gjort alltsamman ensam. 

Kommentar 
I intervjun gav Elin, enligt min analys, uttryck för föreställningar om arbete i 
förskolan enligt kategori 2, "Arbete som fö relagd uppgift". Enligt observations
analyserna agerar hon också i enlighet med detta när hon är i barngruppen. Denna 
bedömning grundar jag på det faktum att Elin ställer tydliga krav på barnen och ger 
dem uppgifter att utföra. Uppgifterna är mest av huslig, praktisk art: undanplock-
ning, dukning och disksköljning. Elin är själv hela tiden med som handledare och 
instruktör. 

Uppgifter som Elin förelagt barnen kontrolleras och följs upp och skall i de 
flesta fall alltid slutföras samt bryter också annan pågående aktivitet. Barnens 
lunchdukning är ett tydligt exempel på detta. Barnen som skall duka måste gå ifrån 
samlingen där de andra fortsätter med någon lek. Elin anpassar kraven på utförande 
efter barnens ålder och begär aldrig att barnen ensamma skall ha ansvar för någon 
uppgift. För de minsta barnen handlar det i hög grad om att "vara med" och att 
"försöka" när någon huslig uppgift skall genomföras. Alla barn skall vara med 
åtminstone en liten stund. Elin fungerar alltså i hög grad som handledare, men 
även som övervakare och kontrollant. 

Elin och lek 
På avdelningen förekommer mycket lek. Den tid som inte är fylld av daghems
rutiner, omvårdnad eller tvärgruppsaktiviteter fylls av lek. 

Barnen leker ensamma eller tillsammans med någon vuxen. Elin initierar och 
leder lekar av alla de slag. Hon leker rollekar, regellekar och konstruktionslekar 
tillsammans med barnen. 

Elin är glad och aktiv och tycks själv ha roligt när hon leker. Hon är angelägen 
om att alla barnen skall vara med när hon leder någon lek. Även de som säger i 
från att de inte vill måste ändå delta en stund. Barnen får ibland vara med och 
besluta om vad. som skall lekas, men Elin bestämmer om/att/när det skall lekas 
ledda grupplekar. 

Elins roll i barnens lek består i övrigt i att hjälpa till, och i att skaffa fram 
lekmaterial. Hon ser också till att leken försiggår på godkända ställen. Vissa 
aktiviteter har sina bestämda platser. Trolldeg bakas i arbetsrummet, målning 
försiggår i målarrummet. 

Barnen är alltid sysselsatta med något, de leker mycket och överallt. Elin leker 
själv ofta och gärna. 
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Elin använder ibland leken medvetet för träning och övning av barnens begrepp 
och kroppsuppfattning. Hon använder t ex ofta rörelsesånger och fingerramsor med 
barnen i den tvärgrupp med småbarn som hon leder, ("kroppsgruppen"), och även 
annars när hon skämtar och leker med de små. 

På eftermiddagarna är det få barn kvar på avdelningen. Elin tar då god tid på sig 
att sitta med barnen och rita, klippa, och småprata med dem, eller läsa för dem. 

Kommentar 
Leken har stor plats i barnens tillvaro på daghemmet. Elin visar i sitt agerande att 
hon tycker barnens lek är viktig. Hon tycker också om att leka själv och är gärna 
tillsammans med barnen. Elin utnyttjar leken för inlärning och träning. Hon 
uppmuntrar lek och underlättar genom att ge hjälp och material eller kommer med 
initiativ och impulser till barnen. Leka kan man göra överallt men man måste 
hålla sig till de regler som finns angående tid, material och plats. Reglerna för 
avdelningen är alltid överordnade reglerna för barnens lek och barnen måste anpassa 
sig till det. 

Enligt intervjuanalysen uttrycker Elin uppfattningar om lek som sammanfattas 
i kategori 2, "Leken - ett sätt att lära" (se s 95). Hennes agerande i barngrupp 
stämmer tämligen väl med detta "pedagogiserade" synsätt. Hon utnyttjar leken 
tydligt i sin pedagogiska planering. I Elins uppfattningar om lek finns också 
inslag av tanken om leken som ett diagnostiskt instrument. I viss mån kan man 
säga att detta också slår igenom i praktiken; Elin alltid är alltid tillsammans med 
barnen. Dock är hon hellre aktiv med dem än att hon observerar och iakttar deras 
lek utifrån. 

Elin och inlärning 
Inlärningssituationer i betydelsen "skolliknande undervisning" förekommer inte på 
avdelningen. Dagen är uppdelad i sitt rutinschema och personalen är alltid verksam 
som fostrare, vårdare samt i viss mån som lärare i betydelsen att man tränar och 
övar vissa begrepp och ger orientering om omvärlden. 

Omsorgen med vård och skötsel av barnen tar mycket stor del av all personals 
tid. Elin tar sig dessutom tid med varje barn i vårdsituationen och låter sig inte 
stressas av att många andra barn runt omkring pockar på uppmärksamhet. Hon 
"gullar" och "kelar" med de små och pratar mycket med dem, medan hon tvättar 
och byter blöjor osv. 

Elin är säker och bestämd samtidigt som hon är varm och "mammig" med 
barnen. Hon ger klart uttryck för missnöje när de beter sig oönskat. Vid matbordet 
håller hon hårt på bordsskick, anpassat till barnens förmåga. Om ett barn, som i 
vanliga fall kan föra sig vid bordet, "slaskar" med maten blir hon ordentligt arg. 
Sedan hjälper hon den skyldige att reda upp det hela. 

Elins strävan tycks vara att nå full enighet och harmoni mellan alla i gruppen. 
Hon framhåller att man inte skall bråka, man skall hålla sams, dela på leksakerna, 
"ha dem tillsammans" och inte råka i konflikt om sådant. 

Hon hjälper barnen att lösa konflikter som de hamnat i, visar på alternativ eller 
ger förslag på annat sätt hur man kan handskas med situationen. Hon accepterar 
inte att barnen slår varandra och ägnar mycket tid åt att försöka tala dem tillrätta. 
När några barn har bråkat tröstar Elin den som är ledsen. Mest uppmärksamhet ges 
ändå till den som startade bråket eller var den som slog. Denna uppmärkamhet är 
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ofta inriktad på att lugna barnet och få det att inte vara/visa sig arg eller upprörd. 
Hon försöker dock alltid finna en lösning genom att föreslåg kompromisser eller 
annat. 

Efter lunchen skall alla barn borsta tänderna. Barnens tandborstar med tandkräm 
ligger redan framme när de kommer ut i tvättrummet efter maten. Elin är nöjd med 
hygienrutinen om hon vid kontroll ser att tandkrämen är borta från barnens tand-
borstar. Att många barn inte alls borstat tänderna utan endast sköljt bort tand
krämen eller "ätit" upp den noteras inte. 

Elin fungerar som ren instruktör vid flera tillfällen. Hon viker pappershus med 
de större barnen och lär dem hur man gör. Hon visar det hela moment för moment 
och ser till att barnen gör likadant så att de verkligen får sitt hus. Åt de minsta 
barnen gör hon själv husen. 

I samband med omvårdnaden talar hon med barnen, kommenterar vad hon gör, 
benämner klädesplagg och kroppsdelar. 

Det är inte långa stunder Elin sitter stilla med samma sak. Ofta blir hon av
bruten och störd av något barn som vill ha hjälp eller tröst. På eftermiddagarna är 
det få barn på avdelningen och då försöker exempelvis vika papper med dem. När 
föräldrar kommer för att hämta sina barn sitter Elin kvar med sin vikning och 
instruerar ett barn medan hon samtidigt samtalar med föräldrarna. Elin är alltså ofta 
splittrad i sin uppmärksamhet och gör ofta många olika saker samtidigt. 

Efter teaterbesöket med småbarnen sitter Elin och samtalar med de barn som var 
med. Hon uppmuntrar dem att berätta vad de sett, och barnen får rita en teckning 
utifrån teaterbesöket. Teckningarna använder hon sedan som utgångspunkt för att 
åter igen diskutera teatern med barnen. 

Vid frukostdags har man som rutin på avdelningen att ta fram almanackan. Ett 
barn får dra bort en lapp och skall sedan säga vad det är för dag. Elin utnyttjar 
stunden till att förbereda barnen på dagens förestående aktiviteter. Hon tar fasta på 
deras kommentarer och frågor men uppmärksammar inte alltid vad som är problem 
för dem. Det är hennes egen planering som styr inriktningen av samtalet. 

Kommentar 
Enligt intervjuanalysen har Elin uppfattningar om att inlärning i förskolan främst 
handlar om social fostran och träning av praktiska färdigheter. Det är alltså 
uppfattningskategori 2, "Inlärning - social fostran och färdighetsträning" hon ger 
uttryck för. Observationerna av Elin i barngrupp visar att hon i stor utsträckning 
också handlar efter detta. I hennes praktik är den sociala fostran av barnen 
framträdande. 

Detta framkommer bl a i hennes betoning av normer och beteenderegler. På 
daghemmet skall man vara sams och inte bli ovänner, bordsskick är viktigt osv. 
Barnen är små, många tillfällen till konfrontation finns och därmed också många 
tillfällen för Elin att ta upp frågor om hur man bör umgås och bete sig på 
daghemmet. 

I Elins agerande framträder alltså en strävan att ge barnen en inlärning av 
förskolans regler, av sociala beteenden och normer. Hon tränar dem också i att 
klara sig själva vad gäller personlig hygien och vardagsrutiner. Detta kombineras 
med en träning av kroppsuppfattning och av begrepp förknippade med barnens 
närtillvaro. I praktiken försöker hon all tså även ge barnen vissa kunskaper som 
hon anser grundläggande för omvärldsorientering och kognitiv utveckling och ger 
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därmed också uttryck för uppfattningskategori 1, "Inlärning - begreppsbildning och 
intellektuell utveckling". Elin har således ett utpräglat "pedagogiserat" beteende i 
sin praktik. 

Elins praktik och föreställningar om förskolan 
Enligt intervjuanalysen vad gäller föreställningar om förskolan ger Elin främst 
uttryck för föreställningskategori 1, "Förskolan - en institution för kompen
sation". Hennes praktik i barngrupp visar främst en föreställning om förskolan 
som betonar att den är en institution för anpassning (kategori 2), men också med 
starka genomslag av kategori 3 "Förskolan en institution för utveckling"(se 
kategoribeskrivningarna ovan s 62 ff). Denna bedömning gör jag på grund av den 
fostran till normer och anpassat beteende som Elin försöker ge, samtidigt som hon 
försöker ta hänsyn till barnens olika ålder och förmåga och möta dem på deras egen 
nivå. 

DAGHEM III OCH FÖRSKOLLÄRARE YLVA 

Institutionen är belägen i ett utpräglat småhusområde. Den rymmer fyra 
daghemsavdelningar samt en deltidsgrupp. Byggnaden är en lång enplanslänga med 
4 flygelbyggnader - typmodellen för 4-5-avdelningsdaghem inom kommunen. 
Daghemmet ligger vid en lågt trafikerad återvändsgata; närmaste omgivningen 
består av gräsmattor och ängsmark. Alla barnen på daghemmet bor i de närmast 
omgivande bostadskvarteren. Upptagningsområdet sträcker sig dock bort till 
kommunens gränser - ibland finns där alltså barn från stadens omgivande byar. 

På den observerade avdelningen arbetar fyra förskollärare, vilka delar på tre 
tjänster. Förskollärarna nr 4 och 6 arbetar 100%. Förskollärarna nr 3, Ylva, och nr 
5 delar en tjänst och arbetar alltså 50% var. De delar tjänsten på så vis att de 
tjänstgör varannan vecka med byte på torsdagar. När Ylva observerades var för
skollärare nr 5 tjänstledig och hade en vikarie som arbetade deltid på samma sätt. 

Avdelningens lokaler består en tambur med anslutande toalett- och tvättut
rymmen. Ett arbetsrum med liten köksavdelning och tre bord som fungerar som 
både arbetsbord och matbord dominerar avdelningen. Ett litet rum i anslutning till 
arbetsrummet är tänkt att vara dels "dockvrå", dels sovrum för barn som sover 
under "vilan". En lekhall med ribbstolar och stora kuddar och madrasser, där vissa 
barn också sover ibland, finns också i anslutning till arbetsrummet. 

Tretton barn är inskrivna på avdelningen. Tre av barnen är "blöjbarn" och sex av 
dem sover efter maten vid "vilan". 

De flesta barnen anländer till avdelningen mellan kl. 7.30 och 8.00. Efter 
kl. 13.00 börjar barnen hämtas hem. Endast två barn på avdelningen har riktigt 
långa dagar. Det är två systrar, Lilla De och Ma, ca ett respektive tre år, vilka 
kommer redan vi sju-tiden på morgonen och sällan hämtas före klockan sjutton. 
Dessa två barn är ofta ledsna och trötta och personalen tar inte alltid någon större 
notis om dem. Deras föräldrar anses "jobbiga" för att de har så långa arbetsdagar 
och för att de sällan deltar i föräldramöten. 

Tre andra systrar, A och B, fem och tre år gamla, samt Lilla C, nio månader, får 
ett annat bemötande. De kräver och tar mycket uppmärksamhet genom att de är 
mycket aktiva, pigga och dominerande. Deras föräldrar är populära på daghemmet, 
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mamman har ett konstnärligt yrke, pappan är läkare och de kan båda två ställa sina 
kunskaper och tjänster till daghemmets förfogande. Ofta blir dessa barn också 
lämnade sent och hämtade tidigt och har alltså inte så långa dagar på daghemmet. 

På daghemmet förekommer samarbete mellan de olika avdelningarna, framför 
allt vid "vilan" och i de s k tvärgrupperna. Då är barnen uppdelade efter ålder så att 
alla 3- och 4-åringar bildar en grupp, och alla 5-åringar en annan. En tid finns 
endast en 6-åring på hela daghemmet. Hon går då till deltidsgruppen som finns i 
samma byggnad, varje förmiddag. Efter sommaren finns det fler 6-åringar som då 
bildar en egen "tvärgrupp". 

När de minsta barnen sover på sin avdelning efter lunchen har de äldre barnen 
"läsvila" i sina tvärgrupp på någon av avdelningarna. Denna lässtund fungerar som 
en vilo-och "gosestund" med någon av de vuxna. Många barn halvsover och tycks 
inte orka lyssna; läsningen söver, lugnar och dämpar barnen. 

Varje förmiddag hålls samlingar före lunchen. Förskollärarna turas om att leda 
den, beroende på vilket schema de har för dagen. Alla samlas då i lekhallen i en 
ring. Man förrättar upprop, almanackan tas fram och något barn drar datumlappen, 
de vuxna informerar om vad som kan bli a ktuellt, för dagen eller senare i veckan; 
badhusbesök, utflykt till skogen etc. Vid samlingen behandlas också det "tema" 
man för tillfället har. "Vår mat" var temat under några observationsdagar. 

Samlingen är ofta mycket stökig och orolig - ibland med en varm och glad 
stämning i stökigheten, ibland med irritation, gråt och gnäll bland barnen. Sam
lingen blir i praktiken mest en fråga om att hålla reda på barnen; att bokstavligen 
samla dem i en hög. Helst skall barnen sitta i en ring på golvet vilket är mycket 
svårt för dem. De små barnen ålar sig loss eller kilar sin väg. Barnen tycks ta 
denna stund som e tt tillfälle då de kan protestera mot vad de vuxna beslutar att 
barnen skall göra. 

Barnen har möjlighet att vinna den kamp som ibland uppstår. Exempelvis vill 
de vuxna en varm och vacker dag inställa ett badhusbesök för att i stället ta fram 
en badbalja åt barnen ute på gården så att alla kan vara ute i solen. Barnen håller 
fast vid att de skall åka in till stan och gå på badhuset. Resultatet av diskussionen 
blir också avfärd till badhuset och badbalja på gården åt dem som av olika skäl inte 
kan följa med. 

Rutiner och regler framhålls som viktiga i gruppen. Alla förskollärare är noga 
med vissa rutiner och regler; handtvätt före maten, tandborstning efter, sköljning 
av tallrik efter lunch, galonbyxor ute om det är blött. De påminner barnen, kon
trollerar ibland men nöjer sig med att de ser barnen i tvättrummet och att barnen är 
våta om händerna. Tandborstning är mycket viktig. Var barnen borstar tänderna är 
inte viktigt; det går lika bra att sitta på pottan som att stå vid ett tvättfat. 

Dukningsuppgiften fördelas genom lottdragning, vilken sker i början av sam
lingen före lunch varje dag efter uppropet. De barn som får en "dukningslott" går 
direkt ut med ansvarig vuxen för att duka åt de andra som fortsätter samlingen. Det 
anses viktigare att barnen är med och dukar än att de deltar i den fortsatta 
samlingen, där man samtalar en stund om ett aktuellt ämne, sjunger någon sång 
tillsammans och ofta avslutar med en gemensam lek. Barnen får alltså lämna 
samlingens gemenskap för att utföra en uppgift som är bestämd av de vuxna. De 
barn som lotten har fallit på måste följa med ut från samlingen, antingen de vill 
eller inte. Ofta är dock denna uppgift åtråvärd för barnen. Fler vill ibland syssla 
med dukning än vad förskollärarna tycker är lämpligt. Är det något barn som 
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någon gång protesterar och hellre vill stanna i samlingen accepteras detta dock ej. 
Lx)ttningsförfarandet byts efter sommaren mot en bestämd turordning för barnens 
dukning. Det blir på så sätt mindre kiv om vem som skall gå eftersom det inte kan 
bli samma barn flera dagar i sträck. 

Traditionellt skolliknande undervisningssituationer förekommer endast i viss 
mån och då i tvärgrupperna och ibland i förmiddagssamlingen. Annars sker barnens 
intellektuella träning genom deltagande i avdelningens dagliga liv och rutiner. De 
vuxna förklarar ord och begrepp när de läser för barnen - ord som de tror är svåra. 
De svarar på frågor när barnen undrar. Under observationsperioden såg jag mycket 
sällan någon förskollärare samla ihop flera barn eller sitta med ett speciellt barn för 
att diskutera eller utreda något ämne eller tema. Sådant skedde i "tvärgrupperna". 

När jag gjorde mina observationer under våren var vädret ovanligt vackert för 
årstiden. En värmebölja gav högsommartemperatur och alla, framförallt per
sonalen, ville vara ute i solen. Inomhus blev det också olidligt varmt eftersom 
solen låg på mot de stora fönstren i rummen. 

Under dessa förmiddagar kan 12 vuxna och 30 barn vara ute. Alla vuxna, 
förutom köks- och städpersonal, befinner sig utomhus. De vuxna är främst 
inbegripna i samtal med varandra, medan de har uppsikt över barnen. Dessa 
sysselsätter sig själva, ensamma eller i grupper, med gungor, bollspel, sand
grävning, klättring, vatten och sand mm. 

De vuxna ingriper om något barn gör sig illa eller tycks vara i fara. Alla vuxna 
på daghemmet känner alla barn, även dem på andra avdelningar. Den vuxna som 
finns närmast till hands tar sig an det barn som gråter eller vill ha hjälp med 
något En vänlig, glad stämning präglar de vuxna och de avbryter alltid sina samtal 
med varandra när de uppmärksammar ett barn som söker dem. Dock måste barnet 
märkas och höras tydligt för att bli uppmärksammat. 

Under observationsdagarna var förmiddagens utevistelse lugn och rofylld. Också 
på eftermiddagen var alla barn ute, dock ledsagade av betydligt färre vuxna. Det var 
då mycket kiv och bråk mellan barnen och flera smärre olyckstillbud inträffade. 

När Ylva observeras är det en "mellanvecka" med tvärgrupperna. 3-årsgruppen är 
färdig med sitt tema för perioden och går då inte till sin samling. De andra 
grupperna däremot samlas också denna vecka för att avsluta sina teman. 

Detta betyder att de minsta barnen är ensamma på avdelningen flera timmar 
under observationsperioden. Detta avspeglar sig också i att barngruppen blir liten 
och består av barn som be finner sig på ungefär samma utvecklingsnivå. Ylva har 
ofta hand om dessa barn och tillbringar förhållandevis mycket tid med dem. De 
tidigare observerade förskollärarna nummer 5 och 6, hade inte sådana tillfallen att 
vara ensam vuxen med bara ett fåtal barn. 

Ylva intar i hög grad en vårdande roll när hon är med barnen. Hon tröstar, matar 
de små, gullar och kelar och är handfast "mammig". Samtidigt är hon som de 
övriga vuxna på avdelningen också en person som uppfostrar, som håller på 
normer och beteenderegler. Hon är ockå kunskapsförmedlare men i ännu högre grad 
ägnar hon sig åt färdighetsträning. Hon visar och handleder barnen vid på- och 
avklädning, vid dukning, vid målning och undanplockning. 

Avdelningen tar emot lärarkandidater och alla förskollärare fungerar som 
handledare åt dessa. Under observationsperioderna finns därför vissa dagar en 
lärarkandidat på avdelningen, vilket medför att extra många vuxna vistas där. 
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Exempel på observationsprotokoll från iakttagelserna av Ylva i barngruppen ges 
i bilaga 4. 

Ylva och arbete 
Ylva utför själv mycket praktiskt arbete och tar med barnen som sällskap eller 
hjälp när hon gör något. Det tycks vara dukningen till lunch och bortstädning från 
denna som det är mest noga med att barnen deltar i. Samma iakttagelser har jag 
gjort i observationerna av de övriga förskollärarna på avdelningen. Det är vid 
aktiviteterna kring lunchen de vuxna ställer krav på barnen att utföra uppgifter, och 
vid dessa tillfällen kontrollerar de också att barnen slutför dem. 

När Ylva dukar med barnen resonerar hon noga igenom vilka som skall äta och 
var de brukar sitta. Vid mina observationer har hon vid dukningen med de båda 
minsta barnen, Lilla C och Lilla De, samt ett par äldre barn. Ylva fördelar sin 
uppmärksamhet mellan att undervisa de äldre barnen om hur besticken skall ligga, 
samtidigt som de yngsta hålls sysselsatta och förnöjda på golvet. Till slut tar hon 
upp de minsta på armen, ger dem en sked som de kan lägga ut på bordet. Denna 
insats tillfredsställer i hög grad alla inblandade barn. De små får beröm och 
uppskattning från de andra och är själva mycket stolta. 

Ylva övervakar och säger till om undanplockning när det måste städas undan på 
avdelningen. Hon accepterar och tillåter emellertid att barnen gör något annat av 
situationen. Barnen får skoja och busa medan de håller på. Uppgiften som skall 
göras övergår ofta i annan verksamhet. Ylva gör själv färdigt efter barnen om de 
ger upp och ger sig in i något annat. Hon är därvidlag klart mer tillåtande mot de 
yngre barnen än mot de äldre. 

I lekhallen är ett stort kojbygge på gång. De vuxna har börjat bygga ett hus av 
tidningspapper och klister, armerat med hönsnät, vilket blir mycket stadigt. Vid ett 
tillfälle när småbarnen och Ylva är nästan ensamma på avdelningen utnyttjas detta 
som ett utmärkt tillfälle att bygga vidare på huset. Hon tar med sig barnen in, 
sätter förkläde på dem och även på sig sjäv, fördelar penslar och klister. Barnen 
"målar" klister med stor frenesi och entusiasm. Sång utbryter, stor "klistergegga" 
bildas och Ylva uppmuntrar barnens kladdande. Ett kladdande som tillåts bli väl så 
viktigt, som att husväggarna blir stadigare. 

Vid ett tillfälle observerar jag Ylva i snickarrummet med två flickor. De skall 
göra en låda/ett skrin. I snickarrummet är det mycket trångt. Det finns inte mycket 
virke, likaså är verktygsuppsättningen liten och delvis trasig. Ylva tycks inte ha 
kunskap om de olika verktygens funktion. Hon använder t ex fel sorts såg när 
flickorna vill ha en masonitbit tillsågad, vilket resulterar i att flickorna inte klarar 
av att såga och Ylva själv får stora problem. Flickorna hade entusiastiskt börjat 
med att planera vad och hur de skulle snickra. De kom dock av sig och gav upp 
tillsammans med Ylva, när de alla slitit en lång stund utan att komma någon vart 
med planerna. 

Kommentar 
Ylva upprätthåller inga tydliga gränser mellan lek och a rbete. Hennes behandling 
av barnen tycks snarare tyda på att arbete kan bli barns lek eller leken barnens 
arbete. Själva aktiviteten, processen, är väl så viktig som resultatet. Ylva 
respekterar alltså i hög grad barnens egna sysselsättningar och så länge de inte 
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bryter alltför mycket mot avdelningens rutiner får barnen hålla på med sina egna 
aktiviteter. 

Vid förelagda uppgifter som lunchdukning får barnen gärna leka och göra annat -
inom vissa gränser. Det är ändå slutligen Ylva som har ansvaret för att borden är 
färdiga när det är matdags. 

Enligt intervjuanalysen har Ylva en uppfattning om arbete enligt uppfattnings
kategori 3, där arbete likställs med barnens lek. Enligt observationerna handlar 
Ylva också i stor utsträckning efter detta. Dock inte helt, då avdelningen har vissa 
regler och rutiner som innebär att barnen måste delta i vissa aktiviteter och utföra 
vissa uppgifter. Inom de ramar som finns är Ylva emellertid mycket generös i sin 
tolkning av vad barnen gör. 

Barnens egna initiativ till produktion och arbete kan inte alltid fullföljas. T ex 
saknar Ylva både fackkunskap och material för att på allvar kunna låta flickorna 
genomföra "arbetet" i snickarrummet. 

Ylva och lek 
Ylva accepterar och stöder aktivt barnens lek. Leken kan försiggå var som helst. 
Mitt under dukningen vill en flicka hellre sätta på sig lösnäsa från lönnen än att 
duka och Ylva hjälper henne med detta. Sedan fortsätter de med besticken till
sammans medan de skämtar om näsan. 

Ylva tar själv initiativ till lek, speciellt med de små barnen. Hon ställer upp på 
barnens fantasier - kallar t ex barnen för små spöken när de kommer och ropar 
BUU och inspirerar dem att fortsätta leka spöken. Det gör hon genom att visa 
ställen de kan gömma sig på och hämta fler skynken att klä ut sig i. Genom sitt 
accepterande av barnens egna önskningar och initiativ ger hon dem också utrymme 
att fantisera vidare och få utlopp för känslor och behov. 

Ylva ställer främst upp med "service" för lek liksom de andra vuxna på avdel
ningen gör. Hon tar fram material och annat som barnen ber om. När barnen vill 
höra musik och dansa så dansar hon med dem och bär de minsta så att också de kan 
svänga runt. Ibland saknas emellerid det material som barnen önskar. Ylva kan inte 
ge barnen vad de ber om och leken kommer av sig. 

Ylva är varm och "mammig" med de små. Hon småkelar och skämtar med dem 
i vårdsituationer som blöjbyte om hon inte blir avbruten av äldre barn. Hon 
pressar igenom en gemensam lek vid något till fälle - barnen säger att de inte vill -
men denna protest tycks mest vara en jargong och egen lek hos barnen. 

Kommentar 
Enligt intervjuobservationerna har Ylva en uppfattning om lek som faller inom 
kategori 3, "Lek som terapeutisk nödvändighet" (se ovan s 96). I stor utsträckning 
visar observationerna att Ylva i barngruppen också agerar enligt denna uppfattning. 
Lek är något viktigt för Ylva. Hon ger stort utrymme för lek; barnen får, i stort 
sett, leka var som helst och när som helst och hon bejakar också aktivt barnens 
lek. Yttre ramar som tidsschema, daghemsrutiner och materialbrist, bryter detta 
agerande men Ylva uttnyttjar de utrymmen och tillfällen som finns till att upp
muntra barnens lek. 

141 



Ylva och inlärning 
Beteenderegler och hygienrutiner framstår som mycket väsentliga på avdelningen. 
Under observationsperioden tar Ylva särskilt mycket hand om de små barnen. Hon 
är noga med att de tvättar händerna före och efter maten. Hon bär de små till 
tvättrummet och tvättar av dem. Efter maten sätts de på pottan och får då tand
borsten att suga på/leka med. Tandborstning efter maten är en viktig rutin på 
avdelningen som barnen är väl förtrogna med. Efter maten/lunchen går de alltid 
direkt ut i tvättrummet för att borsta tänderna. En väl inövad rutin som också 
fungerar som ritual. 

Under måltiden hjälper Ylva de minsta barnen att äta om hon "assisterar" vid 
lunchen. Hon serverar dem och hon hjäl per till med att skrapa ihop det sista på 
tallriken. Om något barn ser ut att inte äta tillräckligt, sätter hon sig en stund och 
matar barnet. Även de minsta barnen sitter emellertid alltid och äter själva en 
stund. 

Vid påklädning hjälper Ylva alla som vill ha och behöver hjälp. Hon tar sig 
dock oftast tid att se till att alla barn tar på sig något plagg själva, om så endast en 
strumpa. 

Ylva har mycket närkontakt och kroppskontakt med barnen, mer än vad jag såg 
den övriga personalen ha. Ylva har också under dessa timmar jag iakttar henne i 
barngrupp mer möjlighet till detta då hon ofta är ensam med få barn. En möjlighet 
som hon alltså utnyttjar. 

En viktig regel på avdelningen är att barnen i samlingen sitter i ring och att de 
också sitter stilla och tysta. Mycket tid går åt vid samlingarna för att få barnen att 
göra så. Ett barn som bråkar mycket blir "infångat" och fasthållet i knäet på den 
vuxne för att på så sätt fås att sitta still. När Ylva inte kan förmå barnen att sitta 
som hon tänkt sig låter hon det till slut vara. En glad och uppsluppen stämning 
får hellre råda än att hon hårt driver igenom de bestämmelser som finns. Det 
försiggår hela tiden en sorts maktkamp mellan de vuxna och barnen. Den sker dock 
under varma och glada former och tycks snarast vara en sorts lek och jargong. 

Kommentar 
Att avdelningens normer och beteenderegler skall hållas är ett uttalat budskap. 
Rutiner som handtvättning och tandborstning är viktiga. Ylva är är den enda på 
avdelningen som verkligen kontrollerar att barnen faktiskt tvättat sig - hon nöjer 
sig inte med att de varit ut och in i tvättrummet. Hon hjälper också de minsta att 
göra sig rena före och efter maten. Det är flera småbarn som behöver hjälp och 
Ylva måste rationalisera sitt arbete på något sätt. Lösningen blir här att de minsta 
får roa sig medan de sitter på pottan - en sorts väntplats. 

Ylva driver inte hårt att barnen måste "lyda". Hon accepterar argument och 
kompromisser 

Enligt intervjun företräder Ylva uppfattningskategori 3, "Inlärning - ökad 
kompetens genom allt som sker". Ylvas agerande i barngruppen överensstämmer i 
viss mån med denna syn. Hon stöder barnen i det mesta de företar sig och låter dem 
i stor utsträckning ta initiativ till egna aktiviteter. Hon agerar även efter kategori 2 
som betonar social fostran och färdighetsträning (se kategoribeskrivningar s 103 
och s 102). Det är vissa beteenden och färdigheter som hon särskilt vinnlägger sig 
om att barnen omfattar, och hon är där särskilt aktiv i sin ledning och handledning. 
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Ylvas praktik och föreställningar om förskolan 
Sammanfattningsvis kan man säga att den övergripande syn på förskolan som 
Ylva uttryckt i intervjun "Förskolan - en institution för utveckling" (kategori 3, se 
s 65) också i stor utsträckning slår i genom i Ylvas praktik i barngrupp. Speciellt 
vad gäller de yngre barnen framstår det som hon verkligen söke r möta de enskilda 
individernas behov. Hon tar hänsyn till deras utvecklingsnivå och förmåga och 
anpassar sitt beteende efter detta. När hon är med dessa barn i liten grupp har hon 
också de största praktiska möjligheterna att agera i enlighet med sina förställ
ningar. När hela avdelningen är samlad gäller det för de vuxna på avdelningen, 
inklusive Ylva själv, att få gruppen att fungera smidigt och i så stor sämja som 
möjligt. 

DELTIDSGRUPP III OCH FÖRSKOLLÄRARE ANNA 

Förskolan ligger i utkanten av ett av kommunens mindre samhällen. Intill den 
gamla byskolan finns en länga med daghem, deltidsgrupp och lågstadium. En 
gymnastikhall är belägen intill skolan och disponernas av både skolan och 
förskolan. Bakom denna åkrar, ängar och skog. 

Ungefär hälften av barnen har gångavstånd till förskolan. Övriga åker skolskjuts 
eller privatbil. Ibland åker några av barnen med förskolläraren Anna i hennes bil. 

Deltidsgruppens lokaler är rymliga och avdelningen har samma planlösning 
som daghemmet. Lokalerna består av en tambur med torkskåp och toalett. Från 
tamburen kommer man in i ett rymligt rum med spis och diskbänk efter ena 
väggen. Ett fullhögt runt bord står vid köksavdelningen. Ett par stora rektangulära 
bord är hopsatta till långbord vid fönsterväggen. Detta rum används som arbets
rum. Här tillbringar Anna sin mesta tid och här försiggår lärarledda aktiviteter, 
samlingar, genomgång av "arbetsböcker", tillverkning av dockor och pynt; här 
väver och syr man, bakar och diskar. I anslutning till tamburen ligger också Annas 
kontor, där hon utför en del sitt adminstrativa arbete. Här finns också telefon. 
Barnen använder även rummet till lekplats. 

Ett inre rum domineras av en koja av mjölkkartonger som byggts förra 
verksamhetsåret. Efter ena väggen står höga garderobsskåp som rymmer kuddar och 
utklädningskläder. Utrustning för docklek finns i ett hörn av rummet. 

I anslutning till arbetsrummet finns en stor lekhall som deltidsgruppen dis
ponerar. Lekhallen gränsar till ett likadant rum, disponerat av daghemmet. Mellan 
lekhallarna finns en dörr. Vid behov går dörrarna att öppna helt och ett enda stort 
rum bi ldas men med en ganska smal öppning mellan rumshalvorna. Med ingång 
från lekhallen ligger efter ena väggen ett snickarrum med glasvägg, samt ett 
våtrum inrett till målningsrum. 

Organiserat samarbete mellan deltidsgruppen och daghemmet sker i form av 6-
årsträffar en gång/vecka. Sexåringarna från daghemmet kommer då och tillbringar 
hela förmiddagen tillsammans med deltidsgruppens barn. Deltidsgruppens förskol
lärare har huvudansvaret för dessa träffar. 

Anna, (förskollärare 12 i undersökningen) har arbetat som förskollärare i många 
år på just denna avdelning. Barngruppen är detta läsår liten, endast 10 barn, varför 
Anna arbetar ensam utan hjälp av någon medarbetare/assistent. 
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Under observationsperioden finns det emellertid flera vuxna på avdelningen 
genom att Anna också fungerar som handledare i förskollärarutbildningen. Detta 
präglar verksamheten under perioden. Förskolans olika lokaler utnyttjas i större 
utsträckning än när hon är ensam och Anna ägnar mycket tid åt enskilda barn, 
något som hon, enligt egen uppgift, inte gör så mycket annars. 

Deltidsgruppen disponerar tid i skolans gymnastiksal, vilket ger Anna 
möjligheter till rörelseaktiviteter med barnen, som inte skulle vara möjliga i de 
ordinarie lokalerna. 

De tre förmiddagstimmar, som deltidsgruppen pågår, är klart uppdelade i 
tidspass. Dagen indelas efter schema och Anna ser ofta på klockan för att avgöra 
när hon skall avbryta eller sätta i gång olika aktiviteter. Under den tid jag 
genomförde observationerna förekom två "teman" på avdelningen, "Ullen" och 
"Påsken". 

Anna har haft de flesta barnen, som nu går i låg- och mellanstadiet, i sin del
tidsgrupp. Hon menar att hon känner alla barn i skolan. Skolbarnen kommer 
ibland på besök för att hälsa på sin "gamla fröken" och för att leka en stund med 
det materiel som finns där. 

Annas agerande i barngrupp illustreras närmare genom det exempel på utskrivet 
observationsprotokoll som återfinns i bilaga 4. Det är alltså utifrån sådana proto
koll från 15 timmar i barngrupp, dvs. en veckas verksamhet, som jag samman
fattat Annas praktik i nedanstående beskrivning. 

Anna och arbete 
Anna använder inte själv ordet arbete i samvaron med barnen. Ordet "jobba" 
däremot förekommer ofta. Enligt mina observationer är då jobb för Anna följande: 

att barnen är sysselsatta med arbetsböcker 
att karda och tova ull 
att påta garn 
att måla, rita, klistra och snickra påtbräda 

Anna tycks alltså själva mena att barnens arbete är målinriktade, producerande 
aktiviteter, ledda eller handledda av en vuxen. 

Vad arbetsböckerna beträffar är de av den traditionella typen ("före läseboken", 
"före räkneboken"). Barnens huvudsakliga intresse tycks vara att färglägga bilderna. 
Anna ser till att farg och pennor finns till hands. Barnen frågar ofta vad de skall 
göra i boken, vad instruktionen säger. De är ivriga och går igenom sida efter sida. 
Om inte Anna är till hands så finns där alltid något barn som hjälper sin kamrat 
och allt går vidare i rask takt. Ibland kommer Anna i samtal med något barn om 
vad bilderna i boken föreställer, men hon ägnar inte så stor del av sin tid till direkt, 
individuell handledning. 

I gruppen är det inte så ofta aktuellt med huslig sysselsättning. Det är framför 
allt städning det gäller. Barnen städar undan sitt material när Anna säger till att det 
är dags. Det är annars andra "förelagda uppgifter" som utgör tydliga inslag i Annas 
praktik. Det är viktigt för henne att alla barn verkligen utför de uppgifter hon i 
förväg har planerat för barnen. 

Under observationsperioden är det framförallt arbetet med ull som Anna ägnar 
sig åt. Hon hjälper, visar tillrätta, utför de svåraste momenten själv och är ange-
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lägen om att resultatet blir av hög kvalitet. Ullen skall kardas i tillräcklig mängd 
och göras tillräckligt ren så att den verkligen går att använda till tovning. Anna är 
själv mycket intresserad av ullarbete, vilket märks i det att hon har mycket goda 
kunskaper, både teoretiskt och praktiskt. Hon har själv kardat ett litet extra förråd 
av ullplattor så att hon kan fylla på barnens, om det verkar vara för litet för 
tovning, eller om hon bedömer att barnet inte kan/orkar med att själv karda 
ytterligare en stund. Hon beskriver vad hon gör och talar om varför det måste vara 
på ett visst sätt när hon visar ett barn handlaget och innan hon lämnar över till 
barnet att själv karda eller tova. 

Barnen tycks klara uppgiften väl i och med att de har fått en så tydlig instruk
tion. Anna manar på och uppmuntrar. Hon får barnens uthållighet att räcka ännu 
en stund, när de vill ge upp. Hon ger ofta positiv förstärkning när barnen visar upp 
sina produkter eller när de sysslar med något krävande som kardning vid kardpall. 

Så gott som varje dag producerar barnen något speciellt Ett tidspass efter sam
lingen ägnas åt "jobb", dvs hantverksmässig produktion av någonting. Under 
observationstiden kunde det vara att tova ett ullstycke, att göra påsktupp och 
påskkärring, att snickra en påtbräda eller måla påskägg och trycka dukar. Alla dessa 
aktiviteter sker helt på de vuxnas initiativ. Anna har noga kontroll på att alla barn 
förr eller senare gör sin lilla produkt. Hon följer upp att alla verkligen har gjort sin 
påskkärring och hon kan gå in i lekhallen och hämta in barn från leken där för att 
säga till att det är hans/hennes tur att klistra påskärringskjol. Det är också hon 
som är noga med att allt namnmärkes ordentligt. 

Kommentar 
Annas visar i sitt agerande att det är viktigt att barnen fullföljer de uppgifter hon 
har givit dem, även om varken hon eller barnen är särkilt roade eller intresserade av 
just den aktiviteten. Hon fungerar då som handledare och i stor utsräckning som 
övervakare och kontrollant. I aktiviteter som hon själv är intresserad av inspirerar 
hon också barnen tackvare sin kunnighet och entusiasm. 

Arbete tilldelas barnen efter principen "lika för alla". Först och främst skall alla 
göra en och samma produkt - en minimidos av arbete, skulle man kunna säga. De 
barn som sedan vill göra mer, exempelvis en påskkärring till eller ännu ett 
ullarbete, måste be om lov till detta. 

Annas praktik i barngrupp visar stor överensstämmelse med den syn på arbete 
som formulerats i uppfattningskategori 2. "Arbete som förelagd uppgift" (se ovan 
s 90) och som hon gav uttryck för i intervjun. 

Anna och lek 
Anna använder själv sällan ordet ordet lek. Det är främst regellekar som hon syftar 
på, när hon talar om lek med barnen, eller barnens sysselsättningar då de "leker 
med dockor"eller "leker med djuren". 

Det är en liten del av dagen som ägnas åt lek från Annas sida. Timmarna på 
förskolan är fyllda av "jobb" och "samling". Först när barnen har utfört sina upp
gifter är det fritt för dem att själva välja sysselsättning utifrån de möjligheter för
skolan erbjuder. Oftast försvinner en grupp barn ut i lekhallen, där de ensamma 
klättrar i klätterställning, bygger med kuddar etc. 

Det är huvudsakligen pojkar som är i lekhallen, om inte alla barn är där. 
Flickorna väljer i större utsträckning dockrummet eller kontoret som plats för sin 
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verksamhet. Anna deltar inte i denna lek. Hon tittar ibland in i lekhallen för att se 
vad som pågår. Hon ingriper för att trösta barn som gjort sig illa, eller för att 
medla eller förmana när bråk uppstår. 

Vissa aktiviteter är helt förlagda till lekhallen och Anna kontrollerar att detta 
efterlevs: "Vi springer inte här! Det gör vi i lekhallen!" Barnen frågar om lov 
innan de går ut i lekhallen och Anna ger tillåtelse om barnet är färdigt med 
"arbetet". 

Lek har sin tid och sin plats i förskolan och det är Anna mycket noga med att 
framhålla. Exempelvis får barnen inte leka i duschen i gymnastikhallen. Där skall 
man tvätta sig och inte leka. Schemat är också inrutat och klockan går - nya 
grupper skall in i omklädningsrummet. 

Barnen lämnas ensamma både i lekhallen och i dockrummet under leken. I 
arbetsrummet, där Anna mest befinner sig, pågår inte lek utan det är där barnen 
sitter med sina uppgifter. Endast vid enstaka tillfallen går Anna med i barnens lek. 
Då på uppmaning av barnen som vill hon skall komma och handla i affären som 
de byggt tillsammans med lärarkandidaterna. Anna går in och "handlar" men återgår 
omedelbart till att karda ull. 

Anna leder varje dag gemensamma lekar, "regellekar", med hela barngruppen. 
Hon är noga med att alla barn är med, och att de lär sig och följer de regler som 
gäller. 

Kommentar 
Leken är barnens egen aktivitet och Annas roll är att övervaka att barnen följer 
förskolans regler beträffande vad som är tillåtet att göra och vår man gör det. Anna 
har alltså en begränsande och kontrollerande uppgift samtidigt som hon ger hjälp 
och stöd åt barnen, när de håller sig inom uppdragna ramar. 

Anna skiljer mellan lek och arbete på så vis att vissa aktiviteter endast sker på 
angiven tid och plats. Under observationsperioden är dagarna "schemalagda". De är 
noga tids- och innehållsplanerade, fyllda av vuxenledda aktiviteter. Detta kanske 
något mer än vanligt under observationsperioden eftersom de två lärarkandidaterna 
som gör sin praktik hos Anna skall träna att leda och aktivera gruppen. 

Enligt intervjuanalysen uttrycker Anna en uppfattning om lek enligt kategori 3, 
"Lek - en terapeutisk nödvändighet". Enligt observationerna är det i en begränsad 
betydelse hon agerar så. Hon går inte in och stör barnen i deras lek, men det är hon 
som styr och avgör när och var barnen kan leka. Anna använder mycket medvetet 
också olika lekar för att träna barnen och lära dem regler och begrepp i leken. 
Uppfattningskategori 2 "Lek - ett sätt att lära" är alltså i stor utsträckning 
representerad i hennes praktik. 

Anna och inlärning 
När det gäller inlärning i förskolan är Anna i hög grad både lärare och fostrare. Hon 
visar, förklarar och undervisar, hon ger beteendenormer och regler. 

En stor del av Annas aktivitet gäller färdighetsträning av barnen. Anna planerar 
för träning av barnens fin- och grovmotorik. Under gymnastikmmen är t ex varje 
minut planerad för detta. Balans- och koordinationsförmåga tränas upp i de olika 
övningar och lekar som Anna leder. 

I de "jobb" som Anna också planerat för barnen, (grässådd, kardning, påtning) 
ingår även mycken finmotorisk aktivitet. Anna är noga med att motivera och 
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förklara de olika moment som skall utföras - hon vill koppla ihop den finmo
toriska träningen med förståelse och insikt 

Observationerna genomfördes strax före påsk och Annas tema för samlingarna är 
just "Påsken". Anna och berättar om gamla och nya folkliga traditioner kring påsk 
och lyssnar på barnens erfarenheter av olika lekar. Påskens religiösa ursprung och 
förankring nämns inte. Däremot får ägg, hönor, häxor, påskharar och lekar stort 
utrymme och behandlas varje dag under veckan. 

Anna lär barnen sången om kycklingen "Gullefjun" och den övas varje dag i 
samlingen så att barnen verkligen kan den. De är säkra på både melodi och text och 
sjunger med glädje och inlevelse. 

Läs- och räkneträning, med därtill sedvanlig "begreppsträning", förekommer inte 
under observationsperioden. Det är snarare situationen, formen och ramen för sådan 
verksamhet i skolan, som Anna lyfter fram i sin praktik. Barnen får arbetsböcker 
att måla i och tränas därigenom att sitta stilla en längre stund och utföra en 
förelagd uppgift efter instruktion. De tillrättavisas då de talar i mun på varandra 
eller avbryter någon annan. De vänjs vid att Anna alltid kontrollerar klockan, 
innan hon säger till barnen at t avsluta eller påbörja en aktivitet. 

Denna medvetna träning av barnens sociala och praktiska färdigheter upptar en 
stor del av Annas agerande i barngruppen. Barnen klarar på egen hand av- och 
påklädning i tamburen, men Anna är alltid med dem där och samtalar med barnen 
medan de klär av eller på sig. I gymnastiken behöver en del barn viss hjälp med 
kläderna, men barnen reder sig i stor utsträckning själva, de hämtar material och 
"fixar" saker på egen hand. 

De regler och rutiner som gäller i förskolan, är Anna mycket noga med att hålla 
på. Hon är också mycket klar och tydlig i sina förhållningsorder och 
kontrollåtgärder. Barnen skall städa när städklockan ringer. Alla skall vara på plats 
när samlingen börjar. Barnen ser själva till att detta efterlevs. De gör t ex Anna 
uppmärksam på att ett barn fortfarande är i lekhallen, fastän det är kallat till 
samling. 

Fostran i frågor som går utöver förskolans konkreta regler är mer vag och 
diffus. Normer och värderingar, som kan sägas vara mer generella eller framtids-
inriktade undviker Anna och hon talar inte heller om vilka hennes egna värderingar 
är. 

Som exempel på detta kan nämnas ett samtal med en av pojkarna i gruppen. 
Pojken talade om att han och pappan varit ute och kört den nya bilen. De hade kört 
mer än 160 km/tim, berättade pojken. Anna reagerar på upplysningen, men hon 
kommenterar den inte, utan skrattar bort det hela och avleder samtalet till något 
annat. 

Vid ett annat tillfälle diskuterar några flickor det då mycket aktuella TV-
programmet "Dynasty" och uttrycker sin förtjusning över det. Anna säger att hon 
inte tycker som barnen. Hon talar lite vagt om "olika smak" och byter samtals
ämne. 

Omedvetet yppar Anna dock värderingar och normer, som barnen har möjlighet 
att uppfatta. Vid ett tillfälle diskuterar Anna sammansättningen av barngruppen 
med en annan vuxen på besök. Hon beklagar den sammansättning av barn som 
gruppen kommer att få nästa läsår, sex pojkar och två flickor - den aktuella 
gruppen med lika många pojkar som flickor är helt idealisk. Med många pojkar 
blir det bråkigt i gruppen, flickor behövs för att stabilisera den. 
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Kommentar 
Annas arbetssätt kan närmast karaktäriseras som tydligt undervisande och hand
ledande. Anna är pedagogen som förbereder för skolan och livet. Hon tränar barnen 
i de färdigheter och ger dem de erfarenheter och beteenden som hon bedömer att 
skolan kräver att de skall ha eller som hon annars menar är värdefulla. 

Enligt intervjuanalysen har Anna främst gett uttryck för uppfattningskategori 1, 
"Inlärning - begreppsbildning och intellektuell utveckling". I sin praktik ger hon i 
än högre grad uttryck för kategori 2, "Inlärning - social fostran och färdighets
träning". 

Anna lägger stor vikt vid barnens motoriska träning, vilket har betydelse för 
olika färdigheter som de sedan får utveckla. Den inlärning, som ändå slår igenom 
starkast är den fostran till vissa sociala normer och beteenden som Anna dels 
medvetet planerar och arbetar för, dels indirekt bidrar till. Att utföra bestämda 
aktiviteter på bestämda tider, att påbörja och avsluta efter tillåtelse från läraren, att 
producera något påtagligt konkret som kan värderas, är vad som förväntas av 
barnen och som de skall klara av. Det är viktigt med samling och att vara 
tillsammans, att sitta stilla, lyssna, att kunna koncentrera sig, göra färdigt, vara 
noggrann. Att passa på andra, hur de uppför sig är viktigt. Det är också viktigt att 
se hur andra har det och hur de mår. Anna lyfter hela tiden fram denna typ av 
beteenderegler och normer i sin verksamhet. 

Barnen följer också givna normer. De har vistats nästan ett helt läsår i förskolan 
och är väl förtrogna med förskolans rutiner och Annas förväntningar på dem. 

Den sociala fostran som kan tänkas vara mer långsiktig - (generella moralregler, 
smakvärderingar etc) - är klart vagare än de regler som mer konkret kan hänföras 
till förskolan och skolan. 

De intellektuella kunskaper som Anna söker förmedla till barnen är av mer 
allmängiltigt slag, dvs de kan inte på samma sätt direkt knytas till skolans 
eventuella förväntningar på vad barnen kan. Annas barngrupp lär sig en hel del om 
ull och ullberedning under observationsveckan. De får också veta en del om påsk-
firande - dock endast okontroversiella, allmänna kunskaper - ingenting som rör vid 
djupare värderingar och idéer. 

Vad barnen lär sig i förskolan är alltså i mycket hög grad beroende av Annas 
egna intressen och preferenser. Områden som Anna själv kan blir också intressanta 
och roliga för barnen. 

Annas praktik och föreställningar om förskolan 
Enligt intervjuanalysen företräder Anna en syn på förskolan som kan uttryckas 
enligt förställningskategori 2 "Förskolan - en institution för anpassning" (se s 63). 
Observationsanalysen visar att Annas praktik i hög grad överensstämmer med de 
föreställningar hon har om förskolan, om man ser till helheten i hennes verksam
het i barngrupp. 

Anna arbetar med "gruppen". Det är sällan hon interagerar med individuella barn 
en längre stund. Barnen fostras i regler och normer och förbereds på så sätt för den 
skolgång som snart skall börja. Innehållet i verksamheten styrs i hög grad av 
Annas egna intressen, men barnens önskningar får också utrymme inom de ramar 
hon ger dem. Anna agerar för inlärning av normer och sociala färdigheter för 
förskolan och skolan och för praktiska färdigheter och kunskaper i framtiden. 
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Anna tycks sträva efter att åstadkomma en trivsam stämning på förskolan och 
tid fylld av aktiviteter som vuxna och barn tillsammans utför. Innehållet i aktivi
teterna styrs av Annas egna intressen och uppfattningar om vad som är viktigt för 
barnen i förskolan. 

JÄMFÖRELSE MELLAN ELIN, YLVA OCH ANNA I 
BARNGRUPP 

Ovanstående presentation och analys av de tre förskollärarna Elin, Ylva och Anna 
i deras praktik i barngrupperna ger underlag för en schematiserad beskrivning av 
relationen tänkande - praktik. 
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ELIN 

Tänkande 

Praktik 

Tänkande 

Praktik 

Förskolan 
laSCi 
d^E3 

1 2 3 

Förskolan 
dSÖ 
d O K  

1 2 3 

Arbete 
E3läd 

El IEID 
1 2 3 

Lek 
E3E3D 

E3I3E3 
1 2 3 

YLVA 

Arbete Lek •die noia 
••iE ••£*] 
12 3 12 3 

ANNA 

Inlärning 
• E D  

• s d  
1 2 3 

Inlärning ••i 
• S K  

1 2 3 

Förskolan Arbete Lek Inlärning 
Tänkande diad diad diala ladû 
Praktik d^d diad d^Ei s^d 

1 2 3 1 2 3 12 3 12 3 
Figur 13. Schema över relationen tänkande - praktik för Elin, Ylva och Anna, 

med avseende på förskolan och verksamhetsbegreppen arbete, lek och 
inlärning. Siffrorna markerar de olika kategorier som framkommit vid 
kartläggningen av föreställningar om förskolan och uppfattningar om 
arbete, lek och inlärning, samt de kategorier som framkom vid analys 
av observationerna i barngrupp. Streckad markering står för "inslag av 
annan kategori". 

Schemat visar likheter och skillnader mellan tre förskollärarna. Elin, Ylva och 
Anna har enligt intervjun gett uttryck för sins emellan olika föreställningar om 
förskola. Deras uppfattningar om verksamhetsbegeppen skiljer sig också åt. Deras 
praktik i barngrupp visar däremot betydligt större likheter än vad man skulle kunna 
anta utifrån intervjuerna. Största överensstämmelsen visar de i sin praktik vad 
gäller inlärning i förskolan. Det är främst social fostran dessa förskollärare verkar 
för i sina barngrupper. 

Analyserna av intervjuer och observationer har påvisat en viss 
överensstämmelse mellan de föreställningar och uppfattningar om förskolan som 
respektive förskollärare har och hennes praktik i barngruppen. Det råder emellertid 
inte något "ett till ett" förhållande mellan tänkandet om förskolan och den praktik 
som utövas. Detta illustreras i schemat ovan. 

Vid intervjuanalyserna kunde jag se exempel på inslag av olika uppfattningar 
om ett och samma begrepp hos flera förskollärare. Även i mina observationer av 
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förskollärarnas praktik har jag sett inslag av olika synsätt. Detta framgår av de 
streckade linjerna mellan kategorierna i schemat. 

Jag har t idigare uttryckt vikten av att ta hänsyn till förutsättningarna för den 
praktik som förskollärarna utövar i barngrupper för att kunna förstå deras agerande 
och vad som sker i gruppen. De illustrativa exempel på förskolepraktik jag gett 
ovan förstärker detta påpekande. I mina diskussioner nedan behandlar jag på olika 
sätt just förutsättningarna för verksamheten å ena sidan och relationen mellan 
föreställningar och uppfattningar och praktiken å den andra. 

FÖRSKOLLÄRARNAS PRAKTIK I BARNGRUPPEN 

De sammanfattande beskrivningarna ovan av förskoleverksamhet i tre olika 
barngrupper, liksom observationsprotokollen i bilaga 4, visar på flera intressanta 
förhållanden. För det första är det slående vilken variation av både yttre och inre 
förutsättningar som finns inom den samhällsinstitution som betecknas "förskola". 
För det andra framkommer det också klart hur varierande arbetet som förskollärare 
faktiskt är. För det tredje framkommer även att det finns stora likheter i 
förskollärarnas praktik trots att de är verksamma på avdelningar med olika förut
sättningar. Det går att kategorisera denna praktik och även beskriva den i termer av 
föreställningar och uppfattningar om förskolan. 

Som jag tidigare påpekat har jag observerat och analyserat praktiken för 
samtliga elva förskollärare som deltog i observationsundersökningen.4 Jag har 
därvidlag gjort på samma vis som med de tre förskollärarna Elin, Ylva och Anna. 
Utifrån observationersanalyserna har jag alltså kategoriserat förskollärarnas 
agerande vad gäller arbete, lek och inlärning enligt de uppfattningskategorier som 
framkom genom intervjuanalyserna. Jag har även bedömt deras agerande i 
barngruppen i sin helhet, genom att klassificera beteendet utifrån de kategorier som 
framkom vid analysen av föreställningar om förskolan. 

Analysen av intervjuerna visar att gruppen förskollärare är heterogen med 
avseende på dess föreställningar om förskolan och uppfattningar om arbete, lek och 
inlärning. Vissa likheter hos förskollärarna på en-avdelningsdaghemmet respektive 
hos lärarna i deltidsgruppen, har jag diskuterat tidigare (se ovan s 71; 116). 

Vid analysen av observationerna däremot blir resultatet annorlunda. Förskol
lärarna är mer lika i sitt arbetssätt än vad de är i sina föreställningar och upp
fattningar. 

De förskollärare som var verksamma på daghem agerar i stor utsträckning 
likadant som arbetskamraterna på samma avdelning, även då de har olika före
ställningar om verksamheten. De tre förskollärare som var verksamma i deltids
gruppen agerar mer lika i sina barngrupper än vad intervjuanalyserna indikerar. 

Arbete 
I nedanstående tabell redovisar jag förskollärarnas agerande i barngrupp med 
avseende på arbete. Det praktiken innebär har så hänförts till någon av de föreställ
ningskategorier som framträtt ur intervjuanalyserna. 

^Förskollärare nr fyra deltog ej i observationsundersökningen. 
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Tabell 16. Förskollärarnas (fl:s) agerande i barngrupp (x) lmed avseende på arbete 
och uttryckt i termer av uppfattningar om arbete. 

ARBETE 
Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

H nr "vuxenakt." "uppgift" "lek" 
1 X* 
2 * X 
3 X* 
(4)1 - - -

5 X* 
6 X* 
7 X* 
8 X* 
9 X * 

10 X* 
11 X* 
12 X* 

Totalt: 3x 7x lx 
N=ll 

4 ej observerad. 

* betecknar respektive förskollärares uppfattningar om arbete enligt 
intervjuanalysen 

Kategori 1: Arbete som vuxenföreteelse 
Kategori 2: Arbete som förelagd uppgifter 
Kategori 3: Arbete som lek 

Tabellen visar att "arbete i förskolan" i förskollärarnas praktik framför allt betyder 
att barnen utför förelagda uppgifter. Mer än hälften av de observerade förskollärarna 
har tydliggjort den saken i sin praktik med barnen. Detta genom att t ex markera 
att undanplockning av leksaker är viktigare än att barnen leker ytterligare en stund 
eller att uppgiften att duka till lunch bryter deltagande i samling med sånger och 
lekar. Vissa uppgifter är förelagda barnen och det är barnen som då skall utföra 
dessa, även om det i och för sig går lika bra att någon vuxen utför uppgiften. 

Det finns också några förskollärare som inte anknyter till något arbetsbegrepp 
när det gäller barnens verksamhet. Tre förskollärare utför själva vad vi kan kalla 
husliga sysslor och arbete. Endast i mycket liten utsträckning tar de med barnen i 
sådana aktiviteter. På den avdelning där förskollärarna 7, 8 och 9 arbetade, utses t 
ex varje vecka en "köksreda", som tillsammans med någon vuxen skall duka och 
plocka undan vid måltiderna och kanske baka tillsammans med kokerskan. Så gott 
som vid samtliga observationstillfällen på denna avdelning, glömdes denna uppgift 
bort. "Köksredan " var ute och lekte när det var dags för lunchdukning t ex. De 
vuxna bestämde att barnet skulle "få stanna ute" och någon av förskollärarna 
dukade ensam. Vid andra tillfällen, som vid undanplockning och städning, var det 
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de vuxna som självklart utförde uppgiften. Barnen kunde vara med men inga 
direkta krav på detta ställdes. 

Dessa tre förskollärare avviker således från de övriga genom att de i betydligt 
mindre utsträckning tilldelar barnen uppgifter. De kontrollerar inte heller på 
samma vis att barnen "gör färdigt" vad det håller på med. I stället utför de själva 
den uppgift det gäller medan barnen fortsätter sina egenvalda aktiviteter. 

Ytterligare en förskollärare avviker från de övriga i sitt agerande. Det är förskol
lärare 3, Ylva, som i sin praktik gärna låter barnens arbete övergår i lek (se ovan s 
141). 

Tabell 16 visar också att förskollärarnas agerande i barngrupp väl 
överensstämmer med uppfattningar om arbete och agerandet i praktiken vad gäller 
arbete. 

Lek 
Nästa tabell visar samtliga observerade förskollärares uppfattningar och agerande i 
barngruppen med avseende på lek. 

Tabell 17. Förskollärarnas (fl:s) agerande med avseende på lek uttryckt i termer av 
uppfattningar om lek. 

LEK 
Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

Fl nr "diagnos" "inlärning" "terapi" 
1 (X) X * 
2 00* X 
3 X* 
(4) - - -

5 * X 
6 X* 
7 * (X) X 
8 00* X 
9 (X)* X 
10 00* X 
11 (X) X* 
12 X (x)* 
Totalt 2(x); 2x; 5(x); 9x; l(x); 
N=ll 
x= dominerande kategori 
(x)= inslag av annan kategori 
* betecknar respektive förskollärares uppfattning om lek enligt interjuanalysen 

Kategori 1: Lek - ett diagnostiskt instrument 
Kategori 2: Lek - ett sätt att lära 
Kategori 3: Lek - en terapeutisk nödvändighet 

Denna tabell visar att förskollärarna i sitt agerande i barngruppen främst ger 
uttryck för uppfattningsskategori 3 "Lek - en terapeutisk nödvändighet". Helt 
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entydigt är detta dock inte och jag har i tabellen därför också tagit med de inslag av 
"annan kategori" som framstod klara. Praktik som uttrycker uppfattningskategori 
2, "Lek - ett sätt att lära" visar sig då också vara vanlig bland förskollärarna. 

I sitt agerande i barngruppen ställer sig förskollärarna i stor utsträckning utanför 
barnens lek. De går inte in i leken för att vara med i den. Dock ställer de upp med 
"service" och annat stöd åt barnen; hämtar fram material, hjälper till med 
utklädning, är till hands om något barn gjort sig illa och tar emot de barn som 
sökt tröst och omplåstring. Agerandet överensstämmer alltså i mycket med vad 
uppfattningskategori 3, "terapi", uttrycker. Det är emellertid endast i det avseendet 
att förskolläraren inte själv går in i leken och därigenom kan riskera att hon stör, 
som kategori 3 utgör en passande beskrivning av denna praktik. I andra 
sammanhang blir leken ofta avbruten och den "terapeutiska tanken" kan knappast 
förverkligas. Förskolans verksamhet är inramad av olika tider, av rutiner och fasta 
aktiviteter. Dessa fastställda tider och aktiviteter tillåts alltid bryta barnens lek. 
Förskolläraren meddelar ofta att barnen snart måste sluta sin lek därför att det är 
dags att gå ut, städerskan skall komma eller det kan vara tid för "tvärgrupper", 
lunch eller någon annan schemlagd aktivitet. 

Enligt intervjuanalysen är det fler förskollärare som ger uttryck för lekens 
betydelse för barnens inlärning i förskolan, än vad som framgår av observationerna 
i praktiken. Även med hänsyn tagen till "inslag av annan kategori" vad gäller 
uppfattningar om lek enligt intervjun, finns här en skillnad mellan förskollärarnas 
uppfattningar och deras handlande (se tabell 8 i bilaga 3 samt tabell 17). 

I de fall förskollärarna i sin praktik ger uttryck för inlärningstanken är detta 
tydligast i form av regellekar och spel. Gränsen mellan lek och "förelagd uppgift" 
är emellertid flytande. Barnen måste vara med i lekar som förskolläraren i förväg 
bestämt och planerat för. De måste också vara med i l eken, så länge som förskol
läraren anser att den bör pågå. 

På de avdelningar där det förekom småbarn kunde jag också se förskolläraren 
leka "kroppslekar" med barnen som "Det kom en liten mus...", "Gå efter vatten, 
gå efter vatten...". Ibland lekte hon "tittut" med ett litet barn i samband med 
påklädning eller "gubben i lådan". I dessa sammanhang lekte förskolläraren med 
barnen och hade själv nöje och glädje av leken. Dessa inslag av lek var inte på 
förhand uttänkta och planerade utan framstod som spontana och glada uttryck i 
kontakten mellan förskollärare och barn. Här kan man tala om klara inslag av 
inlärning och träning i nöjsam form, något som alltså visar på en praktik som 
uttrycker kategori 2; "Leken - ett sätt att lära". 

Lika många förskollärare gav uttryck för uppfattningar om förskolan enligt 
kategori 2 som enligt kategori 3. Detta oavsett om jag räknade med enbart "domi
nerande föreställning" eller även tog hänsyn till "inslag av annan kategori". Den 
terapeutiska synen på lek slog i första hand igenom i praktiken i det avseende jag 
ovan beskrivit (- de vuxna deltar inte i leken och går inte in i den för att själva vara 
med utan lämnar barnen i fred). 

Ett par av förskollärarna har också tidvis i sitt agerande visat att "Lek - ett 
diagnostiskt instrument" är av vikt i det praktiska arbetet. Här framkommer denna 
föreställning som "inslag av annan kategori". Detta var förskollärare som ofta 
iakttog barnen i deras lek. De var ofta närvarande i lekhallen där de satt och iakttog 
barnen och deras aktiviteter. De rapporterade sedan vidare en del av dessa 
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iakttagelser för sin arbetskamrat. Iakttagelser som rörde barns sätt att visa känslor, 
att samarbeta med vissa kamrater mm. 

Inlärning 
Den tredje tabellen visar hur jag har bedömt förskollärarnas agerande vad beträffar 
inlärning i förskolan. 

Tabell 18. Förskollärarnas (fl:s) agerande med avseende på inlärning, uttryckt i 
termer av uppfattningar om inlärning. 

INLÄRNING 
Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

Fl nr "begrepp" "fostran" "allt" 
1 (X) X* 
2 (X) X* 
3 X (x)* 
(4) - - -

5 (X) X* 
6 X (X)* 
7 X* 
8 X* 
9 (X) X* 
10 X* (X) 
11 X* (X) 
12 (x)* X 

Totalt 3x; 5(x) 8x; 3(x) l(x) 
N=ll 
x= dominerande kategori 
(x) = inslag av annan kategori 
* betecknar respektive förskollärares uppfattningar om inlärning enligt 
intervjuanalysen 

Kategori 1: Inlärning - begreppsbildning och intellektuell utveckling 
Kategori 2: Inlärning - social fostran och färdighetsträning 
Kategori 3: Inlärning - Ökad kompetens genom allt som sker 

Det är kategori 2, som präglar de flesta förskollärares praktik i barngrupp med 
avseende på inlärning. Social fostran och färdighetsträning på olika områden tar en 
stor del av förskollärarnas uppmärksamhet och tid i barngruppen. Alla daghems
lärare utom en har bedömts ge uttryck för denna syn på inlärning i förskolan. 
Dessa förskollärare är också inriktade på normöverföring och fostran till ett 
speciellt socialt beteende. I mina observationer är det till en del de förväntningar 
som förskollärarna har på skolan, men mest avdelningens speciella förhållanden 
och uppsatta regler, som avspeglar sig i den fostran förskollärarna försöker ge 
barnen i gruppen. Den lärare i deltidsgrupp som gav starkt uttryckt för "fostrans-
beteende" (förskollärare nummer 12, Anna) visade att hon till stor del tränar barnen 
för skolan. 
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Två av lärarna i deltidsgrupp (10, 11), samt en på daghem, (nummer 6), upp
visar däremot ett annorlunda beteendemönster. I enlighet med vad de uttryckt i 
intervjuerna betonar de en inlärning som lägger vikt vid begreppsinlärning och 
intellektuell utveckling. Det framgår av tabellen att även dessa tre i sin praktik ger 
uttryck för att social fostran och färdighetsträning utgör en väsentlig del av 
förskolan inlärning. I tabellen framställs detta som " inslag av annan kategori". I 
viss mån är det i dessa fall kanske för vagt att beteckna förskollärarnas agerande 
som endast "inslag av annan uppfattningskategori". I förskollärarnas agerande slår 
den sociala fostran igenom tämligen starkt - dock är det troligen i en annan 
betydelse än vad förskollärarna själva är medvetna om. (Se nedan där jag ger 
exempel från observationerna, och ytterligare diskuterar resultaten.) 

Föreställningar om förskolan uttryckt i förskollärarnas 
praktik 
I mina observationsanalyser har jag även försökt se hur synen på förskolan i stort 
tar sig uttryck i praktiken. Jag har försökt se vilka grundläggande föreställningar 
om förskolan som slår igenom i förskollärarnas agerande i barngruppen. 

Observationerna visar att förskollärarnas agerande i stor utsträckning sker i 
enlighet med föreställningskategori 2 "Förskolan - en institution för anpassning". 
Överföring av regler och beteendenormer, framhållande av "tillsammans" och 
"gruppen", betoning av personalens konsekvens och sammanhållning, kontroll av 
barnens beteende, tycks dominera i de flesta förskollärares agerande i barngruppen 
(se kategoribeskrivning s 63). 
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Tabell 19. Förskollärarnas (fl:s) syn på förskolan enligt observationerna, uttryckt 
i termer av föreställningar om förskolan. 

Förskolan 
Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

Fl nr "kompensation" "anpassning" "utveckling" 
1 * X (X) 
2 X* (X) 
3 X* 
4) - - -

5 X* 
6 X* 
7 X* 
8 X* (X) 
9 X* 
10 * X 
11 X * 

12 X* 

Totalt - 8 3x (3x) 
N=ll 
x= dominerande kategori 
(x)= inslag av innan kategori 
* betecknar respektive förskollärares föreställningar om förskolan enligt 
intervjuanalysen 

Kategori 1: Förskolan - en institution för kompensation 
Kategori 2: Förskolan - en institution för anpassning 
Kategori 3: Förskolan - en institution för utveckling 

KOMMENTAR TILL OBSERVATIONSRESULTATEN 

Anmärkningsvärt är att det i observationerna inte går att identifiera föreställ
ningskategori 1 i förskollärarnas praktik. Enligt intervjuerna är det ändå tre för
skollärare som ger uttryck för föreställningar om förskolan där förskolans roll som 
kompensatorisk institution trädde fram. 

I praktisk handling i barngrupp skulle agerande enligt kompensationstänkandet 
kunna innebära att speciella insatser gjordes för vissa individuella barn, om man 
bedömt att barnen hade behov av detta. Emellertid var det utmärkande att man var 
mer angelägen om att behandla barnen lika» än att ge dem olika erfarenheter av 
förskolan. 

Att man ville behandla barnen lika var också något som flera förskollärare var 
noga med att betona och framhålla, men som i det praktiska agerandet kunde få 
helt motsatta konsekvenser än de avsedda. 

Ett tämligen drastiskt exempel på detta är från Daghem III där de tidigare 
nämnda barnen Lilla De och hennes något år äldre syster Ma vistas (se s 137). 
Lilla De är ofta ledsen. Vid mina observationer av förskollärarna nummer 5 och 6 
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sitter Lilla De ofta på golvet och gråter. De vuxna tycks inte ta någon notis om 
henne. Den som mest försöker trösta är systern Ma. Förskollärarna berättar för 
mig att man har fattat ett gemensamt beslut på avdelningen om att inte ta upp och 
bära Lilla De när hon gråter. Motiveringen till detta är att hon då skulle bli 
"bortskämd" och alltid vilja bli buren och så mycket tid kan man inte ge till alla 
barnen. Lilla De måste i stället lära sig att leka på egen hand. Alla barnen måste 
lära sig, att det också finns andra barn som kräver de vuxnas uppmärksamhet, 
menar man. Vid mina observationer av Ylva däremot, kunde jag notera jag att 
Ylva mer aktivt tog sig an de två minsta barnen, bar dem, kelade med dem och 
sysselsatte sig med dem. När Lilla De var olycklig blev hon ofta buren och tröstad 
av Ylva. 

Ett annat exempel på ett agerande där alla barn behandlas "lika" illustreras också 
av Lilla De: s situation på daghemmet. Vid lunchen sitter barnen vid tre olika bord 
och äter. En vuxen sitter med vid "mellanbarnens" bord. Lilla De sitter i barnstol 
vid ett bord tillsammans med några äldre barn. En annan av de vuxna som 
"assisterar" vid lunchen serverar Lilla De mat innan hon själv går på lunchrast. 
Den lilla sitter med sin sked och äter så gott hon kan, medan hon också intresserat 
följer med i de äldre barnens samtal och iakttar deras ätande. Hon petar med sin 
sked och skrapar och får i sig lite då och då, men det mesta hamnar faktiskt på 
golvet och i haklappen. En tredje vuxen kommer tillbaka från sin lunch och börjar 
hjälpa de barn som ätit färdigt att duka bort. När hon kommer fram till Lilla De 
och ser att hennes tallrik är tom, berömmer hon flickan för att hon var så duktig 
att äta och för att hon tömt in tallrik. Hon lyfter så ner De från stolen och tar ut 
henne i tvättrummet. Ännu en vuxen kommer tillbaka från sin lunchrast och 
börjar torka bord och stolar och plockar reda på all mat från De: s tallrik som ligger 
på golvet. Lilla De har nästan inte ätit någonting, hon har ännu inte så välut
vecklad motorik att hon faktiskt får i sig den upplagda maten, trots att hon ganska 
ivrigt kan hantera skeden i tallriken. Detta inträffade regelbundet vid mina besök på 
avdelningen, men med olika förskollärare i respektive "roller". 

Situationen vid lunchen var något annorlunda vid mina observationer av Ylva. 
Det fanns nu två små barn på avdelningen och Ylva matade och hjälpte båda dessa 
vid måltiderna. 

Ylva visade både i intervjun och i praktiken ett annorlunda handlingssätt i 
barngruppen än vad hennes arbetskamrater gjorde. Vad beror detta på? Är det endast 
skillnaderna i tänkandet som slår igenom i praktiken? 

Ylva observerades i barngruppen, i början av hösten, några månader efter 
observationerna av förskollärare 5 och 6, som ägde rum på våren. Flera 
förändringar har skett i barngruppens sammansättning och i daghemmets rutiner 
under sommaren. Under våren var lilla De yngst på avdelningen, hade just fyllt ett 
år. "Mellanbarnen" var många och det fanns få stora barn i gruppen. Alla barn 
krävde uppmärksamhet av personalen som hela tiden var mycket upptagen av de 
vårdande uppgifterna. Lilla De var på sitt sätt också mycket krävande. Hon var 
olycklig och ledsen och ville helst sitta i en vuxenfamn. För personalen måste det 
vara frustrerande att känna att man har ont om tid att tillfredsställa barnens 
emotionella behov, speciellt när de tar sig uttryck som hos Lilla De. En 
motivering, som att Lilla De måste lära sig att också andra barn behöver upp
märksamhet, ger legitimitet åt ett agerande där de vuxna kan lämna henne ensam 
vilket då också kan ge lättnad från eventuell känsla av otillräcklighet. Ett tänkande 
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där man ser måltiden som ett viktigt tillfälle för småbarnen att träna sin motorik, 
legitimerar ett agerande där de vuxna inte behöver ge barnen hjälp så ofta. 

Förskollärare 5 och 6 representerar uppfattningar om verksamheten som kan ses 
som uttryck för ett "pedagogiserat tänkande". Utifrån de resonemang jag fört ovan, 
kan man då också se att det för dessa två förskollärare blir möjligt att både 
förstärka sina uppfattningar genom den praktik de utövar och att utöva sin praktik 
i linje med de föreställningar de har. 

När Ylva observerades var situationen en annan. Alla barnen var äldre. 
Ytterligare ett mycket litet barn hade börjat på avdelningen och Lilla De var inte 
längre yngst. Lilla De var fortfarande ofta ledsen. Nu fanns det emellertid mer tid 
med de små barnen. Tvärgruppsindelningarna gjorde att övriga barn oftare än 
tidigare befann sig på annat håll i daghemmet, färre behövde hjälp med rutiner och 
i omsorgssituationer. Det rådde nu en situtation där Ylva, med sitt "barncentrerade" 
tänkande också hade praktiska möjligheter att agera i enlighet med detta. Ylva var 
äldst av personalen på avdelningen och hade varit yrkesverksam som förskollärare 
längst. Hon hade också egna barn vilket de övriga förskollärarna inte hade. Ylva 
agerade överhuvud taget mer som en "mamma" i barngruppen gentemot de små än 
vad de övriga vuxna gjorde. 

Rutinerna vid lunchen är desamma vid de två observationsperioderna, dvs olika 
personer hjälper barnen under olika moment vid maten beroende på vilket schema 
respektive förskollärare har för dagen. Personalen arbetar efter en schemaläggning, 
där man strävat efter att vara rationell med tanke på personalens raster, dag
hemmets/avdelningens rutiner och tider, men där effekten för de små barnens del i 
vissa avseenden blir negativ. 

I Ylvas agerande, där hon övervakar de små barnens ätande och även hjälper 
dem, ser jag ett samband mellan hennes långa erfarenhet av små barn, både från 
yrket och från familjen och de föreställningar om förskolan som en institution för 
utveckling. Trots schemaläggningen, som kan hålla henne borta länge från barnens 
lunch, kontrollerar hon att de minsta barnen verkligen fått i sig sin mat. 

Även Ylva har alltså möjlighet att i stor utsträckning agera enligt sina 
föreställningar och uppfattningar om förskolan - hon utnyttjar de möjligheter som 
finns. Hon kan också hindras av otillräckliga resurser. När det fattas material eller 
kunskaper (se ovan s 140) kan hon inte fullfölja intentionen att stödja barnens 
önskningar och behov. 

En jämförelse mellan de enskilda förskollärarnas föreställningar om förskolan 
och deras agerande i barngruppen får vi genom att studera tabell 19. En sådan 
jämförelse visar att förskollärarna, i sin praktik är mer lika varandra än vad de är i 
sina föreställningar om förskolan. Variationen i gruppen är större i "föreställ
ningsvärlden" än i praktiken. Förskollärare som arbetar på samma avdelning, 
(Daghemmen I, II och III) är också mer lika varandra i praktiken än i 
föreställningarna. Härvidlag är det endast en förskollärare, Ylva, som agerar något 
annorlunda än sina närmaste arbetskamrater. 
Förskollärarna i deltidsgrupp agerar också de i grunden betydligt mer likartat än vad 
de skulle kunna göra enligt de föreställningar om förskolan de uttryckt. T ex är de i 
sin praktik betydligt mer "anpassningsinriktade" än vad som uttrycktes i inter
vjuerna, något som till stor del kan förklaras utifrån förutsättningarna för deras 
praktiska verksamhet. De har av tradition och förväntingar från olika håll, en 

159 



klarare definierad yrkesroll. De förväntas förbereda barnen för inträde i skolan och 
underlätta detta. 

Ett sammanfattande schema för hela förskollärargruppen som visar förhållandet 
mellan föreställningar och praktik visas i bilaga 3 figur 1. 

SAMMANFATTNING 

I utgångsläget för studien fanns bl a frågeställningen 

"Hur ser förskollärarnas praktik ut i relation till föreställningarna om 
förskolan och till hur arbete, lek och inlärning uppfattas?" 

I detta kapitel har resultatet från observationerna av de yrkesverksamma förskol
lärarna i barngrupp redovisats och sammanställts så att relationen mellan föreställ
ningar och handling i de yrkesverksamma förskollärarnas praktik belysts. 

Resultatet visar att förskollärare i sin praktik är tämligen lika varandra. Trots att 
de ger uttryck för skilda föreställningar och uppfattningar i sina utsagor om för
skolan, visar de i praktiken ett betydligt mer enhetligt agerande beträffande de olika 
verksamhetsformerna. 

Hur förskollärarna faktiskt agerar i sin barngrupp går inte att direkt förutsäga 
utifrån vad de i intervjuerna uttalar om förskolan. Oavsett om förskollärarna ger 
uttryck för samma uppfattningar om verksamheten eller ej, så arbetar de emellertid 
mycket lika sina kamrater på samma avdelning. 

Praktiken i förskolan är framför allt inriktad på fostran av barnen. Alla tre 
verksamhetsformerna arbete, lek och inlärning uttnyttjas av förskollärarna till 
fostran och inlärning som i första hand tycks syfta till anpassning. I de olika 
aktiviteter och rutiner som utgör förskolans vardag förmedlar och formulerar 
förskollärarna medvetet, så väl som omedvetet, normer, regler och beteendemönster 
vilkas huvudsakliga syfte är att anpassa barnen till redan befintliga scheman, 
normer, rutiner och förväntningar. 
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KAPITEL 8 

sammanfattande slutdiskussion 
RESULTATEN I KORTHET 

I avhandlingen har tänkandet och praktiken hos en grupp förskollärare kartlagts och 
beskrivits genom att jag har försökt belysa och besvara ett antal frågeställningar: 

1:1. "Vilka föreställningar om förskolans uppgift har yrkesverksamma 
förskollärare?" 

1:2. "Vilka uppfattningar om begreppen arbete, lek och inlärning har 
yrkesverksamma förskollärare?" 

1:3. "Hur ser förskollärares praktik ut i relation till föreställningarna om 
förskolan och till hur arbete, lek och inlärning uppfattas?" 

För att få bättre kännedom om hur föreställningar och uppfattningar formas och 
etableras formulerades också frågor om blivande förskollärare: 

II. "Vilka föreställningar om förskolan och vilka uppfattningar om arbete, 
lek och inlärning har förskollärarkandidater vid utbildningens början 
respektive slut?" 

III. "Hur förhåller sig förskollärarnas och förskollärarkandidaternas 
föreställningar och uppfattningar till varandra?" 

Svaren på dessa frågor kan kort sammanfattas på följande sätt: 

1:1. De yrkesverksamma förskollärarna i denna undersökning har föreställningar 
om förskolan vilka kan föras samman i tre kvalitativt skilda 
föreställningskategorier. Några föreställer sig förskolan främst som "en 
institution för kompensation". De flesta har föreställningar om förskolan 
som "en institution för anpassning". Föreställningar om förskolan som 
"en institution för utveckling" förekommer hos ett fåtal förskollärare. 

1:2. Även uppfattningarna om arbete, lek respektive inlärning varierar bland de 
undersökta förskollärarna. De skilda uppfattningar om verksamhetsbegreppen som 
framkommit kan sammanföras till tre olika kategorier för respektive begrepp. 

Vad gäller arbete framkom uppfattningar om att arbete är "en vuxen
företeelse", att det är barnens åliggande att utföra "förelagda uppgifter" eller 
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att arbete är detsamma som "barnens lek". Vanligast är att förskollärarna ser 
arbete i förskolan som "förelagda uppgifter". 

Lek i förskolan uppfattas som "ett diagnostiskt instrument", "ett sätt 
att lära" ell er som "en terapeutisk nödvändighet". Uppfattningar om lek 
som ett sätt att lära och som "terapi" är lika utbredda bland förskollärarna. 

Inlärning i förskolan uppfattas som "begreppsbildning och intellektuell 
utveckling", som "social fostran och färdighetsträning" eller som 
"ökad kompetens genom allt som sker". Det är främst uppfattningar om 
inlärning som social fostran som framträder bland förskollärarna i studien. 

1:3. Endast i viss utsträckning kan man se att förskollärarnas praktik 
överenstämmer med de föreställningar som de ger uttryck för i intervjuerna. 
Förskollärarna agerar mer lika i barngrupp än vad deras tänkande om förskolan ger 
anledning att anta att de skulle göra. Förskollärare på samma avdelning agerar mer 
lika varandra än med kollegor på annan avdelning. 

Förskollärarna uttrycker i sin praktik föreställningar om att förskolan är en 
"institution för anpassning". Endast i enstaka fall kan man i förskollärarnas 
praktik se uttryck för föreställningen att förskolan är en "institution för 
utveckling". Kompensationstänkandet återfinns inte i det vardagliga handlandet i 
barngruppen. 

Vad gäller verksamheterna arbete, lek och inlärning kan man i aktta en något 
större överensstämmelse mellan förskollärarnas uppfattningar och handlande. Alla 
kategorier av uppfattningar om verksamhetsbegreppen återfinns i praktiken. 
Tydligast genomslag har dock uppfattningarna att arbete är "förelagd uppgift", att 
lek är en "terapeutisk nödvändighet" och att inlärning är "social fostran och 
färdighetsträning". 

II. Lärarkandidaternas föreställningar och uppfattningar förändras under deras 
utbildningstid men inte så att de får ett enhetligt tänkande. Kandidatgruppen är lika 
heterogen med avseende på tänkandet om förskolan när den börjar som när den 
avslutar sin utbildning, trots att flertalet uppvisar förändringar. 

Föreställningar om förskolan som en "institution för anpassning" är vanligast 
hos kandidaterna när de börjar så väl som när de slutar utbildningen. 
"Kompensationstänkandet" är företrätt endast av ett fåtal vid utbildningens början. 
Vid avslutad utbildning är ett sådant tänkande vanligare. Föreställningar om 
förskolan som en "institution för utveckling" har ett fåtal företrädare vid båda 
intervjutillfällena. 

Vad gäller uppfattningar om verksamhetsbegreppen kan man säga att 
lärarkandidaterna har "pedagogiserats" i sitt tänkande under utbildningstiden. Efter 
genomgången utbildning utgår de i högre grad från den vuxne och dennes aktivitet 
när det gäller den pedagogiska verksamheten. Uppfattningar som är mer 
"barncentrerade" eller "psykologiserade" förekommer i mindre utsträckning efter 
utbildningen än före. Undantag utgör dock uppfattningar om inlärning där "ökad 
kompetens genom allt som sker" har fler företrädare efter utbildningen än före. 
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III. Gruppen lärarkandidater blir under utbildningstiden mer lika de 
yrkesverksamma förskollärarna med avseende på föreställningar om förskolan. Det 
är efter genomgången utbildning förhållandevis lika många kandidater som 
förskollärare som ger uttryck för respektive föreställningskategori. 

Något mer komplicerad är bilden när det gäller de tre verksamhetsbegreppen. 
Kandidaternas uppfattningar tycks inte ha förändrats i samma entydiga riktning. 
Deras uppfattningar om lek blir under utbildningstiden mer lika de 
yrkesverksammas, deras uppfattningar om arbete och inlärning blir mer olika. 

Förskolan framstår sålunda som en institution där förskollärare med olika syn 
på verksamheten är företrädd. Förskollärarutbildningen bidrar inte till att 
förskollärarna får en gemensam grundsyn i fråga om centrala begrepp. 
Utbildningen tycks dock ha format de undersökta lärarkandidaterna så att de som 
grupp blivit mer lika de yrkesverksamma lärarna än de var innan de började sin 
utbildning. En gemensam grundsyn på förskolan och verksamhetsbegreppen tycks 
emellertid inte ha formats vare sig under utbildningen eller yrkesverksamheten. 

FÖRSKOLLÄRARNAS TÄNKANDE OCH PRAKTIK 

I undersökningen har jag försökt kartlägga föreställningar om förskolan och 
uppfattningar om arbete, lek och inlärning hos ett urval förskollärare och 
lärarkandidater. Reslutaten visar på intressanta, grundläggande skillnader i 
tankeinnehåll hos de undersökta förskollärarna och lärarkandidaterna. 
Undersökningen har även givit en inblick i hur verksamheten kunde te sig på några 
olika förskoleavdelningar ett par år efter införandet av den nya arbetsplanen. Även 
om resultatet visar att förskolan, både i förskollärarnas tänkande och praktik, 
huvudsakligen framstår som en "institution för anpassning" ger det också vid 
handen att förskolan rymmer en vid variation både vad gäller grundsyn och 
verksamhet i barngrupperna. 

Hur kommer det då sig att det är just dessa kategorier av föreställningar och 
uppfattningar som framträder ur intervjuanalyserna? Varför föreställer sig vissa 
förskollärare och kandidater att förskolan är en "institution för kompensation" eller 
för "anpassning" medan andra har föreställningar om att den är en institution för 
"uveckling"? Varför agerar förskollärarna som de gör i sin barngrupp? 

Helt klara och entydiga svar på dessa frågor ger inte undersökningen. I samband 
med den mer detaljerade resultatredovisningen i kapitlen 4, 5,6 och 7 diskuterades 
olika tänkbara faktorer som kunnat påverka individernas tänkande och handlande. 
Det kan vara på sin plats att åter ta upp och utveckla några av de resonemang som 
fördes i de nämnda, tidigare kapitlen. 

"Kompensation", "anpassning" och "utveckling" är karakteriserande nyckelord 
för de olika föreställningskategorierna. Om man ser till den förändring som 
förskolan genomgått under åren och till de olika idéer om dess mål och verksamhet 
som lyfts fram vid olika tidpunkter kan man i alla tre kategorierna se spår av 
"förskolans idéhistoria". Jag har tidigare nämnt att de tre kategorierna kan 
beskrivas i dimensionen "samhälle - individ" (s 67) och visat på att kategorin 
"anpassning" men framförallt kategorin "kompensation" har flera drag 
gemensamma med den nya arbetsplanens syn på förskolan (s 83). Arbetsplanen 
sätter i viss mån in förskolan i ett samhällsperspektiv och förkastar mycket av 
tidigare arbetssätt - dialogpedagogiken, där ett psykologibaserat 
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utvecklingstänkande och ett individperspektiv var framträdande. I kategorin 
"utveckling" kan man se drag gemensamma med de idéer om förskolan som främst 
uttrycktes i tidigare riktlinjer och där idén om dialogpedagogik var framträdande. I 
kategorin "anpassning" återfinns den syn på ordning och struktur, på tydlig 
vuxenroll och skolförberedande träning, som var mycket påtaglig i både den 
samhällsdebatt och den fackliga debatt som efterträdde hyllningen av 
dialogpedagogiken. 

Skilda tankeinnehåll om förskolan avlöser inte varandra på så sätt att gamla 
idéer helt försvinner i och med att nya presenteras. De existerar långa tider sida vid 
sida och de uppstår i samband med att vissa materiella förhållanden och 
omständigheter utvecklas. Vilka idéer som lyfts fram och vilka som dominerar 
under vissa perioder hör således samman med den totala samhällsutvecklingen. 
Vilket tänkande enskilda indiver utvecklar och vad deras tänkande påverkas av 
bestäms i sin tur både av vilka erfarenheter de har och av vilka materiella 
omständigheter de befinner sig i. De olika föreställningskategorierna speglar ett 
antal olika idéer om förskolan som samtidigt förekom inom förskolevärlden och i 
samhället i stort och som samtliga försökspersoner hade större eller mindre 
erfarenhet av. De yrkesverksamma förskollärarna kan antas ha fått närmare kontakt 
med de utvecklingspykologiska idéerna kring förskolan än vad lärarkandidaterna 
fått. Nästan alla hade genomgått sin förskollärarutbildning under eller före den tid 
då dialogpedagogiken dominerade förskoleidéerna. Förskollärarkandidaterna 
genomgick sin utbildning efter det att den nya arbetsplanen presenterats och kan 
därmed antas ha blivit inskolade i de idéer som presenteras i den 

De olika föreställnings-och uppfattningskategorier som kartlagts i 
undersökningen är således uttryck för samtidigt i samhället existerande idéer om 
förskolan och dess verksamhet. De förskollärare och lärarkandidater som ingick i 
undersökningen är alla individer med unika erfarenheter; individer som alla på sitt 
eget sätt införlivat delar av idéerna om förskolan och den pedagogiska 
verksamheten i sina föreställningar och uppfattningar. (I resultatredovisningen 
talas om kategorier av föreställningar. Det är således inte varje unik individs 
tankeinnehåll som redovisats utan jag har i föreställnings- och 
uppfattningsanalyserna försökt sammanföra och lyfta fram det gemensamma och 
det som skiljer de olika tanke- eller synsätten åt. Jmf ovan kapitel 3) 

Den debatt och de tankegångar som låg bakom arbetsplanens tillkomst har 
översiktligt beskrivits i kapitel 1. Utifrån den beskrivningen kan man se att den 
syn på förskolan som presenterades i arbetsplanen inte var helt ny för förskolans 
vidkommande. Man kan säga att arbetsplanen i mycket fångade upp och 
formulerade idéer om arbetssätt och innehåll som på många håll redan hade 
utvecklats i verksamheten men även idéer av mer ideologiskt betingat ursprung. 

En av mina utgångspukter var antagandet att en indidvids föreställningar och 
uppfattningar har formats genom de erfarenheter hon fått men också kan förändras 
genom nya upplevelser. 

Kartläggningen av förskollärarkandidaternas föreställningar i början och i slutet 
av lärarutbildningen kan illust rera hur detta kan ta sig uttryck vad gäller tänkandet 
om förskolan. Före utbildningen uttryckte nästan alla lärarkandidater 
föreställningar om förskolan som en "institution för anpassning". Efter 
genomgången utbildning var tänkande enligt denna kategori visserligen fortfarande 
mest företrädd, men förhållandevis många av kandidaterna uttryckte i stället ett 
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kompensationstänkande. "Utveckling" hade få företrädare vid båda 
intervjutillfällena. Det var inte heller samma individer som företrädde dessa 
kategorier båda gångerna. I kapitel 4 diskuterades hur kandidaternas tänkande om 
förskolan kan ha påverkats av tidigare erfarenheter och varför majoriteten av dem 
hade föreställningar om förskolan som en "institution för anpassning". Dessa 
kandidater kan tänkas ha haft en speciell beredskap att ta till sig idéer om förskolan 
där just det "skolmässiga" får en framträdande roll. Under utbildningstiden har 
lärarkandidaterna även fått erfarenhet av andra aspekter av förskolan som påverkat 
en del av dem så mycket att detta förändrat deras föreställningar. I utbildningen 
fanns inslag av flera olika synsätt. Förskollärarutbildningen var inte upplagd på så 
sätt och hade inte ett sådant innehåll att den formade ett alldeles speciellt tänkande 
även om utbildningsplaner och kursplaner talar om "en gemensam grundsyn".1 

Studierna i utvecklingspykologi har givit de studerande möjlighet att förstärka ett 
"utvecklingstänkade" och ett psykologiskt synsätt. Studierna i metodik har givit 
möjlighet att förstärka föreställningar om "anpassning", ett "pedogogiserat 
tänkande". De ideologiska diskussioner som förts i olika sammanhang under 
utbildningstiden har givit möjlighet att förstärka ett "kompensationstänkande". 

Varje lärarkandidats enskilda erfarenheter och benägenhet att förändra sina 
föreställningar har inte kunnat kartläggas och utredas i denna undersökning. 
Resultatet av kartläggningen visar ändå att varje lärarkandidat på ett individuellt 
sätt tycks ha påverkats under utbildningstiden. Det är rimligt att anta att det främst 
är kandidaternas erfarenheter i samband med utbildningen som har påverkat dem, 
även om man givetivs inte helt kan bortse från andra faktorer. Den påverkan 
utbildningen har haft har inte format föreställningarna så att alla kandidaterna 
tänker lika. Utbildningen har snarare förstärkt och försvagat vissa sidor av det 
tänkande kandidaterna redan hade. Vad som påverkats och i vilken riktning 
förändringen skett tycks ha avgjorts av hur pass etablerat och förankrat det 
urspungliga synsättet var. 

Lärarkandidaterna som grupp förändrades i riktning mot större likhet med de 
yrkesverksamma förskollärarna. Förhållandevis lika många individer i de två 
undersökningsgrupperna representerade de olika tankekategorierna. Ser man enbart 
till förändringar av föreställningar som ett uttryck för idépåverkan kan det i och för 
sig tyckas rimligt att de flesta förskollärarna och kandidaterna hade ett 
"anpassningstänkande" och att "utvecklingstänkandet" var minst representerat. Vid 
den tidpunkt intervjuerna genomfördes var "utvecklingtänkandet" och de 
psykologiserande resonemangen kring förskolans arbetssätt och innehåll på 
tillbakagång sedan flera år. Detta var ett förlegat sätt att se på förskolan. Det nya 
var betoningen av struktur och en tydligare vuxenroll, av normer och 
skolförberedelse - något som inte minst framfördes genom arbetsplanen. De 
konkreta åtgärder i barngruppen som här påtalades kan igenkännas i kategorin 
"anpassning" medan de mer övegripande ideologiska aspekterna snarare återspeglas 

1 Jämför Zetterström (1988) och Hult (1990) som har diskuterat skillnader mel lan olika 
utbildningslinjer i högskolan samt förändringar av föreställningar hos de studerande. 
Jag har har inte systematiskt granskat förskollärarutbildningen i denna studie utan talar 
utifrån de erfarenheter på andra sätt jag har av utbildningen. Intervjuer med några av de 
aktuella kandidaternas lärare visade emellertid att samtliga föreställningskategorier 
fanns representerade i utbildningen. 
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i kategorin "kompensation". Att fler i undersökningsgruppen hade föreställningar i 
enlighet med vad som mest diskuterades i den offentliga och fackliga debatten är 
förståeligt. När lärarkandidaterna började sin utbildning hade de förmodligen haft 
föga kontakt med ett synsätt på förskolan som uttryck för ett 
"kompensationstänkande". Under utbildningstiden studerade de arbetsplanen och 
andra dokument där det "nya" synsättet lyftes fram, samtidigt som vissa lärare i 
utbildningen förmodligen också hade ett sådant synsätt. Under kandidaternas 
praktik ute i barngrupperna under handledning av yrkesverksamma förskollärare 
kom de också i påtaglig kontakt med den syn på förskolan som dessa stod för. 

Den ovan förda diskussionen om föreställningar torde på samma sätt kunna 
föras beträffande uppfattningar om arbete, lek och in lärning. Uppfattningar som 
sätter "barnen som subjekt"2 i förgrunden kan betraktas som något "äldre" än 
sådana som har de vuxnas beteende och aktivitet som utgångspunkt.(Jämför 
resultaten från förstudien i kapitel 1.) Det utvecklingspsykologiska tänkandet har 
emellertid en mycket lång tradition inom förskolan och är starkt förankrad i 
förskolevärlden även om uppmärksamheten av och intresset för de vuxnas agerande 
ökat i samband med det tilltagande intresset för effektivitet och struktur i 
förskolan. 

Lärarkandidaternas uppfattning om inlärning kan utifrån dessa resonemang 
tyckas något märklig. Enligt intervjuanalyserna förändrades lärarkandidaternas 
uppfattningar så att de blev mer olika de redan yrkesverksammas. Det var 
förhållandevis betydligt fler kandidater som efter utbildningen uppfattade inlärning 
som "ökad kompetens genom allt som sker i förskolan". En förklaring till detta 
kan vara att ett traditionellt synsätt på förskolan var starkt inom 
förskollärarutbildningen samtidigt som förskolläryrket som pedagogisk profession 
betonades. Det unika i förskoleverksamheten, till skillnad mot verksamheten i 
skolan, sägs vara att hela barnet uppmärksammas och att förskolan som 
institution för barn därför är unik, något som bl a framhålls genom skrivningarna i 
arbetsplanen.3 I förskollärarnas yrkesroll ingår att kunna ta till vara en hel 
institutionsmiljö i det pedagogiska arbetet. Denna inärningssyn skrivs fram ännu 
tydligare i det pedagogiska program som förelåg som remissförslag4 och som 
användes i det senare skedet av dessa kandidaters utbildning. Samtidigt betonas 
vikten av vuxenplanering och professionellt hanterande av inlärning genom 
temaarbete med barngruppen.5 

Hur kan då de de yrkesverksamma förskollärarnas tänkande och handlande förstås 
och förklaras? Endast delvis kan den syn på förskolan som uttrycks i arbetsplanen 
återfinnas hos förskollärarna. I förskollärarnas praktik slår denna syn inte alls 
igenom. Arbetsplanen kan ses som ett ideologiskt policydokument, främst ägnat 
att ge underlag åt politiska beslut i kommunen. Förskollärarna i undersökningen 
kände knappt heller till den. Styrande för den praktiska verksamheten i barngrupp 
var snarare de praktiska förutsättningar som fanns på avdelningen 

2 Se kapitel 1 not 61. 
3 Socialstyrelsen (1981). 
4 Socialstyrelsen (1983) 
5 Bae (1987) har analyserat det pedagogiska programmet och bl a visat på den 
mångtydighet som präglar ideolog iska dokument av detta slag . 
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(schemaläggning, lokaler, utrustning och materiel). Förskollärarnas erfarenheter 
från den aktuella barngruppen och av tidigare barngrupper tycktes också vara av 
betydelse. 

Detta resonemang går i linje med vad Inger Willam-Olsson tidigare funnit i 
studier av verksamheten på olika förskoleavdelningar. Socialstyrelsens råd och 
anvisningar upplevdes inte som angelägna. Enligt nämda forskare vilade 
förskolepedagogiken under 1970-talet främst på rådande tradition inom yrkeskåren 
och inom institutionen. Riktlinjerna uttnyttjades inte för utveckling av den 
pedagogiska verksamheten.6 Även i senare studier av förskolepersonals syn på sin 
situation har det framkommit att det för vardagsarbetet inte uppfattas vara speciellt 
intressant med ett pedagogiskt program eller andra riktlinjer. Många kände inte till 
att de fanns eller vilka de var.7 De givna programmen kan emellertid indirekt ha 
betydelse för verksamheten och ge stöd till personalen genom att ha en 
statushöjande effekt i allmänhet. Det bekräftar att förskolepersonalen utför ett 
viktigt arbete.8 

I det anpassningstänkande och "pedagogiserade" synsätt och arbetssätt, som var 
vanligast hos de undersökta förskollärarna, kan man ändå känna igen de krav på 
effektivitet som växte fram i samhället mot slutet av 1970-talet och i början av 
1980-talet. Den barncentrade dialogpedagogiken förklarades då, som tidigare visats, 
vara missuppfattad till stora delar och hade tjänat ut som arbetssätt i förskolan. 
Den skulle alltså ersättas av en pedagogik som var mer "effektiv"^ 

De flesta förskollärarna i undersökningen hade sin lärarutbildning från tiden 
omkring barnstugeutredningens och dialogpedagogikens glansdagar. Några var 
utbildade ännu tidigare, när utvecklingspykologi och barnobservationer starkt 
präglade undervisningen, men varken i tänkandet om förskolan eller i 
förskollärarnas handlande i barngrupp avtecknade sig således detta förhållande. Ett 
"psykologiserat" och "barncentrerat" synsätt eller arbetssätt kunde inte iakttas 
annat än i undantagsfall. Endast en förskollärare uppvisade ett någorlunda 
konsekvent barncentrerat tänkande och agerande. Hos andra förskollärare kunde bara 
inslag av sådant urskiljas. 

Lärarkandidaterna förändrades i riktning mot ett mer pedagogiserat tänkande, de 
var mindre "barncentrerade" efter sin utbildning än före. De tycktes alltså ha tagit 
intryck av det officiellt gällande synsättet. Man kan således i analogi med detta 
mycket väl tänka att de yrkesverksamma förskollärarna som nyutbildade var 
"psykologiserade" i sin grundsyn på förskolan i överensstämmelse med det 
officiellt gällande synsättet under deras utbildningstid. Många av förskollärarna 
befann sig emellertid efter sin förskollärarexamen i en praktiksituation på 
avdelningarna där det troligen var svårt att tillämpa ett arbetssätt som tog hänsyn 
till varje barns individuella förutsättningar och behov. Att ha en syn på förskolan 
som i alltför hög grad avviker från de faktiska erfarenheter man gör torde i längden 
inte vara hållbart. Föreställningarna förändras under påverkan av den verklighet 
man befinner sig i. Även en påverkan av praktiken utifrån de föreställningar man 

6 William-Olsson (1981) 
7 Kjellman (1988) 
8 Dahlberg & Åsén(1986); Hedqvist (1988); Rohlin (1988) 
9 Jmf ovan kapitel 1. 
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har är dock också tänkbar utifrån antagandet om att viss handlingsberedskap är 
förknippad med föreställningar och uppfattningar. Efter många års yrkesverksamhet 
där betingelserna för att arbeta barncentrerat var begränsade och där kraven på 
struktur och effektivitet stegrats är det därför förståeligt att förskollärarna hade 
ändrat synsätt. 

Den förskollärare som genomgående och mest konsekvent gav uttryck för ett 
utvecklingstänkande var den lärare i den undersökta gruppen som tycktes ha störst 
möjlighet att behålla ett sådant tänkande. Hon hade under många år arbetat endast 
deltid för att kunna vårda egna barn hemma. Hon var alltså inte lika påtagligt som 
arbetskamraterna utsatt för de förändringar som skett i barngruppen under åren. När 
hon observerades i gruppen var betingelserna på avdelningen sådana att hon kunde 
ägna extra mycket tid åt enskilda barn. Hon kunde således i många avseenden 
handla i enlighet med sina föreställningar och uppfattningar, en möjlighet som 
alltså utnyttjades. (Se ovan kapitel 7 om "Ylva"). På så vis kunde hon förstärka 
sina föreställningar och uppfattningar om verksamheten och behålla sin "gamla" 
syn på förskolan. 

Observationerna i övrigt visade att många drag i förskollärarnas praktik kan ses 
som uttryck för effektivitet och pedagogisering. Förskollärarna tycktes sträva efter 
att behandla alla barn lika, att inpränta normer för beteendet i förskolan och i den 
framtida skolan och att genomföra gruppaktiviter där alla barn måste delta. Vidare 
var det vanligt, särskilt bland förskollärarna i deltidsgrupp, att ge barnen speciella 
uppgifter att utföra. Först efter kontroll av att uppgiften slutförts på förväntat sätt 
gav läraren tillåtelse till någon annan aktivitet. Förskollärarna tycktes också lägga 
stor vikt vid att barnen satt stilla i ring vid "samlingen" och att de räckte upp 
handen innan de yttrade sig. Egentlig kognitiv träning och begreppsbildning skedde 
främst i situationer som inte var lika formella som de schemalagda samlingarna. 
Det skedde ofta i samband med att barnen fick praktisk handledning, då de 
tillverkade något eller bad om hjälp med material till leken. 

I kapitel 7 diskuterades utifrån observationerna av de tre förskollärarna Elin, 
Ylva och Anna, hur föreställningar om verksamheten och den praktik 
förskollärarna utövar kan tänkas ömsesidigt påverka varandra. Den praktik de 
utövar förstärker det tänkande de har, det tänkande de har styr praktiken - inom de 
möjligheter som finns att agera på ett speciellt sätt med hänsyn till schema, 
lokaler och utrustning. 

En förskollärare har på sitt ansvar att stimulera barnen och krav ställs från 
många håll på att barnen lär sig något. Hon har förväntas också se till att barnen 
trivs och har roligt, samtidigt som de skall leka utan at t råka ut för skador och 
olycksfall. I en av deltidsgrupperna var barnen ofta ensamma utan någon vuxen i 
lekhallen. Det inträffade ofta olyckstillbud och många konflikter uppstod mellan 
barnen, men läraren ingrep ytterst sällan. Barnen hade tillåtelse att vara i lekhallen 
om de först bad om lov. Innan barnen fick gå dit hade de alltid först ett pass med 
"arbete" då en uppgift skulle genomföras. Denna förskollärare var ensam vuxen i 
barngruppen och hon planerade ofta aktiviteter för barnen som krävde ledning och 
instruktion. Förskolläraren hade i intervjun givit uttryck för uppfattningen a tt "lek 
är en terapeutisk nödvändighet". Den uppfattningen karaktäriseras bl a av att det är 
viktigt att barnen får leka ostörda av de vuxna för att få utlopp för sina behov och 
för att bearbeta sin känslor. Uppfattningen som sådan torde ha hjälpt förskolläraren 
att klara av den situation hon befann sig i med dess olika krav på vad hon borde 
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göra. Genom att se på leken som "terapi" kunde denna lärare friställa tid som 
användes i handledning av enskilda barn i uppgifter hon gett dem. Dessa barn 
kunde då får "lära" sig något. De barn hon inte ägnade sig åt för stunden fick 
samtidigt viktiga behov tillfredsställda genom sina lekar i lekhallen. 
Förskollärarens uppfattning om lek legitimerar m a o hennes beteende i 
barngruppen. 

På lärarna i deltidsgrupp ställdes också sedan tidigare det uttalade kravet att ge 
barnen en ändamålsenlig förberedelse för den obligatoriska skolan.10 Att barnen lär 
sig s k grundläggande begrepp är förväntningar både från skolan och från många 
föräldrar. Alla tre deltidsgruppslärarna i undersökningen uttryckte också 
uppfattningar om att inlärning i förskolan innebär "begreppsbildning och 
intellektuell träning." I deras handlande kunde emellertid främst uttryck för 
inlärning som "social fostran" identifieras. 

Här kan man se hur dessa förskollärares uppfattningar stämmer överens med 
vissa krav och förväntningar. De som arbetar i deltidsgrupp har av tradition en 
starkare förväntning på sig än vad förskollärarna i daghem har att vara just 
förskollärare. Samtidigt finns paradoxalt nog kravet att de inte vara lärare. 
Förskollärare "undervisar"inte - det är lärarnas sak.11 En förkollärare som 
"undervisar" kommer lätt in i en strukturering av kunskaper och ämnesstoff som 
tangerar skolans revir och hon riskerar att överträda revirgränserna. Att det för 
förskollärare är viktigt att ses som pedagoger, dock utan att sammanblandas med 
lärare, har diskuterats i kapitel 1. För deltisgrupplärarna torde detta förhållande i 
ännu högre grad än för daghemmens förskollärare framstå som ett dilemma. Hur 
löser då förskollärarna detta dilemma? 

Observationsexemplen i kapitel 7 har delvis belyst hur förskollärarna gör. Att 
agera så att revirgränserna mellan förskola och skola inte hotas blir lösningen. I 
exemplet "Anna" framstår det speciellt tydligt hur detta kan ta sig uttyck i 
barngruppen. Resonemangen om förutsättningarna för verksamheten och relationen 
mellan förskollärarnas tanke och handling kan också föras beträffande de flesta 
övriga förskollärarna. 

Förskolläraren i fråga förmedlar till barnen delar av det som skolan lär ut men 
inte betecknas som ämneskunskaper i grundskolans läroplan . I mångt och mycket 
handlar det om att följa delar av "den dolda läroplanen".12 Hon förbereder barnen 
för skolan genom att ge dem träning i att sitta stilla med arbetsböcker. De får sitta 
i arbetspass som bryts först när lärare eller skolklockan säger till. Innehållet i 
arbetsböckerna är inte det väsentliga - det är formen för verksamheten som är av 
betydelse. Innehållet i böckerna är sådant som sedan ändå kommer att behandlas i 
skolan. Det kognitiva innehållet i de olika teman som tas upp i samlingar blir inte 
så väsentligt. Det viktigaste tycks vara att barnen lär sig formerna för 
gruppverksamhet och lärarledda aktiviteter. Däremot betonar förskolläraren 

10 Den barnomsorgsdebatt som fördes i DN sommaren 1986 är ett tydigt exempel på 
hur sådana krav fanns hos förskolepersonal, hos olika "experter" och hos 
"allmänheten".Se DN Debatt (1986) 
11 Se Ljungblad (1979). 

"Den dolda läroplanen" utvecklar jag in te här men begreppet har diskuterats i andra 
sammanhang både vad gäller förskola och skola. Se KRUT 1976; Kallos(1978); Broady 
(1981) 
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kognitiva kunskaper i andra sammanhang. Det är framför allt i manuellt arbete 
som hon ger barnen både praktiska och intellektuella erfarenheter. Här är det heller 
ingen risk för kollision med skolans innehåll och arbetssätt. I skolan sysslar man 
vanligtvis inte med sådant som ullarbete, klädtvätt eller kojbygge i den ordinarie 
verksamheten, möjligen kan sådant tas upp som speciella inslag i samband med en 
temadag eller en "rolig timme". 

Föreställningar och uppfattningar påverkas, som framhållits, av förutsätt
ningarna för förskoleverksamheten samtidigt som de också utgör en del av 
förutsättningarna. Att förskollärare vid början av 1980-talet främst såg förskolan 
som en institution för anpassning och i sin barnpraktik även i stor utsträckning 
agerade enligt detta är således förståeligt med tanke på den utveckling som skett 
inom förskolan och i samhället i övrigt. Man kan säga att de föreställningar och 
uppfattningar som förskollärarna hade om förskolan va r ändamålsenliga för dem i 
den faktiska situation där de befann sig. 

Utifrån antagandet om att det är en individs erfarenheter som formar 
verderbörandes föreställningar kan man också förstå varför det var få förskollärare 
som uttryckte föreställningar om att förskolan är en intituiton för utveckling. I 
längden är det knappast möjligt för en förskollärare att utöva en praktik som i 
alltför många avseenden strider mot den egna grundsynen på verksamheten. En 
jämkning och en anpassning mellan tanke och handling sker. I de fall en sådan 
anpassning inte äger rum söker individen i fråga troligen andra strategier för att 
hålla balansen mellan tänkande och praktik. En sådan strategi skulle kunna vara att 
byta arbetsplats för att finna förutsättningar att arbeta efter sina föreställningar. 
Förskollärare med ett utpräglat "utvecklingstänkande" skulle kunna tänkas göra så. 
Ansvaret för verksamheten läggs i denna föreställningskategori också på 
individnivå, varför det ligger nära till hands att den enskilda förskolläraren söker 
denna typ av lösning på sitt dilemma. Den stora avgången och omflyttningen av 
personal inom barnomsorgen under den senaste åren skulle till en del kunna 
förklaras med ett resonemang som detta. 

Att ett kompensatoriskt tänkande lever kvar i förskollärarnas föreställningsvärld 
men ej har genomslagskraft i praktiken kan förklaras analogt med ovan fört 
resonemang. Föreställningar om att förskolan är en institution för kompensation 
stämmer i stora drag överens med den officiella synen den. (Se ovan s 83.) 
Förskollärare med en sådan föreställning om förskolan kan då tänkas söka andra 
strategier för att uppnå bättre överensstämmelse mellan t änkande och handling. 
Trots att man alltså i praktiken inte tycks arbeta på så sätt att föreställningarna 
konkretiseras i handling har kompensationstänkandet ändå troligen större möjlighet 
än utvecklingstänkandet att fortleva. I kompensationskategorin sätts förskolan in i 
ett samhälleligt sammanhang och ansvaret för verksamheten uppfattas inte vila 
helt på den enskilda individen. En diskrepans mellan tänkande och praktik behöver 
därför inte vara så frustrerande för förskolläraren. I stället kan hon kanske få 
inspiration att arbeta för förändring via fackligt eller politiskt arbete eller genom 
att t ex ta fasta på professionaliseringssträvanden inom kåren. Förskollärare med 
föreställningar om förskolan som till stora delar stämmer överens med dess 
officiella ideologi får förstärkning av dessa via många olika kanaler. Därigenom 
kan föreställningar dominera över den praktiska erfarenheten. Ideologin står över 
verkligheten en viss tid. 
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Den större överensstämmelse mellan uppfattningar och praktik i fråga om 
begreppen arbete, lek och inlärning jämfört med föreställningar om förskolan och 
visat praktiskt agerande står i linje med mina grundantaganden om föreställningar 
och uppfattningar. (Se ovan s 38.) Uppfattningar är av mer begränsad, deskriptiv 
karaktär och har inte samma övergripande ideologiska förankring som 
föreställningar har. Uppfattningar torde därför även något lättare förändras utifrån de 
erfarenheter den faktiska situationen ger. En bättre överenstämmelse mellan tanke 
och handling var därför också att förvänta. 

Den kortsorteringsuppgift som kompletterade intervjuerna visar tydligt att 
arbete, lek och inlärning inte var de naturligaste begeppen för förskollärarna att ta 
till i beskrivning av förskolans verksamhet. 

För lärarkandidaterna som under sin utbildning kommit i kontakt med litteratur 
där dessa begrepp fördes fram som viktiga för verksamhetens struktur, tycks det 
vara något mer naturligt att se verksamheten som arbete, lek eller inlärning i 
förskolan. Att inte alls skilja på de tre verksamhetsformerna utan se dem som en 
sammanfattande beskrivning av vad som sker i förskolan var för flera kandidater 
och någon av förskollärarna mer näraliggande. 

Kortsorteringen visade också att intervjupersonerna löste uppgiften på ytterst 
varierande vis. Även när grunden för sorteringen tycktes vara densamma, var det 
oftas olika kort som lades ut av olika individer. 

Det är framför allt frågan om vem som uppfattas vara aktiv som tycktes vara 
väsentlig för de intervjuade. De tog fasta på huruvida en vuxen var tillsammans 
med barnen eller inte. Det var vanligare att sortera efter denna princip än att se till 
innehåll eller form för verksamheten. Detta spontana sätt att strukturera den 
pedagogiska verksamheten liknar i hög grad vad kartläggningen av uppfattningar 
visade; tänkandet om verksamheten baseras på den vuxnes aktivitet och ansvar i 
barngruppen. De "pedagogiserade" uppfattningarna slår således igenom också i 
kortsorteringsuppgiften. 

Syftet med kortsorteringen var att med hjälp av en mindre verbalt beroende 
metod än intervju försöka fånga in tänkandet om förskolans verksamhet. Det 
visade sig vara ett framgångsrikt sätt; resultatet från sorteringen styrker resultatet 
från intervjuerna samtidigt som det ger en ytterligare nyanserad bild av 
förskollärarnas och kandidatemas tänkande om förskolan. 

Ingen förskollärare är den andra helt lik vare sig i tanke eller handling. 
Förutsättningarna för praktiken varierar. Lärarnas tänkande är en del av 
förutsättningarna för praktiken men kan också ses som ett resultat av praktiken. 
Till förutsättningarna för förskollärarnas praktik kan också räknas förskolans 
historiska utveckling. I den bild av förskolan som kapitel 1 tecknade, visades en 
intstitution som på kort tid genomgått många förändringar både vad gällde 
påtagliga yttre ekonomiska villkor och ideologierna om och i förskolan. 
Ideologierna har successivt efterträtt varandra, skilda idévärldar har existerat 
samtidigt. Detta avspeglas också i det resultat undersökningen givit. Man kan säga 
att i mina resultat gällande förskollärarnas tänkande och praktik avspeglas också 
den utveckling förskolan genomgick under 1970-talet och under inledningen av 80-
talet. 
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KAN MAN LITA PÅ DATA OCH RESULTAT? 

Beskriver kategorierna förskollärarnas tänkande och 
handling? 
Undersökningen har resulterat i att olika föreställnings- och uppfattningskategorier 
kunnat beskrivas. Dessa kategorier är sammanfattningar av innehållet i de 
intervjuade förskollärarnas och kandidaternas tänkande om förskolan och om den 
pedagogiska verksamheten med fokus på begreppen arbete, lek och inlärning. 

De tankekategorier som beskrivits är resultat av ingående intervjuanalyser. I 
analyserna har min strävan varit att finna sådan likheter och skillnader i 
intervjusvaren att de olika kvaliteter som kännetecknar tankeinnehållet tydligt 
framträtt. I och med att jag i kategoribeskrivningarna strävar efter att tydliggöra 
"strukturerande och integrerande principer av övergripande art" samt "kunskaper 
och antaganden om verklighetens beskaffenhet"13 kan dessa framstå som all tför 
renodlade och abstrakta för att faktiskt beskriva tänkandet hos enskilda individer 
inom varje kategori. 

Jag har tidigare (kapitel 4) beskrivit vissa svårigheter som gällt för 
intervjuanalyserna. De intervjuades knappa verbala flöde - alternativt deras stora 
talförhet - var en av dessa. Likaså var det ibland svårt att skilja dominerande 
föreställningar och uppfattningar från "inslag av annan kategori". Detta är problem 
som man kan tycka borde ha förebyggts genom att i intervjun ställa ytterligare 
frågor och mer ingående följa upp svaren. 

Under intervjun gällde det för mig som intervjuare att upprätthålla god kontakt 
med den intervjuade. Frågorna upplevdes ibland av de intervjuade som svåra att 
svara på. "Det har jag aldrig tänkt på" kunde vara reaktionen på en fråga, och det 
var då viktigt att ändå få den intervjuade att formulera ett svar. Det var också 
viktigt att till den intervjuade förmedla budskapet att det inte fanns något "rätt" 
eller "fel" svar på frågorna som ställdes. Det var den intervjuades "egen syn på 
saken" jag ville ha fram. Vid intervjuernas genomförande fanns inte heller "facit"; 
de olika föreställnings- och uppfattningskategorierna var ännu inte kartlagda och 
beskrivna. Att i detta läge genomföra en intervju med uppföljningsfrågor som var 
de lämpligaste och som var tillräckligt många blev hela tiden frågan om en 
balansgång. Det var med hänsyn till den totala intervjusituationen inte alltid 
lämpligt att pressa de intervjuade med ett stort antal uppföljningsfrågor. Vilka 
tilläggsfrågor som hade varit de bästa stod ibland klart först efter 
intervjuanalyserna. 

Trots dessa problem gav intervjuerna sådant underlag att förskollärarnas och 
lärarkandidaternas föreställningar och uppfattningar kunde kartläggas. Härvidlag var 
det värdefullt att samma intervjuare genomförde alla intervjuer. Frågorna kunde 
ställas likartat till samtliga intervjupersoner och bedömningen av vilka svar som 
behövde följas upp samt hur detta gjordes blev också likartad. För kartläggningen 
av de olika kategorierna och för fördelningen av enskilda intervjusvar på olika 
kategorier har den jämförbarhet mellan intervjuerna, som mitt förfarande gav, varit 
av stort värde. De subjektiva "glasögon" jag haft vid datainsamlingen och de 

Se kapitel 2 s 37. 
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förförståelse av förskollärare och kandidater jag hade har varit densamma genom 
hela insamlingsperioden14, något som rimligen borde bidra till att hålla 
jämförbarheten mellan data tämligen konstant 

När de enskilda individerna fördelades över olika kategorier användes de olika 
kategoribeskrivningarna som redskap. De enskilda individerna har härvid placerats 
in i den kategori som bäst stämde överens med innebörden i deras utsagor om det 
aktuella fenomenet. Intervjusvaren kan således vara mer eller mindre klara uttryck 
för de kategorier som framkommit. De innehåller inte alltid explicit den aktuella 
kategorins samtliga komponenter. Det framkom också i analyserna att de 
intervjuade kunde ge uttryck för fler än en föreställning om en och samma 
företeelse. 

Även observationerna genomfördes innan föreställnings- och 
uppfattningskategorierna var kartlagda. Analysen av observationerna hade däremot 
en något annan utgångspunkt än analysen av intervjuerna. De olika kategorierna 
tjänade som tolkningsredskap redan vid observationsanalyserna. 
Observationsanalysen genomfördes alltså inte lika förutsättningslöst som 
intervjuanalysen i dess första skeden. Detta har till följd att beskrivningarna av 
förskollärarnas praktik ibland kan tyckas vara väl begränsad och inte ge en "rättvis" 
bild av allt vad förskollärarna gör i barngruppen. Att hänföra förskollärarnas 
agerande till kategorier som framkommit ur intervjuanalyser är både önskvärt och 
rimligt med tanke på intresset av att studera relationen mellan tänkande och 
praktik. Det kan emellertid också medföra att tolkningen av förskollärarnas 
agerande riskerar att leda väl långt i strävan att finna uttryck för en identifierad 
kategori. 

Som exempel på detta kan tas förskollärarnas agerande vad gäller lek. I 
observationsanalyserna fann jag att de främst agerar i enlighet med kategori 
"terapi". Dock stämmer detta endast i begränsad bemärkelse. Tolkningen har gjorts 
utifrån observationsdata som visat att förskollärarna inte går in i leken med barnen 
utan låter dem välja fritt och vara ensamma vid vissa tidpunkter. Det förekom dock 
också många inslag av kategori "lek som ett sätt att lära" i de flesta förskollärares 
praktik. Om jag hade formulerat beteendekategorier utifrån observationerna på 
samma sätt som jag formulerat föreställnings- och uppfattningskategorier utifrån 
intervjuerna, skulle kategoribeskrivningen troligen ha blivit något annorlunda. T 
ex skulle förskollärarnas "blandande" beteende ha beskrivits på ett annat sätt och 
bildat en beteendekategori till vilken flertalet förskollärare hänförts. Denna kategori 
skulle då ha beskrivit förskollärarnas agerade i planerad lärarledd lek med krav på 
barnens medverkan och prestation. Kategorin skulle också inrymma en 
beskrivning av oplanerad lek där barnen ofta är ensamma men där förskollärarna har 
orubbliga krav på avbrott i leken när olika rutinsituationer står på schemat. 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att förskollärarnas agerande i 
barngrupp i många fall är mycket blandat. Att det många gånger inte är ett renodlat 
beteende i de olika kategoriernas bemärkelse som återfinns i förskolepraktiken, 
kommer inte fram lika tydligt som kanske varit fallet om "beteendekategorier" 
formulerats förutsättningslöst på samma sätt som tankekategorierna. Metoden med 
helhetsobservation och den löpande beskrivningen av varje förskollärares praktik 

I den utsträckning nu det kan vara möjligt. Jmf Bogdan & Taylor (1975) 
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tydliggör ändå vilket underlag jag haft för mina slutsatser om förskollärarens 
handlande. 

Huruvida kategoribeskrivningarna verkligen fångar huvudregeln för hur 
förskollärarna tänker och handlar och om de enskilda individerna hänförts till "rätt" 
kategori är fråga om validitet och reliabilitet. 

Hur väl beskriver resultaten den undersökta gruppen? 
I en undersökning som denna, som är helt baserad på kvalitativa metoder, kan 

inte de "klassiska" resonemangen om undersökningens tillförlitlighet föras. Att 
beskriva och kartlägga individers föreställningar om företeelser och att tolka och 
klassificera deras beteenden vilar hela tiden på subjektiva bedömningar och 
avgöranden. Metoder som utvecklats i sammanhang där det objektiva stått i första 
rummet är inte helt tillämpbara. Emellertid kan man inte heller avfärda validitets-
och realiabilitetsfrågor så enkelt som t.ex. Eneroth gör när han konstaterar att 
sådana i stort sett blir meningslösa i sammanhang där kvalitativa metoder 
används.15 

En mer teoretisk och ingående analys och diskussion av validitets- och 
reliabilitetsproblem och tillförlitlighetsfrågor vid användning av kvalitativ metod, 
har gjorts i andra sammanhang.16 Jag hänvisar här också till tidigare förda 
teoretiska resonemang om analys av föreställningar17. Själv tar jag i detta 
sammanhang fasta på att tillförlitlighetsfrågorna inte kan lösas en gång för alla, 
utan måste diskuteras i samband med v arje undersökning. I mitt fall blir det en 
fråga om huruvida mina resultat visar på vilka föreställningar som de intervjuade 
förskollärarna och lärarkandidaterna har och om det är den faktiska praktiken jag har 
beskrivit genom observationerna. 

Uifrån mina utgångspunkter och mitt syfte med undersökningen ansåg jag det 
angeläget att mina resultat kunde uppfattas som relevanta och rimliga av 
personalen i förskolan. Efter mina resultatbearbetningar återvände jag till några av 
förskoleavdelningarna och redovisade för personalen vad jag funnit i intervjuerna. 
De olika tankekategorierna och bestämningen av föreställningar och uppfattnignar 
diskuterades med de berörda. Allmänt har den förskolepersonal som närvarit funnit 
dessa vara "träffande beskrivningar" av hur personal inom barnomsorgen, inklusive 
de själva tänker och resonerar. Detta erkännande har jag tagit till intäkt för att 
kategorierna faktiskt beskriver just det jag ämnat beskriva - olika föreställningar 
och uppfattningar om förskolan och dess verksamhet. Dessa kontroller mot den 
intervjuade gruppen kan sägas indirekt ha tjänat som "respondentvalidering". 
Kategorierna har emellertid formulerats helt utifrån min tolkning av intervjuerna 
och de intervjuade har inte påverkat vilka kategorier som blivit utfallet av min 
analys.18 

15 Eneroth (1982). 
16 Se t.ex. Glaser & Strauss (1980); Eneroth (1982); Atkinson & Hammersley (1987); 
Kvale (1989). 
17 I Umeågruppen för pedagogisk utvärderingsforskning har frågan behandlats. Se t.ex 
Zetterström (1988); Frykholm & Nitzler (1990) 
18 Atkinson & Hammersley (1987) har diskuterat riskerna med "respondentvalidering" 
när respondenterna lämnat synpunkter på analyserna av egna intervjusvar och detta 
leder till en justering av analysen. 
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Under arbetet med intervjuanalyserna har jag stått i nära kontakt med den 
tidigare nämnda forskargrupp (s 37) som studerade utvärderingsfrågor och 
föreställningar. I gruppen har vi regelbundet diskuterat också mina specifika 
analysproblem. De kategorier som jag utkristalliserat i mitt material har noga 
nagelfarits vilket lett till flera omarbetningar av kategoribeskrivningarna. För att 
kontrollera min analys och klassificering av föreställningarna har jag även låtit 
medbedömare läsa ett antal slumpvis utvalda intervjuer och klassificerat dessa efter 
mina kategoribeskrivningar. Det är då inte fråga om en direkt prövning av hur 
"riktiga" de olika förställningskategorierna är. Vad som prövats är säkerheten i 
fördelningen av de olika intervjuerna till de formulerade kategorierna. Då det ändå 
är intervjuerna som ligger till grund för kategoribeskrivningarna blev det i viss 
mån samtidigt en prövning av "riktigheten" av kategorierna. 

Överensstämmelsen mellan mina bedömningar och medbedömarnas kan anses 
acceptabel med avseende på "mätnoggrannhet".19 Det var intervjuer där den 
intervjuade var ytterst fåordig (lärarkandidater i intervju I i huvudsak) som vi 
bedömde olika. Intervjuer där de intervjuade samtidigt hade givit uttryck för olika 
föreställningar bedömde vi i några fall olika i fråga om vilken kategori som kunde 
anses dominera. 

STUDIEN I RELATION TILL ANNAN FORSKNING 

Det har förflutit några år sedan datamaterialet i denna undersökning samlades in. 
Under denna tid har har vissa tendenser som gjorde sig gällande i böljan av 80-talet 
förstärkts, andra har försvagats. Det pedagogiska program för förskolan som 
aviserades 1982 har färdigställts.20 Det är idag framför allt detta som citeras och 
refereras när förskolans innehåll beskrivs eller diskuteras. Arbetsplanen från 1981 
har kommit i skymundan i debatten. 

Arbete, lek och inlärning ersattes i det pedagogiska programmet med begreppen 
arbeta, leka, lära. Pedagogiska programmets presentation av verksamhetsbegreppen 
betonar kanske i högre grad att det är barnens aktiviteter det gäller än vad 
arbetsplanens substantivform gör. En dubbelhet i synen på begeppen finns där, 
något som är karakterisktiskt för det kompromissdokument som ett centralt 
utarbetat pedagogiskt program utgör.21 Arbetsplanens syfte är att ge en bakgrund 
till och riktlinjer för beslutsfattarnas planering av verksamheten. Innan de 
pedagogiska programmets tillkomst var det dock arbetsplanen som fick ge 
riktlinjer också för personalen på fältet. 

Mitt intresse för den pedagogiska verksamheten har i undersökningen varit helt 
inriktat på de vuxna och deras tänkande och praktik. Vilka effekter som de olika 
förskollärares handlande faktiskt har på barnen har jag inte gått in på. Andra 
förskoleforskare har i stor utsträckning intresserat sig för sådana frågor. Då jag 
påbörjade min undersökning pågick det en hel del studier där man undersökte vilka 
effekter skilda arbetssätt har på barns beteende i olika avseenden. När jag 

19 Se kapitel 3 not 36 
20 Socialstyrelsen (1987). 
21 Se Bae (1987). 
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formulerade mina frågeställningar var det få andra studier som fokuserade de vuxna 
i förskolan och som sökte kartlägga faktorer bakom olika arbetssätt. 

Parallellt med mitt arbete har studier genomförts som behandlar förskolan i ett 
mer övergripande samhälleligt perspektiv och utifrån detta ger bakgrund till samt 
beskrivning och tolkning av vad som där sker.22 Studier som relaterar barnets 
värld i förskolan med dess övriga tillvaro har också genomförts och därmed tillfört 
ytterligare kunskap om barnet i förskolan.23 

Under senare delen av 1980-talet har det även publicerats ett antal rapporter från 
avslutade och pågående undersökningar där de vuxna i förskolan uppmärksammas. 
Några av dessa undersökningar tangerar min egen i det att förskolepersonalens 
tänkande om olika aspekter av barnomsorgen uppmärksammats. Även en del 
observationsstudier av personal i barngrupp har genomförts. I dessa studier har 
man emellertid vanligen sammanfört samtliga vuxna på avdelningarna och studerat 
"personalen" och arbetslaget och dess agerande .Man har även undersökt hela 
arbetslagets syn på olika företeelser.24 Försöken till koppling mellan en enskild 
individs tänkande och handlande som j ag har eftersträvat i mitt avhandlingsarbete 
återfinns inte i dessa andra undersökningar. 

En av de studier som har vissa beröringspunkter med min egen är den 
undersökning av daghemmet som organisation som Annika Lantz och Berit Pingel 
genomfört.25 Studien har helt andra utgångspunkter än min; syftet var att studera 
hur daghemsorganisationens innehållsliga och strukturella egenskaper är relaterade 
till varandra. En del av undersökningen omfattar emellertid intervjuer med 
daghemspersonal om verksamhetens innehåll samt observationer av personal i 
barngrupp. Lantz och Pingel redovisar bl a att de funnit en kompensatorisk syn på 
daghemmen hos förskolepersonal, något som emellertid inte avtecknat sig i 
verksamheten. Detta resultat har sin motsvarighet i vad jag funnit i mina 
intervjuer och observationer. Lantz och Pringel diskuterar skillnaden mellan 
begreppen kompensation och komplettering. De menar att det finns en 
betydelseglidning mellan de två begreppen och att den bidrar till att förstå varför 
daghemspersonalen känner sig frustrerad i sitt arbete. De gör en distinktion mellan 
de två begreppen som kanske kan bidra till att man förstår varför min kategori 
"kompensation" inte hade genomslag i de observationer jag gjorde. 

Genom observationer av dagemspersonalen fann Lantz och Pingel variationer i 
arbetssätt mellan olika daghemsavdelningar liknande de variationerjag fann genom 
mina observationer. Lantz och Pringel fann att på de flesta avdelningar i deras 
studie mindre än 30 procent av kommunikationen mellan personalen direkt rörde 
barnen. Övrig verbal kommunikation gällde verksamhetens ramar. Den språkliga 
kontakten med barnen utgjordes av lika mycket ensidiga uppmaningar om att 
uppföra sig eller att utföra något som av dialog eller samspel med barnen. Knappt 
en tiondel av kommunikationen med barnen var ren kunskapsförmedling. Inte bara 
skillnader mellan avdelningarna förelåg i detta avseende, utan även beträffande 
innehållet i aktiviteterna på avdelningen fanns variationer. Här hade man mätt hur 

22 Se Lex. Dahlberg & Åsén (1986, 1987). 
23 Andersson (1986); Dencik m fl (1988); Andersson & Gunnarsson (1989). 
24 Se t.ex. Johansson (1988); Johansson, Larsson &Salvi (1989). 
25 Lantz & Pingel (1989). 
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ofta inslag som "måltid som social träning", "övervakning av måltid" 
"övervakning av lek", "aktiviteter med barn och vuxna tillsammans" m.m. 
förekom på avdelningen. De två forskarna har i sina observationsanalyser behandlat 
hela personalgruppen på en avdelning som en enhet och har således ej gjort 
bedömningar av enskilda individers praktik. 

Lantz och Pringels observationsresultat skulle delvis kunna tolkas utifrån 
samma terminologi som den jag använt Om mina kategorier appliceras på den här 
refererade undersökningen kan man säga att förskolepersonalen i sin praktik i högre 
grad tycks verka för "anpassning" än för "kompensation" och "utveckling". Social 
fostran upptar stor del av utrymmet i daghemmets verksamhet medan 
begreppsbildning och intellektuell träning en upptar liten del.26 Detta tyder på att 
mina observationsresultat kan ha en vidare giltighet än för de förskollärare som 
ingick i min studie. Lantz och Pringle genomförde sin datainsamling vid ungefär 
samma tidpunkt som jag, men i helt andra kommuner. 

Även Gunni Kärrby redovisar resultat som gör att min studie kan förmodas ha 
en mer allmän giltighet än vad min förhållandevis lilla undersökningsgrupp ger 
grund till att fastslå. Kärrby har i sin omfattande undersökning av äldre 
förskolebarns aktiviteter även gått in på skillnader mellan deltidsgrupp och 
daghem.27 Hon fann skillnader mellan de två förskoleformerna i flera avseenden. 
Bl a var vuxenstyrning och målinriktade aktiviteter vanligare i deltidsgrupp än i 
daghem. Arbetssättet i deltidsgrupp liknande mer skolans än vad arbetssättet i 
daghem gjorde, något som också jag funnit i mina observationer. Att Kärrby i sina 
observationer fokuserat vad barnen gör i förskolan medan jag observerat vad de 
vuxna gör kan förklara att vi inte dragit riktigt samma slutsatser av 
observationerna. Medan Kärrby ser tydliga skillnader mellan de två 
förskoleformerna vad gäller barnens aktivitet har jag poängterat att förskollärarnas 
praktik innehållsmässigt i grunden inte skiljer sig särskilt mycket åt. I båda 
formerna finns en förskollärarpraktik som kan ge social fostran och en praktik som 
kan ge kognitiv inlärning. Innehållet i den inlärning de två förskoleformerna kan 
ge är mer lika än de arbetsformer under vilket detta ges. 

I projektet "Lek och inlärning i förskolan" har Gunni Kärrby hittills rapporterat 
om hur "lek-" och "inlärnings-" begreppen använts i förskolan.28 Här diskuterar 
hon bl a lekens ställning i förskolan under olika tider. Hon gör en genomgång av 
synen på lek och inlärning i pedagogisk praxis samt går härvidlag långt tillbaka i 
förskolans historia. Kärrby visar hur synen på de två begreppen förändrats. Leken 
tenderar att allt mer användas som ett led i en pedagogisk process och ses inte 
längre som värdefull i sig. Leken får en anpassningsfunktion vars mål är att 
inlemma barnet i samhället. Hon påpekar också att inlärning och undervisning av 
förskolepersonal associeras med skolan och att man därför tidigare gärna har 
undvikit det begreppet i förskolan. Hon konstaterar att det pedagogiska 
programmet betonar förskolans pedagogiska funktion mer än tidigare och att 
begreppet lek fått en mer dominerande roll. 

26 Märk att Lantz och Pingle inte har dragit den typen av slutsatser från sina 
observationer. De hade också andra frågeställningar och andra utgångspunkter än vad 
jag hade. 
27 Kärrby (19 86). 
28 Kärrby (19 89). 
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Kärrby har gjort en betydligt mer omfattande studie av lek- och 
inlärningsbegreppens utveckling så som de behandlas i förskoledokument än vad 
jag gjort (se ovan kapitel 1 om "Förstudien"). Sammanfattningsvis kan man säga 
att Kärrbys analys stöder stora delar av mitt arbete. Den visar att synen på 
begreppen i förskolan har varierat och att den skiftat tämligen snabbt. Olika syn 
eller olika betoning av skilda aspekter på begreppen har funnits sida vid sida i 
dokument och riktlinjer liksom på fältet. Rimligheten av de uppfattningskategorier 
som är resultat av mina begreppsanalyser av lek, men även av arbete och inlärning 
förstärks i belysning av Kärrbys studie. 

I ett nyligen publicerat kongressinlägg tar Agneta Lindh-Munther upp frågor 
om hur man på lämpligt sätt skulle kunna studera de vuxnas förhållande till barns 
lek i förskolan. Hon utgår här från att personalens uppfattningar om lek påverkar 
hur leken gestaltas i barngrupperna.29 Lindh-Munther planerar således en studie 
som kan anses belysa en av de aspekter som var centrala i min undersökning. 

Projektplaner som Lindh-Munthers kan vara en yttring av att forskare inom 
förskoleområdet idag i högre grad än tidigare börjat intressera sig för de vuxna. 
Man kanske kan säga att "pedagogiseringen" nu återfinns också inom 
förskoleforskningen och inte endast i riktlinjer och i den praktiska 
förskoleverksamheten. Både forskning om de vuxna i förskolan och om barnen i 
förskolan är i dag vanlig, jämfört med hur förhållandena var när jag påbörjade min 
undersökning. Sedd i belysning av mina resultat och av utvecklingen under 1980-
talet kan min egen studie också betraktas som ett led i och uttryck för 
"pedagogiseringen" av förskolan. 

Jag har tidigare berört förskollärarnas strävanden att få yrket erkänt som en 
profession och förskollärarnas ökade intresse av att betona sin pedagogiska 
kompetens. Andra förskoleforskare har också uppmärksammat detta. 
Förskollärarnas professionaliseringssträvanden diskuteras och kritiseras av olika 
forskare.30 Föreskolepersonalens syn sin yrkesroll, arbetsförhållanden och egen 
kompetens har kartlagts i en omfattande undersökning vars syfte var att få ökad 
kunskap om villkoren för barnomsorgspersonalens arbete.31 Barnomsorg och 
förskola är idag inte endast intressanta för barnforskare. Det intresse för ekonomisk 
effektivitet och utvärdering av förskolan som initierades vid början av 1980-talet 
och som fortfarande utvecklas 32 kan man också se som ett utslag av att förskolan 
inte längre betraktas som en institution som endast berör småbarnsfamiljer. 
Fortsatta studier av villkoren för verksamheten, på olika nivåer och ur olika 
aspekter bidrar med kunskap som är nödvändig för utveckling och förståelse av 
samhället och dess institutioner. Kanske detta ökade intresse för de vuxna i 
förskolan också är en yttring av att en "pedagogiserad" syn på förskolan blivit allt 
vanligare i förhållande till den tidigare "psykologiserade"? 

I inledningskapitlet motiverades varför jag valt att begränsa den genomgång av 
förskoleforskning jag gjort till i huvudsak svensk pedagogisk forskning under en 

29 Lindh-Munther ( 1990). 
30 Ullman (1988 b); Håkansson (1990). 
31 W illiam-01sson( 1988, 1989). 
32 Se t ex Farago (1989); Murray (1989); Schäfer (1989); Gustafsson & Kjulin (1989). 
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begränsad tid. Det kan här ändå vara å sin plats att kort också nämna något om 
läget i länder utanför Sverige vad gäller förskolan och förskoleforskning. 

Den svenska förskolan har sin närmaste motsvarighet i de övriga nordiska 
ländernas förskolor. Det föreligger dock många olikheter vad gäller organisation, 
utbyggnad, styrning, mål och arbetsätt. Ser man till förskolans utveckling i ett 
långt historiskt perspektiv framträder drag gemensamma även med andra europeiska 
länders förskolor och även med utvecklingen i USA.33 

Förskollärarkårens strävan mot att yrket skall erkännas som en specifik 
profession är inte alls unik för Sverige. De olika krav som ställts och ställs på 
förskolan vad gäller fostran av barn, undervisning, skolförberedelse, kompensation 
och tillsyn hos oss har på samma gång ställt stora krav på förskollärarna. 
Marianne Bloch har i en historisk analys av förskolans utveckling i USA också 
belyst förskollärarnas arbete och kamp för förskolans och sin egen status, vilket 
ger en god översikt och förståelse av läget också i dag.34 Även i de övriga nordiska 
länderna kan man se hur professionaliseringsbegreppet tas upp i skilda 
sammanhang vad gäller förskolläraryrket.35 Utvecklingen inom förskolan har 
också i andra länder följt samma mönster som i Sverige med olika fokusering på 
organisation, på effektivitet och/eller på innehåll. Intresset för vad förskolan kostar 
i reda pengar och för hur effektivt resurserna utnyttjas har fått andra än tradionella 
barn- och förskoleforskare att studera förskolan.36 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING OCH 
TILLÄMPNING 

Observationerna av förskollärare i barngrupp gav mycket information vid sidan av 
den som direkt anknöt till mina frågeställningar och därutöver indikerade problem 
som det vore av intresse att studera närmare. Som exempel kan nämnas att den 
förmedling av faktakunskaper som förekom i barngrupperna i flera fall hade 
uppenbara brister. Förskollärarnas egna kunskaper i de ämnen som togs upp till 
behandling var många gånger otillräckliga. Barnen fick t ex vid några tillfällen helt 
felaktig information om vissa naturföreteelser. Material som förskollärarna 
använde sig av i barngruppen - arbetsböcker, bilder, planscher - hade ibland 
tveksamt värde då de visade objekt som varken barnen eller förskolläraren någonsin 
hade sett. Osäkerheten var stor hos både lärare och barn om vad vissa bilder 
föreställde. Materialet var i dessa fall uppenbart utarbetat för syd- och 
mellansvenska förhållanden där flora och fauna är annorlunda än den nordsvenska. 
Bilderna skulle anknyta till det läraren talade om med blev i stället ett förvirrande 
inslag. Att närmare granska vilka intellektuella begrepp och samband som 
behandlas och hur och varför förskollärarna tar upp just dessa skulle kunna både 
bredda och fördjupa den studie av inlärningsbegreppet jag genomfört. 

33 För en översiktlig orientering om förhållandet i andra länder hänvisas till 
exempelvis Lindblad & Wallin (1982); Kärrby (1983) och Chaib (1988). 
34 Bloch (1987). 
3^ Engberg (1988); Hakkarainen (1988); Lillemyr & Malmö (1989). 
36 Se t ex Statskontoret (1987); Barnett & Escobar (1987). 
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Undersökningsgrupperna som gett dataunderlag för analyserna av föreställningar 
och uppfattningar var förskollärare och blivande förskollärare. Det är alltså endast 
en personalkategori i förskolan som undersökts. Intressant vore givetvis att på 
samma sätt kartlägga tanke och handling hos barnskötarna och även att kartlägga 
förändringar hos dem. Också dagbarn vårdarna, som är en stor personalgrupp inom 
barnomsorgen, är intressanta i sammanhanget. De har inte sådan formell 
utbildning för pedagogisk verksamhet som förskollärare och barnskötare har men 
utgör i dag en betydande personalgrupp inom barnomsorgen. En undersökning, 
motsvarande den nu genomförda, med f öreställnings- och uppfattningsanalyser 
utifrån intervjuer med dagbarnvårdare skulle ge ytterligare kunskap om formandet 
och etablerandet av synen på centrala begrepp inom barnomsorgen. 

Överhuvudtaget vore det intressant med föreställningsstudier vad gäller olika 
aspekter på barnomsorg i vid bemärkelse och då även att studera vad andra 
intressenter än den närmast berörda personalen tänker om verksamheter. Föräldrars, 
liksom beslutsfattares föväntningar på barnomsorg vore det värdefullt att veta mer 
om, inte minst med tanke på de förändringar som förskolan och barnomsorgen står 
inför. 

Jag har i studien arbetat med små grupper och gör inte anspråk på att kunna 
generalisera mina resultat i strängt statistisk bemärkelse. En kompletterande 
enkätundersökning, där ett stort antal förskollärare och kanske också annan 
personal besvarade frågor formulerade utifrån de olika tankekategorierna, skulle 
kunna ge resultat som gör att "förskollärares" tänkande kan diskuteras på ett mer 
allmängiltigt sätt. 

Kortsorteringsuppgiften var stimulerande att utarbeta och att arbeta med. Den 
gav också resultat som inspirerar till vidareutveckling av tekniken. En sådan 
vidareutveckling skulle kunna ge ett användbart material inom försatt forskning 
om tänkande och strukturering. Detta borde också kunna användas inom 
utbildningen som underlag för lärarkandidaternas diskussioner om verksamheten. 
För kandidaternas träning i att formulera och motivera arbetssätt och innehåll i 
förskolan vore ett kortmaterial av det slag som här utarbetats utmärkt. Även de 
föreställnings- och uppfattningskategorier som identifierats genom undersökningen 
är högst intressanta som utgångspunkt för diskussioner och analyser i utbildningen 
av förskollärare. En ökad metvetenhet om egna föreställningar och uppfattningar är 
förmodligen ett viktigare och även ett mer realistiskt utbildningsmål inom all 
lärarutbildning än vad "en gemensam grundsyn" är. 

Mina resultat kan ha betydelse också för den direkta föreskoleverksamheten. 
Kartläggningen av tankekategorierna har visat att det finns grundläggande olikheter 
mellan olika individer i förskolan och i deras tänkande. Olikheter i tänkandet med 
dess konsekvenser för handlandet kan givetvis försvåra samarbetet inom en 
arbetsgrupp, särskilt om man inte har klart för sig vari olikheterna består. De olika 
föreställningarna och uppfattningarna som framkommit utifrån denna undersökning 
kan användas som underlag för diskussioner i ett arbetslag och i arbetet med 
definitioner av begrepp, mål och arbetssätt. 

Hur den närmaste utvecklingen av förskolan kommer att gestalta sig återstår att 
se. En förnyad glöd i debatten om nyttan av och kostnaden för daghem och 
deltidsgrupp är att vänta, liksom i debatten om förskollärarnas kompetens och 
professionalitet. Utifrån förslaget om att en ny barnskola skall ersätta både 
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deltidsgrupp och lågstadiet samtidigt som skolpliktsåldern sänks37 kommer 
förmodligen också begreppet "gemensam grundsyn" att ånyo starkt accentueras. Ett 
begrepp som enligt mina undersökningsresultat är betydligt mer mångtydigt och 
varierat än vad som vanligen beaktas. Verksamhetsbegreppen får sannolikt också 
förnyad aktualitet. Förhoppningsvis har min studie givit underlag till en mer 
kvalificerad och nyanserad diskussion av vad förskola och arbete, lek och inlärning 
är och kan vara. 

37 Finansdepartementet (1990). 
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SUMMARY 

AIM 

The aim of this study "Pre-school teachers - notions and pratices. A study of 
key-concepts in pre-school pedagogy", is to acquire greater knowledge of some of 
the conditions of the educational activities of pre-school as well as of what is 
actually going on in pre-school. 

The study deals with Swedish pre-school teachers' notions of some central pre
school concepts and with how pre-school teachers act in groups of children with 
respect to these concepts. 

It is the pre-school teacher who is expected to interpret the official guidelines 
for pre-schooling and ultimately put them into practice. This study examines a 
group of active pre-school teachers' notions and views of pre-school and of the 
concepts work, play and learning and how they act together with children with 
respect to these concepts. In order to acquire further knowledge of the formation 
and establishment of concepts, the notions of a group of trainee teachers have also 
been studied at the beginning and at the end of these trainees' education. 

BACKGROUND 

In 1981 the National Swedish Board of Health and Welfare presented a new plan 
for pre-schooling. This plan was intended to replace the guidelines for public pre-
schooling introduced in 1975, giving all 6-year-olds the right to pre-school 
education one year before compulsory scool. This plan replaced the guidelines for 
pre-school education presented in the so-called Commision on Nursery Provision. 
This commission had recommended a particulary work method, "dialogue 
pedagogy", which was now rejected with the motivation that this method had been 
too individually-referenced and unstructured, and that the adults had taken up a far 
too passive attitude in pre-school. Instead of focusing on the needs and 
development of the individual child, the work should now be based on the group 
of children. Work, play and learning were the central concepts in the plan, 
providing pre-school education with structure and content. The new plan can be 
regarded as an attempt at solving various problems in pre-scool, which had arisen 
during a period of less than ten years, 

In connection with the resolution of a public pre-school, it was also stipulated 
that day nurseries and part-time pre-school should be regarded as two different ways 
to organize the same pre-schooling. The same goals and guidelines should apply to 
both kinds of groups as from July 1st, 1975. However, shortly after the 
parlamentary resolution of a public pre-scool, the conditions for the work in day 
nurseries changed. The tightening of economy in various social sectors in the 
1970s also affected pre-school education. At many levels it was demanded that 
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public resources should be used more effectively. Politicans became more and 
more interested in the content and the work methods of pre-scool. Concepts like 
effectiveness and educational quality were introduced into the discussions about 
pre-schooling. The political debate on pre-school education had previously focused 
on the expansion of day nurseries, on funding systems and on organization. It was 
suggested that a more supervising plan should be introduced in order to control the 
quality of pre-school education. Firm management and a more explicit structure 
was expected to raise the standard and effectiveness of pre-school education. The 
norm of the size of the premises was abolished in 1981 and the local authorities 
were granted entire liberty to decide the size of the groups. This meant that the 
groups often became larger and /or that the staff was cut down, which was a way 
to make more efficient use of the resources. The National Board of Health and 
Welfare published the new guidelines and announced the preparation of an 
pedagogic programme for pre-school education. Thus, the parlamentary resolution 
of new guidelines had been executed. 

In quite a short period the pre-school staff saw the conditions for their work 
change and new things being expected from them in their teaching role. The Child-
Care Law was for example incorporated in the Social Services Law, giving the 
pre-school staff a new responsibility in t he sector of public social services. The 
pre-school teachers felt that their working conditions changed for the worse. New 
duties were added to their work but they did not manage to gain a hearing for their 
demands that school of pre-school education should be the only qualifying 
education for a teaching post in pre-school. Around 1980 the pre-school teachers 
started to lay a stronger emphasis on their pedagogical studies and on the difference 
between pre-school teachers and child care workers. A tendency towards a 
professionalized teaching role could be observed in trade-union work. The pre
school teachers also claimed firmer principles for their pedagogical work. The 
current guidelines based on the recommendations of the Commission on Nursery 
Provision was considered inadequate. It was based on other conditions for work 
with children than those prevalent at the end of the 1970s. The pre-school teachers 
wanted an educational programme with a closer connection with reality, a 
programme which could raise the status of both pre-school and pre-school teachers. 

Thus, both politicans and the pre-school staff wanted a firmer structure and a 
more explicit "adult role" in pre-school. even if they may have had different 
motives for their demands. However, the pre-school teachers must ultimately 
interpret the guidelines and put them into pedagogical practise. This is a process 
which we did not know very much about at this point of time. What were the pre
school teachers' views of the new guidelines? What were their views of work, play 
and teaching? How did they act in groups with children with respect to these 
concepts? 

STARTING-POINTS, METHOD AND SUBJECTS 

In a fairly short period, pre-school had thus been subject to changes in both the 
conceptual and practical working conditions. Most of the pre-school teachers, who 
were professionally acitve in the early 1980s had studied at a time when the 
individually-referenced and psychology based work methods of "dialogue pedagogy" 
were recommended. Now they worked in a pre-school facing new demands for 
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effectiveness and where it was also much more difficult to use individually-
referenced work methods. 

Based on the ambiton to acquire deeper kowledge of pre-school and of the work 
actually carried out there, the central problems of this dissertation were in brief: 

- What are the notions of pre-school and what are the conceptions of work, play 
and learning held by professionally active pre-school teachers? 

- How do pre-school teachers act in groups of children with reference to these 
notions and conceptions? 

- What are the notions of pre-school and what are the conceptions of work, play 
and learning held by trainee teachers at the beginning and at the end of their pre
school teacher training? 

"Notion" is a key word in this study. Notions can be defined as structuring and 
integrating, comprehensive principles determining how an individual interprets and 
values the surrounding world. They include various kinds of knowledge and 
assumptions about the surrounding world and they are of a more basic and 
profound nature than values and attitudes. Notions can be regarded as more 
abstract, general and permanent than values and attitudes. They are formed and 
established on the basis of people's conceptual and material circumstances. 
Different individuals have different basic experiences, which means that they can 
have different notions of the same phenomenon. 

"Conception" is another key word in this study . The most important difference 
between notions and conceptions is that conceptions are of a more limited and 
descriptive nature, and that they are more directly connected with the empirical 
data, with the individual's statements. Notions express a more general and 
explanatory pattern of ideas and interpretations. Notions and conceptions of a 
certain phenomenon also include readiness to take action regarding to this 
phenomenon. 

In this study, notions and conceptions are examined through interview analyses. 
The interviews with a group of pre-school teachers and with a group of trainee 
teachers included a number of questions about pre-school and about work, play and 
leraning, e.g.: What is the most important function of pre-school in society? What 
is your opinion of the pre -school teachers' function regarding work? What is your 
definition of the concept play? What is your opinion of the pre-school techers' 
function regarding play in pre-school? What should children learn in pre-school? 
What content should be prioritized by the pre-school teacher? 

In order to learn more how the pre-school teachers structure their work, a 
special classification item was designed and given in connection with the 
interviews. The subjects were asked to classify a set of pictures of every day 
sitations in pre-school. Every picture showed children or adults and children. Two 
classifications were made. The first was made on the basis of the subjects' own 
spontaneous structuring of the material. The second classification was made with 
the instruction that the pictures should be classified as work, play or learning. 
This classification item was chosen as a verbally more independent complement to 
the interview. 
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The subjects were twelve pre-school teachers, of whom eleven were also 
observed for a period of fifteen hours in the group of children Three of them 
worked in part-time groups. Nine of them worked in day nurseries in groups with 
large age differences. The study also included a group of twenty-one trainee pre
school teachers who were interviewed both at the beginning of their teacher 
training and after completing their education 2,5 years later. The trainee teachers 
were also included in the two classification items. 

All interviews, both the interviews with the professionally active pre-school 
teachers and the two interviews with the trainee teachers provided data for the 
analyses. The interviews were analysed with regard to notions of pre-school and 
with regard to conceptions of work, play and learning. 

The different categories from the interview analyses served as tool of 
interpretation for the analyses of the observations. This made it possible to 
compare the pre-school teachers' own conceptions of work, play and learning with 
what they actually do in their work. 

RESULTS 

The professionally active pre-school teachers in this study had notions of pre
school that could be brought together to three qualitatively different categories of 
notions. Some pre-school techers had notions of pre-school as "an institution for 
compensation". Most of them thought of pre-school as "an institution for 
adjustment". A minority of the pre-school teachers regarded pre-school as "an 
institution for development". Some differences between the categories lie in the 
opinions of what pre-school expect to give the children, in the time perspective for 
the goal fulfilment and in the possibilities mentioned for change and improvement 
of pre-school. 

The three categories can also be described in the dimension of "society -
individual". According to the "idea of compensation" pre-school is, at least partly, 
regarded in a fairly long-term social perspective, where it can contribute to creating 
equality in society. The "idea of adjustment" focuses on the level of activities, on 
the importance of teaching pre-school children rules and normes, and on the 
importance of pre-school for children's entry into compulsory school. The "idea of 
development" emphazises the individual's own development and the indiviual pre
school teacher's responsibility for the work and for the goal fulfilment. 

The pre-school teachers in this study had also different conceptions of work, 
play and learning. The various conceptions of these activities could also be 
brought together to three different categories for each concept. 

Regarding to work the conceptions can, in simplified terms, be described as "an 
adult phenomenon", that it is the duty of children to carry out "assign tasks", or 
that work is synonymous with "childrens play". The most common conception of 
work in pre-school was that of "assigned tasks". 

Plav in pre-school was regarded as "a diagnostic instrument", "a teaching 
method" or as "a therapeutic necessity". The conceptions of play as "a teaching 
method" or as "therapy" had the same prevalence in this group. 

The pre-school teachers regarded learning as "concept formation and intellectual 
development", as "social training and proficiency training" or as "higher 
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competence through everything that occurs". Most of the pre- school teachers in 
this study regarded learning as "social training". 

The various categories of conceptions can also be described in another 
dimension. They can be said to express views emanating from either the adults' or 
the children's activities and responsibilities. They express a more or less 
"educationalized" or "psychologizised" attitude, which can also be expressed as an 
"adult- referenced" or "child-referenced" attitude. 

The notions and the conceptions of the trainee teachers changed in the course of 
their training. However, the group of trainee teachers was, regarding the outlook 
on pre-school, as heterogeneous when they finished their training as when they 
started it. Pre-school was in most cases described as "an institution for adjustment" 
in the two interviews. The "idea of compensation" was only expressed by few 
trainee teachers at the beginning of their training, whereas several people expressed 
this idea at the end of their t raining. Notions of pre-school as "an institution for 
development" were expressed by a few people in these two interviews. 

Regarding the conceptions of activities it can be said that the trainee teachers 
have became "educationalized" in the course of their training. In the second 
interview they based their reasoning on the activities of the adults to a greater 
extent than in the first interview. They express fewer notions that can be described 
as "child-referenced" or "psychologized" towards the end of their training. However, 
notions of learing as "higher compentence through everything that occurs" had 
more adovcates in the second interview. 

The classification of the pictures showed that neither pre-school teachers nor 
trainee teachers thought that work, play or laerning were natural bases of division. 
The classifications of the pictures revealed a great number of different principles 
for the structuring of pre-schooling. The standard method was to classify the 
pictures based on what was done in the picture or on who was engaged in the 
activities. 

The observations showed that the pre-school teachers did not act quite in 
accordance with the notions they gave expression to in the interviews. The 
observations showed that they acted more uniformly than could be expected from 
the interviews. Similarities could above all be observed for pre-school teachers in 
part-time groups and for pre-school teachers in the same day nursery wards. 

In their practical work, the pre-school teachers expressed that pre-school is an 
"institution for adjustment". Only a few pre-school teachers thought that it is an 
"institution for development". The idea of compensation could not be found in the 
everyday work with the children. 

There was somewhat greater agreement between conceptions and actions 
regarding work, play and learning. All categories of the conceptions can be 
observed in practice. However, the most frequently expressed conceptions were that 
work is assigned tasks", that play is a "therapeutic necessity" and that learning is 
"social training". 

DISCUSSION 

This study shows that pre-school, according to both the notions and practical 
work of the pre-school teachers, appears as "an institution for adjustment". But the 
study also shows that there is a variation of basic views and work methods in pre
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school. There are also great variations in the pre-school teachers' working 
conditions. 

What are the factors that determine the pre-shool teachers' attitudes to their 
work and to their actions in groups of children? There does not seem to be any 
common basic view or consistent practice regarding these concepts. The attitude to 
pre-school, expressed in the existing official directions for pre-school, can only 
partly be found in the notions of pre-school teachers. The guidelines can be 
regarded as an ideological policy document intended to form the basis of political 
decisions in the municipality. They emphasizes work, play and learning but the 
teachers in this study hardly knew that the guidelines existed. The educational 
activities were instead determinded by the practical circumstances of the day 
nurseries or the part-time groups. Another important factor seemed to be teachers' 
experiences of these particular groups of children and of earlier groups. 

The "idea of adjustment" and the "educationalized" approach and working 
methods, which were frequently expressed by these pre-school teachers, reflect the 
demands for effectiveness emerging in the late 1970s and in the early 1980s, and 
which were also applied to child-care. Pre -schooling should now be charaterized 
by structure and firmer management. The formely recommended child-referenced 
working methods should now be replaced by more effetive educational methods, 
focusing more on the adults' resources. 

The majority of the teachers in this study were trained when the child-referenced 
and the "psychologized" approach was prevalent in official guidelines and in 
literature for pre-school and in pre-school teacher training. Even if they, in the 
course of their training, have developed notions of pre-school and conceptions of 
educational activities in line with this approach, only a few individuals gave 
expression to such an approach in theory or in practice. 

One of the starting points for this study is the assumption that notions are 
formed on the basis of an individual's material conditions. Thus, it can be assumed 
that the pre-school teachers' ideas of adjustment and their educationalized working 
methods have been developed during their professionally active time. The pre
school teachers had, for a number of years, been informed about ideas of greater 
effectiveness and of th e demand for a firmer structure and management Many of 
them a lso faced a situation which probaly made it difficult to use pedacogical 
methods focusing on the individual conditions and needs of each child. An attitude 
to pre-school, differing too much from the experiences of the work itself, is 
probably indefensible in the long run. Notions change under the influence of 
changes in real life. But practice can also be influenced by the notions. 

The pre-school teacher who, most consistently, expressed the idea of 
development was also the one who had the best opportunities of mantaining such 
ideas. For many years she had only worked part-time in order to get able to take 
care of her own children at home. She was not affected so much as her colleagues 
by changes in the working conditions over the years. When she was observed in 
the group of children she was able to devote more time than usual to the small 
children. This means that she had the opportunity to act in accordance with her 
notions and conceptions. This gave her the opportunity to strengthen her notions 
and conceptions of the work and to preserve her, in many respects, "old" attitude to 
pre-school. 
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The observations revealed that many features of practical work in pre-school can 
be regarded as expressions of effectiveness and educationalization. The ambition of 
the pre-school teachers seemed to be to treat all children alike, to give them norms 
for the behaviour in pre-school, and to organize group activities in which all 
children must participate. It was also usual that the pre-school teachers, especially 
those working in part-time groups, set the children tasks. The children could not 
do anything else until this task had been performed satisfactorily. The pre-school 
teachers also seemed to think that it was very important that the children sat 
silently in a ring at the "assembly", and that they put up their hands before 
speaking. Cognitive training in a proper sense and concept formation were 
primarily carried out in more informal situations than the timetabled assemblies. 
This usually occured if the children were given practical supervision when they 
asked for assistance with material for their play. 

The relation reflecion-action can be analysed on the basis of the pre-school 
teachers' notions and conceptions, and on the basis of certain conditions for the 
work. 

A pre-school teacher must stimulate the children and teach them something. It 
is also her responsibility to make the children feel happy and to have fun, at the 
same time that she must also take care that they do not hurt themselves during the 
play. An example of how the teachers could handle such demands can be given. In 
one of the groups the children were often alone, without adults, in the playing-
room. Near-accidents often happened and there were many conflicts between the 
children, but the teacher very seldom intervened. The children were allowed to be 
in the playing-room if they asked the teacher's permission. But before they could 
go there,- they always had a period of "work" with set tasks. This pre-school 
teacher was the only adult in the group and she often organized activities that 
required her guidance and instruction. In the interview she expressed the conception 
of play as a "therapeutic necessity". This conception is, among other things, 
characterized by the attitude that it is important that children can play without 
being disturbed by adults in order to get an outlet for their needs and feelings. This 
particular conception helped he r to cope with her situation with all the different 
things that were expected from her. By regarding play as "therapy", this teacher 
could get some extra time that she used to help indiviual children with their tasks. 
Thus, the children whom she did not devote her time to for the moment, were also 
assumed to satisfy important needs through their playing. This pre-school teacher's 
conception of play legitimizes her behaviour in the group, she satisfies the 
requirements on pre-school teachers, and she satisfies the children's needs. 

The teachers in part-time groups are also expected to give the children an 
appropriate preparation for cumpulsory school. Both school and many parents 
expect the children to learn so-called basic concepts. The three teachers in part-time 
groups in this study also expressed conceptions of learning in pre-school as 
"concept formation and intellectual training". However, their actions were 
primarily characterized by the conception of learning as "social training". 

This indicates that some of the pre-school teachers' conceptions agree with 
some of the things that are demanded and expected from them. By tradition, these 
teachers in part-time groups are, to a greater extent than teachers in day nurseries, 
expected to be pre-school teachers. At the same time they are also expected not to 
be teachers, not to be like teachers in compulsory school. 
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Similar arguments can also be presented regarding the other pre-school teachers' 
reflections on pre-school and their actions. Notions and conceptions are affected by 
the conditions for pre-schooling, at the same time that they also form part of the 
conditions. The fact that pre-school teachers in the early 1980s regarded pre-school 
as primarily an institution for adjustment, and in their practice also to a great 
extent acted according to these conceptions, is understandable considering the 
development within pre-school and in society at large. The teachers' notions and 
conceptions of pre-school were probably well adapted to their situation. 

In the long run, it is not satisfactory to carry out work that, in too many 
respects, is in conflict with one's basic views of this particular work. A 
modification and an adjustment between thought and action will be the result of 
this conflict. If such an adjustment does not occur, the individuals will find other 
strategies in order to keep the balance between ideas and practical work. Such a 
strategy could be to work somewhere else in order to find the proper conditions for 
their conceptions. Pre-school teachers with typical "ideas of development" could 
act in this way. In this category of conceptions, the responsibility for the work is 
placed at the indivual level. That means that the indiviual pre-school teacher 
welcomes this kind of solution to her dilemma. The great number of drop-outs and 
the transfer of staff in child care in recent years can partly be explained with these 
arguments. 

Pre-school teachers with the conceptions of pre-school as an "institution for 
compensation" can be expected to find other strategies in order to create agreement 
between their ideas and their action. According to this category of conceptions, 
pre-school must be regarded in a social context and the work is not only the 
responsibility of the indiviual teachers. In this case, the pre-school teacher will 
probably not change workplace or quit. She will probably become involved in 
trade-union or political work in order to change the working conditions in pre
school. 

This study was carried out with a small group some years after the introduction 
of the new guidelines when pre-school was going through a lot of changes. In 
1990, the more eloborated pedagogic programme for pre-school has been available 
for a couple of years, and the local authorities have developed local programmes 
and guidelines. 

The results of this study can, of course, not be applied to all pre-school teachers 
or to teachers in pre-school of today. However, no basic changes have occured in 
pre-school since the data collecting was made. The demands for effectiveness, 
stucture and a firm educational management in pre-school are perhaps even more 
explicit than before, at the same time that there is also some apprehension that 
children do not play as much as they should. 
However, the descriptions of various categories of notions and conceptions, 
together with the observations of the pre-school teachers' actions in the group of 
children, have contributed to the comprehensions of our pre-school. The 
descriptions of the thoughts and actions of the teachers in groups of children can 
form the basis of more large scale studies that can be applied to the whole staff and 
to the pre-school of today. The results of this study can also be used to initiate a 
more balanced debate. We can discuss the actual situation in pre-school instead of 
focusing on ideas of what it should be like. The results of the interviews and of 
the observations together with the technique of classifying pictures could also be 
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used in the discussions about pre-schooling in teacher training and in the in-service 
training of the pre-school teachers. The formulation and the justification of 
working methods and content of pre-school education, and the awareness of one's 
own notions and conceptions are probably also equally important and perhaps also 
more realistic educational aims in all teacher training than a "joint basic view". 
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BILAGOR 



Bilaga 1 

INTERVJU MED FÖRSKOLLÄRARE OCH 
LÄRARKANDIDATER. 

A. FÖRSKOLAN ALLMÄNT 

1. Vilken är förskolans viktigaste uppgift i samhället i dag anser du? 
Varför är detta viktigt? 

2. Vad är för dig en bra förskola? 
Har vi en bra förskola i Sverige i dag? 
Vilka är bristerna? Vad beror de på ? Vad bör göras ? Vad kan göras? 

3. En tanke med förskolan i dag är att den skall bidra till att ge barnen lika 
möjligheter inför skolstarten. 
Hur ser du på det? Är det möjligt att utjämna skillnader som finns mellan 
olika barn? Är det önskvärt? 
Hur ska det gå till? Dvs - vilken möjlighet har förskolan att verka för 
jämlikheten i samhället? 

4. Sammanfattning: 
Vad är det sämsta med förskolan i dag? Vad är största bristen? 
Vad är det bästa med förskolan i dag? Vad är största förtjänsten? 

FÖRSKOLANS VERKSAMHET 
B. ARBETE 

1. Hur definierar du begeppet arbete? 
Vilken betydelse har arbete för människan i allmänhet? 
Varför arbetar människan? 

2. I arbetsplanen för förskolan betonas arbete när man diskuterar förskolans 
verksamhetsformer. 
Vad menar du med arbete i förskolan? 
Varför arbetar människan? 

3. Hur ser du på förskollärarens uppgift när det gäller verksamhetsformen 
arbete? (roll? förhållningssätt? arbetssätt?) 

4. Varför - tror du - lyfter arbetsplanen fram arbetsbegreppet i förskolan? 

5. Vad anser du själv om arbete i förskolan? 
Är det viktigt? För vem? 

202 



C. LEK 

1. Hur definierar du begreppet lek? 
Vilken betydelse för människan i allmänhet har lek? 
Varför leker man? 

2. Även lek betonas i arbetsplanen för förskolan. 
Vad är för dig lek i förskolan? 
Vilken betydelse har lek för barnen? 

3. Hur ser du på förskollärarens uppgift när det gäller lek? 
(roll? förhållningssätt? arbetssätt?) 

4. Varför - tror du- lyfter arbetsplanen fram lekbegreppet? 

5. Vad anser du själv om lek i förskolan? 
Är lek viktigt? För vem? Varför? 

6. Skiljer du mellan lek och arbete? 
Hur då? Vad avgör? 

C. INLÄRNING 

1. Hur definierar du begreppet inlärning? 
Är det någon skillnad mellan vuxnas och barns inlärning? Vilken? 

2. Arbetsplanen betonar också inlärning i förskolans verksamhet. 
Vad bör barnen - enligt din mening - lära sig i förskolan? 
Varför? 
Vad - menar du- är det barnen faktiskt lär sig i förskolan? 
Hur går det till? 

3. Hur ser du på förskollärarens uppgift när det gäller inlärning i förskolan? 
(roll? förhållningssätt? arbetssätt?) 

4. Menar du själv att inlärning är en viktig del av verksamheten? 
Vad? För vem? Varför? 

E. ARBETE-LEK-INLÄRNING 

1. Du har tidigare diskuterat skillnaden mellan lek och arbete. 
Hur förhåller sig arbete till de två andra verksamhetsformerna? 
Hur är förhållandet mellan arbete, lek och inlärning? 

2. Är någon av verksamheterna arbete - lek- inlärning viktigare än de andra 
att satsa på i förskolan? Varför? 
Gäller det för alla barn? 
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3. Är någon av veiksamheterna svårare än någon annan att genomföra i 
förskolan? Varför? 

F. FÖRSKOLLÄRAREN/LÄRARKANDIDATEN 

1. Vilken är förskollärarens huvudsakliga uppgift? 
Vad bör den vara? Vad äl den? Varför? 

2. Vilket innehåll i förskolans verksamhet skall förskolläraren prioritera 
anser du? 
Vad? Varför? Hur? 

3. Vilket är förskollärarens ideala arbetssätt? 
Varför? Vad hindrar idealet? Lösning? 

4. Varför utbildade/utbildar du dig till förskollärare? 

5. Vad vill du själv med arbetet? 

6. Vad är viktigt att en förskollärare kan? 
Varför? 

7. Vad är det svåraste i förskollärararbetet? 
Vad är der roligaste (mest givande) i förskollärararbetet? 

204 



KORTSORTERINGEN - BILDER 

Bilaga 2 

o 

Bild 1. Vuxen och två barn vid 
bakbord. 

J 
] 

'T 
J 
1 

i l o  0 

K» 

Bild 2. Två barn med trasa och 
utspilld saft 

\s 

Bild 3.Två barn med kritor och vattenfärg Bild 4. Två barn med vattenkanna 
och krukväxter. 
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Bild 5. Vuxen och några barn med 
leksalsbilar. 

Bild 6. Vuxen och barn med 
räfsor och löv. 

Bild 7. Två barn tittar i boken "Så 
funkar det. 

Bild 8. Vuxen med sagobok 
omgiven av flera barn. 
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Bild 9. Vuxen och flera barn 
betraktar en krukväxt. 

Bild 10. Vuxen och flera barn 
blåser såpbubblor. 

$ 

Bild 11. Vuxen och en grupp 
barn med en blindbock 

Bild 12. Två barn klipper och syr 
dockkläder. 
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Bild 13. Två barn med dockor 
i dockvrå. 

Bild 14. Två barn hoppar rep 
och sparkar boll. 
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Bilaga 3 

Tabell 1. Förskollärares (fl:s) föreställningar om förskolan med hänsyn tagen till 
både dominerande föreställningskategori och till inslag av annan kategori. 

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 
^_J|Angassning2_^ _^Utveckling^ 

Daghem I 
1 X (x) 
2 (x) x 

Daghem II 
3 (x) x 
4 x 
5 (x) x 
6 (x) x 
Daghem III 
7 x 
8 x (x) 
9 x 

Deltidsgrupp I 
10 x (x) 

Deltidsgrupp II 
11 (x) x 

Deltidsgrupp IQ 
12 

Totalt 3x+3(x) 7x+4(x) 2x+l(x) 
N= 12 

x = dominerande föreställningskategori 
(x) = inslag av annan kategori. 
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Tabell 2. Antal förskollärare som ger uttryck för respektive föreställningskategori 
relaterat till examinationsår. 

Examinationsår 
Foreställnin^skaL^^^^^T^^^^^-TS-TT^^^^-TS-SO^^^^^l^ 

1 2 1 
2 3 1 2 
3 2 

(N=ll)* 

•(Uppgift om examinationsår saknas för en förskollärare) 

Tabell 3. Lärarkandidaternas föreställningar om förskolan vid 
intervjutillfälle 1, med hänsyn tagen till både dominerande 
föreställningskategori och inslag av annan förställning. 

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 
Lk Kompensation Anpassning Utveckling 
1 X (X) 

2 X (X) 

3 X 
4 X 
5 X 
6 X 
7 (X) X 
8 X 
9 (X) X 
10 X 
11 X (X) 

12 X 
13 (X) X 
14 X (X) 

15 X 
16 X (X) 

17 X 
18 (X) X 
19 X 
20 X 
21 X 

Totalt: 2x+l(x) 16x+4(x) 3x+4(x) 
N= 21 

x= dominerande föreställningskategori 
(x)= inslag av annan kategori 
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Tabell 4. Lärarkandidaternas föreställningar om förskolan vid 
intervjutillfälle 2 med hänsyn tagen till dominerande 
föreställningskategori samt till inslag av annan förställning. 

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 
Lk Kompensation Anpassning Utveckling 
1 
2 X (X) 

-

3 - - -

4 (X) X 
5 X 
6 X 
7 X (X) 

8 X 
9 X 
10 X 
11 (X) X 
12 X 
13 X 
14 X (X) 

15 - - -

16 X 
17 - - -

18 X (X) 

19 X 
20 X 
21 X 

Totalt: 5x+l(x) 9x+3(x) 3x+2(x) 
NO 17 

x= dominerande föreställningskategori 
(x)= inslag av annan kategori. 
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Tabell 5. Antal lärarkandidater klassificerade efter social bakgrund och 
föreställningskategori vid intervju I. 

Socialklass 1 
Föreställningskategori 

2 3 

1 3 1 

2 4 

3 2 8 2 
Totalt: 
N= 20* 

2 15 3 

* Uppgift om socialklass saknas från en kandidat 

Tabell 6. Antal lärarkandidater klassificerade efter social bakgrund och 
föreställningskategori .vid intervju II. 

Socialklass 1 
Föreställningskategori 

2 3 

1 1 1 

2 2 2 

3 2 6 2 
Totalt 
N=.16* 

4 9 3 

* Uppgift om socialklass saknas från en kandidat 
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Tabell 7. Förskollärarnas ( fl:s) uppfattningar o m arbete med hänsyn tagen till 
mer än en kategori. 

ARBETE 
Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

Fl nr "vuxenakt. " "uppgift" "som lek" 
1 (X) X 
2 X 
3 X 
4 X 
5 X 
6 X 
7 X (X) 
8 X 
9 X 
10 (X) X 
11 (X) X 
12 X 

Totalt: 3x + 3(x) 7x 2x+l(x) 
N= 12 

x= dominerande kategori 
(x)= inslag ; av annan kategori 

Tabell 8. Förskollärarnas (fl:s) uppfattningar om lek i förskolan, med 
hänsyn tagen till fl:s uttryck av mer än en kategori. 

LEK 
Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

Fl nr "diagnos" "inlärning" "terapi" 
1 (X) X 
2 X (X) 
3 X 
4 X 
5 X 
6 (X) X 
7 X (X) 
8 X 
9 X 
10 (X) X (X) 
11 X 
12 (X) X 

Totalt: 2x+(2x) 5x+(3x) 5x+(2x) 
N=12 

x= dominerande kategori 
(x) = inslag av annan kategori 

213 



Tabell 9. Förskollärarnas (fl : s) uppfattning om inlärning med hänsyn tagen till inslag 
av mer än en kategori. 

INLÄRNING 
Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

Fl nr "begrepp" "fostran" "allt" 
1 00 X 
2 X (X) 
3 X 
4 (x) X (X) 
5 X 
6 X 
7 X 
8 X (X) 
9 X 
10 X (X) 
11 X (X) 
12 X (X) 

Totalt: 3x +2(x) 8x+3(x) lx+3(x) 
N=12 

X = dominerande kategori 
(x) = inslag av annan kategori 
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Tabell 10. Förhållandet mellan förskollärarnas (fl:s) och lärarkandidaternas ( lk:s) 
föreställningar om förskolan och uppfattningar om verksamhets-
begreppen.(Siffrorna står för de olika kategorierna av uppfattningar om 
arbete, lek respektive inlärning. ) 

" K o m p e n s a t i o n "  " A n p a s s n i n g "  " U t v e c k l i n g "  
U p p f a t t n i n g s k a t e g o r i e r  

F l  n r  F l  n r  F l  n r  
1 2-2-2 2 1-1-2 3 3-3-3 
4 2-3-2 5 2-2-2 11 2-3-1 
10 2-2-1 , 6 2-3-2 L k  n r  
L k  n r  7 1-1-2 4 1-2-2 
2 1-2-1 8 1-2-2 8 2-3-3 
6 2-3-2 9 3-2-2 20 2-2-3 
7 2-2-2 12 2-3-1 
16 1-3-2 L k  n r  
19 1-3-2 5 2-1-2 

9 2-2-2 
10 2-3-1 
11 1-2-3 
12 1-3-3 
13 3-3-3 
14 2-2-2 
18 1-2-3 
21 2-3-2 

Uppfattningar om arbete: Kategori 1 = "vuxenföreteesle' 
Kategori 2 = "uppgift" 
Kategori 3 = "lek" 

Uppfattningar om lek: Kategori 1 = "diagnos 
Kategori 2 = "inlärning" 
Kategori 3 = "terapi" 

Uppfattningar om inlärning: Kategori 1 = "begrepp 
Kategori 2 = "fostran" 
Kategori 3 = "allt" 
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Tabell 11. Antal intervjusvar från förskollärarna o ch lärarkandidaterna so m uttrycker 
föreställningar om förskolan och uppfattningar om verksamhetsbegreppen 
enligt kategorierna 1, 2 och 3. 

Uppfattningar om arbete, lek och inlärning 

1 
Kategori 

2 3 

1 5 15 4 
Föreställnings
kategori 2 11 26 11 

3 2 6 7 
Totalt: 18 47 22 

Föreställningskategori 1 = "kompensation" 
Föreställningskategori 2 = "anpassning" 
Föreställningskategori 3 = "utveckling" 
Uppfattningskategori 1 = "vuxenföreteelse", "diagnos", "begrepp" 
Uppfattningskategori 2 = "uppgift", "inlärning", "fostran" 
Uppfattningskategori 3 = "lek", "terapi", "allt" 

Tabell 12. Procentuell andel intervjusvar i varje föreställningskategori som uttrycker 
uppfattningar om verksamheten enligt kategorierna 1, 2 och 3. 

Uppfattningar om arbete, lek och inlärning 
Kategori 

1 2  3  

1 21 62 17 100 
Föreställnings
kategori 2 23 54 23 100 

3 13 40 47 100 

Föreställningskategori 1 = "kompensation" 
Föreställningskategori 2 = "anpassning" 
Föreställningskategori 3 = "utveckling" 
Uppfattningskategori 1 = "vuxenföreteelse", "diagnos", "begrepp" 
Uppfattningskategori 2 = "uppgift", "inlärning", "fostran" 
Uppfattningskategori 3 = "lek", "terapi", "allt" 
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Tabell 12. De enskilda förskollärarnas (fl:s) strukturering av förskolan enligt 
kortsortering 1. 

Struktureringsprincip 
Fl nr a b c d 
1 X 
2 X 
3 X 
4 X 
5 X 
6 X 
7 X 
8 X 
9 X 
10 X 
11 X 
12 X 

Totalt: 5 3 1 3 

N=12 
Struktureringsprincip: a = aktör 

b = aktivitet 
c = arbete-lek-inlärning 
d = övrigt 

Figur 1. Förhållandet mellan förskollärarnas (fl:s) tänkande om förskolan och 
handling, Siffrorna representerar föreställnings- och uppfattningskategorier 
för varje begrepp. 

F ö r s k o l a n  A r b e t e  L e k  I n l ä r n i n g  

fi i 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ti i 

Tänkande kdd •kid •kid •ed 
Praktik •KIE3 •sd BEO 

fl 2 

Tänkande •ed kod Kinn •kd 
Praktik •KID 13 kid snE3 bsd 
fl 3 

Tänkande ••Kl ••Kl nasi ••Bl 

Praktik ••Kl ••Kl nnKi •E3I3 
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fl 4 

Tänkande ann •KID nnKi •KID 
(Praktik) ••• ••• nnn ••• 
fl 5 

Tänkande •HD •BD •KD •KID 
Praktik •HD •BD ••Kl E3KD 
fl 6 

Tänkande •ED •BD ••Kl •KID 
Praktik •KID •HD ••Kl KIED 
fl7 

Tänkande •BD Kinn Kinn •KID 
Praktik •EIS Kinn •Elia •KID 
fl 8 

Tänkande •BID Kinn •KID •KID 
Praktik •BEI Kinn •E3KI •KID 
fl 9 

Tänkande •BD •KD •KD •KID 
Praktik •BS Kinn •E3B EIBO 
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fl 10 

Tänkande BCD DBD DBD BDD 
Praktik •BD DBD DBB BBD 
fl 11 

Tänkande ••B DBD DDB BDD 
Praktik •BD DBD DBB BBD 
fl 12 

Tänkande •BD DBD DDB BDD 
Praktik •BD DBD DBB BBD 
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OBSERVATIONER 
Bilaga 4 

OBSERVATION AV ELIN I BARNGRUPP 

Nedan följer ett utdrag ur observationerna av Elin i barngruppen. Den ger en 
illustrativ bild av Elin i barngrupp under en tid av 1,5 timmar och ges här för att 
min sammanfattning av observationerna av Elin skall framstå klarare. 

Text med kursiv stil och med citationstecken är direkt citat av Elins repliker. 
(Kursiv stil inom parentestecken) är yttrande från något barn i gruppen. Repliker 
från barn eller vuxna som jag inte uppfattat eller som ej registrerats av 
bandspelaren är markerad med ....? I övrigt är texten löpande beskrivning av 
vad jag ser i situationen. 

7.00 Daghemmet öppnar. Elin morgonfikar i en lekhall tillsammans med två 
kollegor från andra avdelningar. 

7.10 Elin hör att något barn kommer till hennes avdelning. Går till tamburen 
och tar emot två barn som kommer samtidigt. 

7.15 En mamma är i tamburen och pratar med sonen och Elin. Elin 
kontrollerar vart första pojken tog vägen. Elin frågar om han och den 
andre vill höra en saga. 

Elin sätter sig i soffan i lekhallen och läser "Det underbara trädet". Läser 
högt och småkommenterar bilderna genom att ställa små frågor:'Tror du 
det är dag eller natt?"" 

7.25 Två pojkar, syskon, kommer till avdelningen. De går direkt in och ropar 
(Hej\) till Elin och de andra. De vill också höra sagan. Elin lovar att läsa 
den igen efter frukost. Det blir för tjatigt att läsa den direkt igen, menar 
hon. 

7.30 Pojke A väljer en annan bok som Elin skall läsa. Elin läser 
"Födelsedagskalaset". 

A kastar sig ner på golvet och morrar. Pojke R gör likadant. 
- "R! Du behöver väl inte göra precis likadant som A!" 
Hon fortsätter läsa och kommenterar bilderna. A och R småbusar med 
varandra. - "Vi läser färdigt först så får du, A, leka med R sedan!" 

7.35 Boken läst. 
Elin bestämmer med barnen E och S, att börja på en ny bok och läsa den 
tills nästa barn kommer. A och R härjar på estraden i lekhallen. 
- "Vi flyttar oss så får A och R leka här inne". 
Elin läser "Trulsa hos mormor". 
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7.40 Elin slutar läsa och säger att hon inte kommer att läsa mer före frukost 
nu. 

Elin tar ifrån R pinnar som han har som gevär. 
Du R! Vi leker inte så med de hår!" 

(Elin påpekar för mig att hon försöker undvika att läsa eller binda upp sig 
på annat sätt på morgonen. Hon vill kunna ta emot barn som kommer, 
redan i tamburen.) 

7.45 Fler barn kommer till avdelningen. 

7.50 Två pojkar kommer med sin far. Elin är i tamburen och småpratar med 
barn och föräldrar. 

En liten pojke går omkring med en penna i munnen. Elin hejdar honom 
och säger till: -"Det är farligt så här, förstår du!" 

Fler barn kommer och Elin tar emot. 

Elin går runt och tittar till barnen som genast ko mmit igång med olika 
aktiviteter. 

Hon talar en pojke tillrätta som ej vill turas om med sparkbil med de 
andra barnen - "Det måste man göra här!" 

8.00 Elin går för att hämta matvagnen. 
Barnen städar bort från bordet. På initiativ från ett barn och på 
uppmuntran från Elin. 
Elin dukar vid två bord. Filmjölk och smörgås till frukost. 
Barnskötare H kommer och börjar sitt arbetspass. Står helt plötsligt vid 
ett av borden och börjar assistera vid frukosten ( Jag såg aldrig när hon 
kom in i rummet och hon sa ingenting när hon kom). 

Elin knyter haklappar på barnen. 8 barn äter frukost. 

Lasse kommer in och hälsar. Han skall ej arbeta på avd.elningen i dag 
utan vikarierar för föreståndaren. 

Elin säger "Varsågod!" och serverar barnen under småprat och små 
tillrättavisningar. 

Elin diskuterar med Lasse om vem som vikarierar för honom på 
avdelningen i dag. 

Hon breder fler smörgåsar till dem som vill ha.- Tillrättavisar åter en 
pojke som sitter och småsjunger: 
-"Och så sjunger vi inte vid matbordet J!" 
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-"Nu får du sätta dig med bena fram...och så närmare .. så där!.. Va sa 
du?...Du vill inte ha skinksmörgås då?..Messmör? 

Elin går och hämtar avdelningens almanacka. 
-"Det var i dag E skulle få dra en lapp....Vet ni varför?" 
(-Nääää!) 
-"Kommer du ihåg J vad som hände med lappen igår?" 
{-Den gick ...Pang!!) 

Jaa. Gick den sönder av äg själv?" 
(-Nej. Jag hade sönder den.) 
-"Ja. Det var ju väldigt dumt så därför har vi lovat att E skulle få dra i dag 
också. Så får vi se till att hans lapp får vara hel idag!...S har redan 
berättat vad det var för dag i dag!" 
(-Onsdag) 
-"Mmmm. Vad är det för siffra då?..." 
(-Ett!) föreslår någon. 
-"Vad är det för siffra S?" 
(-Fyra.) 
-"FJÄRDE april. Ambrosius har namnsdag!" 
(-Vaaaal) säger barnen i mun på varandra. 

Elin svarar inte på detta utan går och hämtar planeringskalendern. 
-"Jag måste be att ni tittar en liten stund till J dag var det ju onsdag 
fjärde april..Ni ser här uppe står det en fyra också.. J ser du här?....Här 
uppe står det en också en fyra och på den här biten står det vad vi ska göra 
idag..Då står det så här...Vänta nu så ska ni får höra vad som står upp på 
planeringen.. Längst upp så står det: Gunilla vickar för Lasse...Men han 
var ju här....?? 

(-Gunilla vickar....) upprepar ett barn eftertänksamt och nickar/vickar med 
huvudet. 

-"Det betyder att...På onsdagar vet ni ...då är Lasse i stället för Birgit på 
kontoret och då kommer Gunilla hit klockan halv tio och jobbar i 
stället för Lasse här!!!..Och det vet ni vem det är...Och halv tio..Då 
börjar tvärgrupperna...då vet ni...våra grupper. S har han berättat vad han 
skulle göra." 
(-Sy:yy!) 
-"J! Vad brukar du göra då?..Du vet inte vad du ska göra idag men E kan 
berätta vad ni brukar göra..." 
(-Plantera!) 
-"Ja..plantera och så. Och R vad brukar han göra?" 
(..?..) (Ett barn säger något som jag ej uppfattar. Elin hör det.) 
-"Döda blomflugor...? Jaha! Jag vet att ni...H an är i samma grupp. Det 
brukar vara det stora problemet hos er.. Ja det är vad vi ska göra på 
förmiddan och då hinner vi inte ut på förmiddan så då går vi ut på vilan i 
dag i stället." 
(-Näää!) kommer som någon enstaka protest. 

222 



-"Jo, men ni brukar ju tycka att det är så skönt!" 

En pojke, J, har ätit färdigt och börjar duka bort. Elin hejdar honom och 
frågar vad han skall göra nu. J blir förvirrad och förstår ej vad hon menar -
han går tillbaka till bordet för att se om han glömt duka bort något. 

Elin förklarar att det gällde vad han ville göra efter maten - bygga eller så. 
Det är bra om man tänker över sådant! 

Elin sätter sig ner och gör en smörgås åt sig själv och äter lite filmjölk. 

8.15 En pojke i sovrummet ropar åt någon (!Tokstolle/). Elin kliver upp och 
går dit och säger till att : 
-"Vi vill ha lite matro!" 

R kommer ut och säger till att han är kissnödig. Elin reser sig igen och 
går och hjälper R. 

Endast ett bam, E, är kvar vid matbordet och äter. Ett barn är i 
sovrummet, två vid ett annat bord med H. Övriga är i lekhallen. 

8.20 Elin dukar bort det sista och går till personalrummet på kafferast. 

(Slut observationsexempel.)) 

YLVA I BARNGRUPP 

Nedan följer ett exempel på en observation av Ylva i barngrupp. Observationen 
skall läsas på samma vis som det förra exemplet, dvs kursiv stil betecknar 
förskollärarens direkta yttrande osv. 

7.25 Jag anländer till daghemmet. En annan avdelning, avd 2, "öppnar" och två 
barn, systrarna Ma och Lilla De som kommit tidigt är där. 5 barn från 
andra avdelningar är också där. 

7.30 Ylva kommer till daghemmet. Hon går för att hämta "hem" Ma och De 
till egna avdelningen. På "tvåan" har personal och barnen klippt papper 
och gjort svalor. Ylva prövar svalorna för att se hur de flyger. 

7.45 Systrarna A, B och Lilla C kommer till daghemmet tillsammans med sin 
pappa. Ylva ser dem från fönstret och går tillbaka till egen avdelning med 
De och Ma. Pratar med far och barn en stund. Erbjuder sig att ta med A, 
när Ylvas eget barn skall på handbollsträning. 

Ylva tar upp Lilla De i famnen och upptäcker att hon är plaskvåt i 
blöjan. Hon tar henne till tvättrummet för att byta blöja men blir 
avbruten i detta. 
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7.50 K kommer med sin mamma och har spanska böcker med sig för sin 
hemspråksträning. Ylva, som fortfarande har De i famnen, underrättar K:s 
mor om att barnens teaterspel som skulle uppföras på torsdag är 
uppskjutet p g a att huvudpersonen, pojke Be, är borta hela veckan. 

Ylva byter blöja på De. Småpratar och "gullar" med henne. 

Ca kommer med sin mamma. Ylva står kvar vid skötbordet och pratar 
med de nyanlända. 

G, vikarierande förskollärare, anländer till avdelningen. Hon vikarierar för 
en förskollärare som på eftermiddagen skall ha praktikmetodik med 
lärarkandidaterna. G skall nu först göra ett arbetspass på avd 2 och 
kommer sedan till "vår" avdelning. 

7.55 Li kommer med sin mamma. Ylva tar Li vid handen och går fö r att vinka 
när mamma går i väg. Ylva samlar sedan ihop Li:s alla nappar och lägger 
i den burk där de förvaras under dagen. 
K, Ca och A sitter och tittar tillsammans i K: s böcker. 

8.00 Ylva går med B, De och Ma för att hämta matvagnen. 

Förskollärare Sonja anländer till sitt arbetspass på avdelningen. 
Ylva kommer tillbaka med mat och alla barnen. 
Lilla C sitter på golvet och gråter och Ylva klappar om henne i 
förbigående när hon kommer med matvagnen. Ylva röjer undan på ett bord 
och sätter C och Lilla De i barnstolar vid bordet. 

Sonja börjar duka och Ylva sätter haklappar på de barn som använder 
sådana. 

8 barn på avdelningen nu. Alla ska äta frukost - risgrynsgröt idag. 

Ylva lägger upp gröt till Lilla C och Lilla De. 

8.05 Lärarkandidaten, Lk, kommer till avdelningen. Lilla C har tappat sin sked 
på golvet och Ylva tar upp och sköljer av den. Hon sätter sig sedan 
bredvid C och matar henne. 

Förskollärare Maja anländer till sitt arbetspass på avdelningen. 

8.10 Ylva går till personalmatsalen för egen frukostrast. 
Även Sonja går iväg. 
(Paus i observation av Ylva.) 

8.30 Ylva kommer tillbaka till avdelningen igen. Frukosten är nästan avslutad. 
Maja och Lk håller på att duka bort. 
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När Ylva kommer går hon direkt till toalettrummet och hjälper Ma, som 
, sitter på pottan och torkar henne i stjärten. 

Ylva och Maja samtalar sedan om kommande aktiviteter under dagen. 

Ma kommer och "skvallrar" och berättar att de stora barnen är i huset som 
håller på att byggas i lekhallen. (En stor lekkoja skall byggas av gamla 
dagstidningar och tapetklister. Den är inte riktigt färdig ännu - fler lager 
papper behövs för att den skall bli stark och hållbar.) 

Ylva går till lekhallen och försöker övertala A att lämna kojan tills den är 
färdig och helt torr. A vill inte och hon argumenterar för att vara kvar, 
ända tills Ylva ger upp sitt övertalningsförsök. 

8.45 Ylva bygger en koja av kuddar till Al och C. "Busar " med Lilla C på 
lekmadrassen. Fortsätter att bygga koja och skoja med småbarnen. 

8.50 B kommer och ber om a tt få vaselin som grund för sminkning. Ylva går i 
väg för att hämta. 

J kommer med mor till avdelningen. Ylva tar emot och hälsar i tamburen. 

Går i väg till andra avdelningar för att leta efter vaselin. Kommer tillbaka 
efter en stund utan att ha funnit någon. 

A har suttit en stund och tex tat alfabetet åt sig. A hejdar Ylva och frågar 
henne vilka bokstäver som det skall stå. 

(-Vad kommer i alfabetet efter...efter...) frågar A. 
(-Ylva kan du laga det här?) avbryter J. 
-"Nu ska vi höra vad A säger - Du får vänta J! " 
(-Efter F! -Vad kommer då?) 
"G!-gggggg! - Vad sa du J?" 
(-Kan du laga den här?) J visar en sak. (Jag ser inte 
vad det är.) 
-"Om jag kan laga det där? ...Åh så tjusigt...Men jag ser att någon har 
trampat på det skulle jag tro! Om vi tar en Den ska in på det hållet 
va?...Får se...Vi har nån tång...? ...Nej, jag tror vi klarar det utan att gå 
till snicken..." 

A håller på med sitt alfabet och frågar igen: 
(- Sen I va?) 
-"I? Ja! Bra!" 

Alla barn ä r nu inne i allrummet. Lilla C på golvet ramlar omkull och 
börjar gråta. Ylva plockar raskt upp henne medan hon fortsätter med 
bokstavshjälpen. Hon lämnar så tillbaka saken, hon har lagat, till J. 
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Alfabetet är klart och Ylva berömmer A för att hon är så duktig att skriva 
bokstäver. 

Småflickorna har plockat fram "Play-doo" och vill nu baka. Ylva undrar 
över om de verkligen skall börja med detta nu - skall de inte göra färdigt 
kojan först? 
Nej - det vill de inte. De vill baka. NU! 
Ylva plockar bort duken som ligger på bordet, så de kan hålla till där. 

Ylva frågar de äldre barnen. 
-"A och Ca - Har ni gjort i ordning där inne nu? -Ni måste ha gjort i 
ordning i kojan där nu för klockan är fem i nio." 
Flickorna kilar iväg för att se om de städat ordentligt. 

9.00 De äldre barnen, som skall på tematräff, kilar iväg till avdelning 2. 
De, C, B, Li och Ma är kvar och sitter och bakar med leran. 
Ylva frågar B om hon inte bestämt att hon skulle sminka sig. B vill inte 
längre, eftersom hon inte hittade något vaselin. 

Ylva bakar med barnen och pratar med dem om vad de gör. 

9.05 Sonja, Maja och Lk kommer tillbaka och har ett barn från avd 2 med sig. 

Ylva går ut i snickarrummet och hämtar B:s skrin som nu är lackat. 
B är lite besviken - Skrinet blev inte så blankt som hon tänkt sig. 

Ylva fortsätter att baka med småbarnen. 

Samtidigt diskuterar hon med Maja och Sonja vad de skall göra med 
pappershuset. Ylva går och hämtar fram tapetklister som skall användas 
vid husbygget. Diskuterar med Maja hur de skall bygga vidare. De 
konstaterar att det är lagom för de små att vara med, nu när det är så få 
barn på avdelningen. 

9.10 De barn som vill bygga på huset får hjälp med att sätta på förkläde. Ylva 
sätter på sig själv ett stort förkläde. Hon delar ut penslar till alla barn. 

Alla barnen utom Lilla C och Lilla De är med. De sitter kvar och "bakar" 
och Sonja sitter med dem. 

Ylva, barnen och Maja börjar smeta klister på pappershuset. Ylva märker 
att det blir trångt och ont om plats runt huset och svårt för alla att komma 
åt klisterburken. Hon går och hämtar en burk till och häller över klister så 
att Ma får en burk för sig själv. 

9.20 Ylva hejdar Ma från att kladda klister vid husets dörröppning. Där skall i 
stället sitta en träram förklarar hon. 
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Ylva klistrar och lägger ut tidningspapper och visar barnen hur man gör 
och hjälper dem. 

Ett av barnen börjar sjunga på en sång. Ylva tar upp den hon också och 
hjälper till med texten: 
-"Jag hamrar och spikar, jag bygger en bil!....Fast vi bygger ju ett hus 
vi!! 
J,Jag sågar och gnider jag drar Hur var det sen då?".. 
Ylva nynnar vidare i sången. 

Hon "målar" vidare med klistret och utbrister: 
-"Det är härligt - man får verkligen sitt kladdbehov tillfredsställt!!" 

Bygget går vidare. Barnen smetar klister och lägger ut papper. Ylva 
korrigerar lite ibland genom att måla över med sin bredare pensel. 

9.25 Plötsligt säger ett barn ifrån: 
(-Jag vill inte måla nåt mer!) 
-"Är du nöjd? Redan?" 
(-Jag vill inte heller måla mer!) säger ett annat barn. 
-"Nähej! Då går ni och tvätter er då!" 

Barnen går därifrån - endast Ma kvar av barnen. 
Li kommer tillbaka och står och tittar på. 
(-Vi målar!) säger Ma. 
-"Ja vi målar. Eller klistrar gör vi ju egentligen!" 
(-Ja det gör vi!) 
De målar vidare med Li som åskådare. 
Ylva frågar om Li har tvättat sig nu. 
Nej, det har hon in te. Hon vill inte nu! 
Ylva fortsätter, småsjunger och nynnar och småpratar med småflickorna. 
Ma säger ifrån att hon inte vill klistra längre och går direkt ut ur rummet. 
-"Nu har alla målat klart utom jag" konstaterar Ylva för Li. 

9.35 Ylva avslutar sitt arbete på huset. Sonja har under tiden suttit och "läst" 
pekbok med De och lilla C. Lk sitter och planerar en samling hon skall 
leda framöver. 

(Slut observationsexempel.) 

ANNA I BARNGRUPP 

Ett exempel på en utskriven observation av Anna i barngrupp ges här. Exemplet 
omfattar ett helt arbetspass för Anna och barnen i deltidsgruppen, eftersom Annas 
planering för gruppen går över hela dagen och hon ser dagspasset som en helhet 

227 



8.30 Barnen samlas utanför på gården i väntan på att klockan skall bli 8.30. 
Strax före öppnar Anna dörren, barnen går in och lämnar sina väskor. Idag 
klär de inte av sig utan tar i stället sina gymnastikpåsar. Alla barn och 
vuxna, Anna och de två lärarkandidaterna lk A, lk B skall gå till 
gymnastiksalen. 

8.35 Alla är i omklädningsrummet och byter om. Barnen klarar ombytet helt 
själva. Även Anna och lk A och B byter om. Anna talar med barnen om 
småkrämpor och om gymnstikkläder medan de klär om. 

Allt eftersom barnen är omklädda springer de ut i gymnastiksalen och 
börjar rusa fram och tillbaka i salen. 

Anna har just låst upp salen och förrådsutrymmena inne i salen. Hon 
anvisar en plats åt S att sitta på under passet. (S mådde dåligt i går och 
gick hem tidigare än de andra.) 

-"Ni som är färdiga - ni pojkar och M, hjälp mig att lägga ut repen i 
ringar på golvet!" 
Anna lägger ut ett hopprep i en cirkel på golvet. Några barn ansluter sig 
och gör likadant. 

8.45 Anna blåser kort i en visselpipa. Sätter sig på golvet, ropar att barnen 
skall komma. Barnen sätter sig bredvid och väntar. Några är fortfarande 
kvar i omklädningsrummet. De två lk är kvar där ute med dem. De 
kommer strax in och alla är samlade. 

Anna kallar på en flicka som ej satt sig ännu och anvisar plats. 

- "Jag tänkte vi måste berätta för lk A och lk B...Ni får berätta vad ni 
brukar göra. Ni får räcka upp handen om ni vill säga något." 

Barnen berättar i tur och ordning vad de brukar göra i gymnstiken. Anna 
väljer vem som får yttra sig, bland de barn som räcker upp handen. Alla 
barn räcker inte upp handen varför de får förbli tysta. 

Anna förklarar vad man skall leka med ringarna på golvet. 
Musikaliska stolar fast på golvet!" 

Leken sätter i gång och alla är med. Även S som skulle sitta och titta. 
Alla skuttar runt mellan ringarna. När Anna blåser i visselpipan skall var 
och en hoppa in i en ring och stå där. En ring tas bort för varje gång så 
det blir fler och fler personer i de ringar som finns kvar. Till slut blir det 
ganska trångt så det blir svårt att få plats. Alla skrattar. 

8.50 Leken är slut bestämmer Anna när alla står och trängs i en ring. Alla 
barnen springer runt i rummet igen. 
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Anna tar fram ett långt rep som hon lägger i en stor ring på golvet. 
Kallar ihop barnen igen. 

C! Kan du berätta hur trollerihatten går till?!" 
(-Nej) 

K! Berätta du!" 
K förklarar att trollkarlen står utanför hatten/ringen. Alla barnen i hatten. 
Trollkarlen förtrollar alla till grodor t ex. Alla hoppar ur hatten och 
kvackar ut över rummet. Så tillbaka till hatten bestämmer trollkarlen som 
gör en ny för trollning. 

Anna blåser i visselpipan och väljer ut vilket barn som får vara trollkarl. 
-"Alla får ju vara!" 

Hon hjälper en pojke att uttala hokus-pokus-filiokus. Leken sätter igång. 

En pojke försvinner ut i redskapsrummet och hittar något som intresserar 
honom där. Anna ropar honom tillbaka. 
-"Kom! Vi leker färdigt nu!" 

Anna kontrollerar vilka som vill vara trollkarl och vilka som har varit. 
AL vill inte vara trollkarl och Anna lovar att hon inte behöver. 

9.00 Leken är slut när alla som vill har varit trollkarl en gång, bestämmer 
Anna. 
Alla pojkarna rusar i väg till ribbstolarna vid fönstren och klättrar upp för 
att se ut. Det hörs att en stor traktor är på gång utanför. Anna ropar ner 
dem igen. 

Alla skall sitta i en ring på golvet. Anna övertalar vädjande S att flytta på 
sig så att F kan få plats bredvid kamraten J. 

-"Visst! Du brukar ju vara snäll!" 

De två Lk skall nu leda en lek. 
( Utelämnad observationsredovisning då lk A och B l eder. -Lk leder 
några lekar fram till 9.25. Sedan blir det tvätt eller dusch och omklädning 
igen...) 

9.45 Barnen som först är klara går tillbaka till förskolan med lk A och B. 
Anna stannar och hjälper de sista barnen med knytning och knäppning. 
Hon går in i skolan på tillbakavägen för att dra ut papper på skolans 
stencilapparat. 

När barnen är tillbaka på förskolan hämtar de sin frukt och går in i 
dockrummet där Lk A läser "Ronja Rövardotter". 

9.55 Anna är tillbaka till avdelningen. 
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Barnen kommer ut från sago-/fxuktstunden. De plockar direkt fram sina 
påtbrädor och räkneböcker. 

Anna hjälper en flicka med påtning. 
-"Titta här K: Då snurrar man runt spiken - så tar du tag med tummen och 
pekfingret så här och drar över ...du kan ta en virknål också om du tycker 
det.... Vi ska ta fram fler..." 

Anna plockar fram fler virknålar så det skall räcka till de barn som påtar. 

En flicka kommer med sin arbetsbok och frågar: 
(-Vad gör man här?) 
-"Varför gråter Anna tror du -på den här bilden?" 
( ) Inget svar. 
-"Dom har tagit all a bilar! Och hon har ju ingen bil!..Näää. Du kan väl 
måla Anna på den här bilden!" 
(-Och bilarna!) 

Lk B har satt på vatten och skall koka the och kaffe. Anna och B resonerar 
om doseringen. 

Anna återvänder till flickan med påtningen och ser efter om det går bra. 

-"Du glömde förra varvet här! Jag ska s e om jag kan fixa det !" 

Anna tar påtbrädan och reder ut trassel. Påtar några varv. 
(-Får vi ta hem dom här bräderna sedan eller ska du spara dom till nästa?) 
-"Nej, nog får ni ta hem dom om ni vill jobba hemma..." 

Anna diskuterar påtningen och vad man kan göra av banden, med några 
barn. 

10.05 En flicka, AL, kommer med räkneboken och frågar vad hon skall göra, 
Anna pratar om bilderna med henne och om frukten på bilderna. 
Resonemang om citroner och vattkoppor. 
-"Vad heter grönsakerna?.Den är röd..Jiöööd....bb....eeee..ta! 

AL kan benämna de övriga. 

-"Gullviva- den ska vara gul!" 

De vuxna sätter sig att dricka kaffe vid bordet vid spisen. Samtalar med 
varandra. 

Flickan M kommer fram till Anna och hon har ett kort samtal om 
lekkamrater. Vem skall hon leka med? 
AL kommer igen med räkneboken och visar Anna vad hon målat. De 
resonerar om vad hon gjort. 
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10.25 En annan flicka kommer in och påpekar att pojkarna river flickornas koja. 
Anna lyssnar på klagomålen men vänder sig sedan åter till AL med boken. 

-"Du vet inte om du vill måla det här? Du kanske är trött nu AL. -Du 
kanske skulle vila dig från boken och så jobbar du med något annat ...eller 
leker med borna." 
(-Nej. Jag vill inte.) 
-"Har du börjar medpåtningen?" 
( . - )  
-"Vill du inte?...Vill du så gräs till påsk?..J en sån här liten korg? Ja, då 
ska jag hjälpa dig? Då ska jag skriva AL på en - du får välja färg 
då. Alla barn dom får en sån där var sin korg med handtag på....Vad tror 
du...?...Vill du ha ljusgrön, gul eller blå? Då skriver du AL på den här. Vi 
ska tända lyset i taket så ser vi bättre. Kan du lägga din bok i lådan då?!" 

Anna plockar fram en påse jord och håller fram den så att AL kan ösa jord 
i korgen. 
-"Då får vi se AL. Vad ska vi ta jorden med...Vi kan ta en träslev! Så tar 
du själv och fyller den till halva ungefär...till hälften!" 
AL öser jord i korgen. 
-"Ja, jag säger till dig!" 
AL öser mera. 
-"SÅ. Nu räcker det!" 

(-Jag tyckte det var ganska kul när vi skulle gå ut och va...och va 
påskkärringar.) 
-"Ja, det ska vi ju va nästa onsdag - då ska vi klä ut oss!"..." Så det här är 
ju gräsfrö - nu sår du så här ganska tätt. Ta lite i nypan så här och så." 

10.30 Anna strör lite frön på jorden - överlämnar åt AL som fortsätter. 
(-Som på en åker!! Fast då går man ju på åkern liksom.) 
-"Mmmm.Men när det är nysått så får man ju försöka undvika att gå 
där!.. Du kan försöka få lite runt kanterna." 

Anna tappar upp vatten i en stänkflaska. 
Några barn kommer framkrypande som hundar och småskäller lite. 
(-Vofft.Voff!..) 
-"År det hundvalpar?" 
(-Jaha. Får vi också så?) 
-"Ja du får också så! Välj dej en korg!" 
-"Så där AL, det är ju jättebra. Nu kan du ta stänkflaskan och så stänker du 
vatten på gräsfröna." 

Fler barn flockas runt Anna och vill så gräs. 
-"Det är bara en i taget som kan så - det förstår ni va? Jag kan hjälpa en i 
taget. Ja, det var du som fråga efter AL- då skriver jag D på din korg!" 
(-Sen ska jag!!) ropar ett annat barn. 
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-"Jaadâ!' 

Anna hjälper nu D på samma sätt att så i korgen. De två lk är i 
snickarrummet och gör påtbrädor med några barn. Några barn är i 
lekhallen och några sitter vid bordet med böcker- övriga väntar på att få så 
gräs. 

Anna och barnen samtalar om vad de ska ha gräset till. 
-"Försök att hitta en plats i fönsterkarmen där korgen kan stå så att den får 
ljus, för då växer det fortare förstår du. " 

Anna lämnar sådden och går och diskar litet. Återvänder sedan och hjälper 
fler barn med sådden. 

-"Sen får ni ju sköta det här och vattna det varje dag, så det hinner växa 
upp till påsk!" 

En pojke Si kommer från snickarrummet med färdig påtbräda så Anna 
frågar honom om han vill börja påta. Det vill han inte - hellre så gräs. 
Anna fortsätter att skriva namn på korgar. Visar tillrätta och småpratar 
med barnen. 

10.35 Telefonen ringer och Anna försvinner ut till kontoret för att svara. 
Alla barn är nu i allrummet. Påtar, klipper, ritar eller målar. Barnen 
använder räkneböckerna som om de vore enkla "målarböcker". De målar 
sida efter sida i rask takt. 

10.45 Anna kommer in igen. Hon dukar bort efter kaffet och fortsätter att så gräs 
med barnen. Hjälper till att göra i ordning korgar, skriver namn, justerar 
osv. Barnen som håller på, samtalar med varandra och med Anna hur de 
skall arrangera det hela. En pojke räknar ut hur han skall göra en 
självvattnande korg. Anna talar om för honom att en garntåt går bättre än 
en vanlig tråd som ledning. 

Anna konstaterar att nu har alla barn, utom ett, sått gräs i korg. Hon ropar 
på F och säger att det bara är han kvar. 

10.50 Anvisar plats i ett fönster åt T:s korg. 
-"Du kan sätta i det här rummet i fönstret också - se - här finns större 
plats...Då kan ni som är kvar sätta där." 

Flera barn som suttit med påtning packar ihop den och springer ut i 
lekhallen. 

Anna hjälper till att så och vattna. Visar G hur han skall hålla korgen 
stadigt - hålla under botten också - och bära in och ställa i fönstret. 
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Anna sår själv gräs i en större kruka. Hon ser en pojke som sätter 
plastmuggar på sådden i sin korg. 
-"Men G! Tänker du sätta muggarna ovanpå? Vad tror du då om de frön 
som kommer under muggarna? Tror du dom gror då? Det blir nog inte så 
förstår du? Då får dom ingen sol och luft." 
- F l  F !  K a n  d u  k o m m a  o c h  g ö r a  d i n  o d l i n g  s å  f å r  j a g  p l o c k a  b o r t  s e d a n ? ! ! "  

F kommer och Anna övervakar hans plantering. 
-"Nu tar du och fyller halva korgen med jord! Mmm! 
(-Vad då med?) 
-"Med jord. Här har vi den!" 

F sår sin korg och blir anvisad plats för den av Anna. Hon p lockar bort 
efter sådden och städar på bordet. 

De två lk sitter och ritar med sex barn. De gör "pengar" genom att gnugga 
med krita på papper som de lagt en slant under. 

En flicka kommer och visar en teckning som hon gjo rt: 
(-Titta Anna!) 
-"Men så gulligt! Vad har du gjort? Ett ansikte? Vad fint. Vill du sätta 
upp det på väggen? Ja, gör det själv du. Välj en plats!" 

Anna fortsättter städningen och övergår till att sopa upp från golvet. 

11.00 Barnen som gör pengar letar i lk:s portmonnä. Anna tittar på. Anna tar 
över och prövar att göra slant hon med. Testar om det går att göra på 
annat sätt. 
Hämtar kuvert från kontoret till barnens pengar. De vill nu göra 5-kronor. 
Anna hämtar en 5-krona från sin egen portmonnä. 

Anna förvarnar barnen om städning snart. 
-"Om en liten stund ska vi plocka ihop. Ni får jobba en liten stund till !" 

Anna går ut i lekhallen och säger till om städning där. 
Lk börjar plocka bort från bordet och uppmanar barnen att plocka undan. 
Anna städar dockrummet tillsammans med T. Går ut och kontrollerar i 
lekhallen hur det ser ut där. Säger till om att kuddarna måste bort och att 
stora madrassen ska lyftas undan. Alla är upptagna av undanplockning och 
städning. 

11.10 Barnen går och sätter sig i en ring på golvet allt efter som de anser att de 
är klara med sin städuppgift. S visar en påtsnodd för Anna. 
Anna stänger dörren till lekhallen och sätter sig med barnen. Några fattas 
ännu. 

-"AM kan du komma!...Bra!ropar Anna. 
(-Anna! kan vi ringa?) 
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-"Nu ska vi ha slutsamling. AL - vart ville du ringa?" 
( ? ) 
-"Kommer inte din mamma och hämtar dig så du kan fråga då? För ni bor 
ju så nära varann så att... T! Kom! Du också S!" 

-"Vet ni vad det är för datum i dag?" 
Anna river ett blad i almanackan. 
(-Den tionde !) ropar barnen i korus. 
-"Den tionde! Vilken månad?" 
(-April!!!) 
-"Tisdagen den tionde april 1984!" 
ropar Anna och alla barnen faller in i ropet. 

En pojke ropar: 
(-April, april, din dumma sill Jag kan lura dej vart jag vill! - Är det i dag?) 
-"Nej det är för många dagar sen. I dag är det den tionde och det var den 
första man fick lura varann!" 

(-Du, Anna! Lk B fyller år i dag!) 
-"Nej men B! Fyller du år - och vi har inte bjudit på tårta! Men grattis! det 
sa du ju till mig men jag är ju glömsk" 
(-Vi sjunger!) föreslår någon. 
-"Vi kan sjunga i alla fall." 

Anna tar upp och barnen faller in och sjunger: "Vi gratulera, vi 
gratulera..." 
Ett barn böljar hurra efter sången och Anna frågan 
-"Ska vi hurra för dig B? Hur många gånger blir det? ...Trettio?" 
(-JAAAAÜ!) ropar alla barnen. 
-"Nej oh, det blir för många gånger!" 
(-JOOOOH!) 
-"Nej det gör gör vi inte - det är skillnad på sex och sju och om man ska 
hurra över trettio!" 
(-Men det gör väl ingenting!) 

Anna avslutar den diskussionen genom att ta upp en annan tråd. 
-"Men du fyller år idag! Ska vi ha kalas för B tycker ni?" 
Lk A föreslår att kalaset skall hållas nästa vecka då de båda lk gör sina 
sista praktikdagar. 
Anna avgör: 

Ja, när B slutar nästa vecka får vi ha kalaset - i stället för i dag då!" 

(-Om en vecka är det påsk!) 
-"Ja, om en och en halv vecka är det påsk." 
Liten, oordnad diskussion utbryter bland barnen om hur långt det 
egentligen är till påsk. Anna säger inget mer om detta. 

(- Du Anna, vet du vem som fyllde år i går?) frågar en flicka. 
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-"Nej - det vet jag inte." 
(-Min lilla katt!) 
-"Din lilla katt? Den fyller ju flera gånger om året. Fyllde hon månad eller 
...? Du hade ju kalas bara för ett tag sen?...Du kanske har flera katter?" 
skrattar Anna. 
-"Ja, man kan ju ha kattkalas lite då och då! Men vilken 
namnsdag är det i dag?" 
(-Ingvar.) 
-"Ja, Ingvar!" 
(-Jag känner en som heter Ingemar!) 
-"Ja, men min man heter ju också Ingvar, Lars Ingvar! Det hade jag 
glömt!" 

Flera barn ropar i mun på varandra och vill tala om vilka Ingvar de 
känner. Några Ingemar kommer också med. Anna känner till flera av dem 
som barnen nämner. Farbrorn på sågen, i det röda huset m .fl. 

Medan Anna talar tar hon tag i H och ruskar om honom lite för att han 
ska sitta stilla. 

Anna talar om att hon ska hämta en hattsvamp hos snickaren på vägen 
hem och förklarar för barnen vad en hattsvamp är. Att man sätter hatten på 
den när man inte har hatten på huvudet. 

Hon tar sedan omedelbart upp en sång utan att först säga till. 
-"Det var en kyckling som hette Gullefjun..." 
Alla barnen stämmer in. Lk även. Anna har skrivit och illustrerat verserna 
på blädderblocket. Hon bäddrar fram vers efter vers medan de sjunger. Alla 
kan sången och klämmer i med fart och schvung. 

Sången är slut och Anna säger: 
-"Vad bra det låter nu - nu kan ni den här! Lilla Trille satt på 
hyllan " 
Hon tar omdelbart om en ramsa och läser den. 

-"Kommer ni ihåg fingerleken? Titta på lk! Dom kan en annan fingerlek. 
Jag kan inte den riktigt. " 

Lk tar upp fingerleken " Fem små kycklingar lekte med en myra...." 
Alla barn, Anna och lk A och B, säger ramsan och agerar med händerna. 

Mitt under ramsan reser sig några pojkar för att byta plats. Anna tar tag i 
en av dem och föser tillbaka på egen plats, utan att säga något. 

11.15 När ramsan är slut sätter Anna upp några bilder på flanellograftavlan 
framför barnen. 
-"Kommer ni ihåg den här sagan jag har berättat för er förut?... Mu lugnar 
du ner dig HM Kommer ni ihåg vad det handlar om?" 
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(-Ja, det handlar om en ballong!) 
(-Den olydiga ballongen.) 
-"Den olydiga ballongen hade en egen visa: 
- Ja är en vild och gla ballong med lång och självlockig svans " 

Anna sjunger och barnen försöker sjunga med. En vers. 
-"Ja, så lät den visan Kommer ni ihåg vad som hände förra 
gången när jag läste sagan?. .M?!" 
(-Ja, att han var så blyg och så när han skulle köpa banlongen så titta han 
på alla banlonger åsså tog dom den banlongen. Asså när dom kom hem så 
skulle han när mamma skulle fara till ...så vilde han inte de utan 
farde upp i take!) 

-"Ja, han var både blyg och så var han rädd för att äta maten...Han tyckte 
synd om maten som ligger där på faten....H an tyckte synd om maten när 
den skulle ätas upp.. Jaa AL?" 
AL räcker upp handen och får Annas uppmärksamhet. 

(AL:s kommentar ohörbar för mig.) 
-"Ja, han fick ett lakan på huvudet för att han skulle ligga nere på sängen! 
...Men nu sitter han i taket!" 

Anna börjar läsa ur boken och sätter upp flanellografbilder som 
illustration allt efter det hon läser. Hon avbryter läsningen i bland och 
ställer frågor till barnen exempelvis: 
-"Vad heter den som kör tåg?" -"Ja, lokförare!" 

11.25 Anna slutar läsa: 
-"Nu ser jag att klockan är så mycket så vi får fort sätta nästa...i morgon. 
I morgon kan jag inte berätta det här färdigt utan på torsdag får jag göra 
det. För vad händer i morgon?" 
(-Dagisbarnet) 
-"Ja, då kommer dagisbarna så då blir vi många barn här. För då har tant E 
samlingen och så har hon nåt pyssel som ni ska få jobba med - Ni ska få 
göra en kyckling tror jag!" 

(-Du, har gräset växt upp innan påsk?) 
-"Ja, det brukar växa upp på en vecka. Så det tror jag." 
(-Vi kan kolla i morgon så kanske...?) 
-"Nifår vattna ordentligt så det kan växa..." 

Anna och barnen småpratar en stund om påsken och om vad som skall 
hända i morgon. 

Anna kommer på att de glömt skölja munnen med fluor i går: 
-"Vet ni, vi gömde ju att skölja i går. Påminn mig i morgon då! Kan ni 
påminna mig? Vi har ju gjort det varje vecka annars!" 
(-....dagis...) 
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-"Nej, dagis gör det inte. Dom sköljer man inte i flour i vår kommun. Jag 
vet inte varför? Jag har frågat men dom visste inte varför! Det är bara vi 
på deltids!! 
Men påminn mig i morgon - för vi har gjort det alla andra veckor 
förut!.... 
Nu kommer snart taxin!. Vi sjunger slutsångerna! " 
-"Nu är det slutför idag, tack och adjö för i dag..." 

Anna tar upp sången och barnen stämmer in. Sedan sjunger de "Slut för i 
dag.." och 
"Nu slutar vi för dagen..." 

11.30 -"Hejda!" 

Alla går ut i tamburen och barnen klär sig. Anna ser på och småpratar 
med barnen medan de klär sig. 

Barnen kilar ut till väntande taxi eller föräldrar. 

Anna låser ytterdörren. 

(Slut observation.) 
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