FORSKNING OM VILLKOR FÖR
YNGRE BARNS LÄRANDE I FÖRSKOLA,
FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM

VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE
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Utbildningsvetenskapliga kommittén startade sin verksamhet i mars 2001
och har idag anslag på ca 145 miljoner kronor per år. Uppdraget är att främja
forskning av hög vetenskaplig kvalitet med relevans för lärarutbildning och
pedagogisk yrkesverksamhet. Det innebär forskning om lärande, kunskapsbildning, utbildning och undervisning. På samma sätt som övriga delar av
Vetenskapsrådet har kommittén även i uppgift att behandla forskningspolitiska frågor och arbeta med forskningsinformation. Kommittén initierar
olika översikter och kartläggningar för att stimulera till diskussion om det
utbildningsvetenskapliga området och dess fortsatta utveckling.
Med det syftet gav kommittén Docent Sven Persson, vid Malmö högskola,
uppdraget att göra en forskningsöversikt rörande forskning om villkor för
yngre barns lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem. Denna rapport
ger en bred översikt av forskning och nationella utvärderingar inom området och avslutas med en kritisk diskussion där även angelägna områden för
fortsatt forskning lyfts fram.

Stockholm i augusti 2008
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An account and an analysis are given in this research overview of the conditions for learning in the voluntary types of school for young children.
“Learning” in this overview should be understood as a broad concept which
includes various theoretical perspectives as to what is taught and to whom.
The conditions for children’s learning at preschools, preschool classes and
after-school centres cover studies of the learners themselves (the “who”),
the act of learning (the “how”) and the subject matter (the “what”) in their
institutional, historical and societal settings. The contents of the report embrace the following topics and issues:
J[TgfgehVgheT_VbaW\g\bafTeXf\Za\ǀVTagYbeV[\_WeXa¸f_XTea\aZ2
J[TgVbaVXcg\bafWbgXTV[Xef[TiXbYg[X\ecebYXff\bag[X\egTf^TaWg[X
V[\_WeXa2
 4eXceXfV[bb_fTa\afg\ghg\baYbeabe`T_\fTg\baTaWFjXW\f[aXff2
 J[TgZh\WXfceTVg\VXTgceXfV[bb_fTaWTYgXe fV[bb_VXageXf2
 ;bj\fZXaWXeVbafgehVgXW\aceXfV[bb_fTaWTYgXe fV[bb_VXageXf2
 ;bj Wb V[\_WeXa Ybe` eX_Tg\baf[\cf Tg ceXfV[bb_f TaW TYgXe fV[bb_
VXageXf2
 J[TgVbaW\g\bafTeX\`cbegTagYbeV[\_WeXa¸fc_TlTaW_XTea\aZ2
 J[Tgf\Za\ǀVTaVXWbceXfV[bb_f[TiXYbeg[XWXiX_bc`XagbYV[\_WeXa¸f
eXTW\aZTaWje\g\aZ2
 J[Tg VbaW\g\baf TeX bY \`cbegTaVX Ybe V[\_WeXa¸f haWXefgTaW\aZ bY
`Tg[X`Tg\VfTaWfV\XaVX2
 ;bj\`cbegTag\fTXfg[Xg\VXkceXff\baYbeV[\_WeXa¸f_XTea\aZ2
 ;bj\`cbegTag\fg[Xc[lf\VT_Xai\eba`XagYbeV[\_WeXa¸f_XTea\aZ2
 ;bj\`cbegTagYbeV[\_WeXa¸f_XTea\aZ\fg[XVb bcXeTg\ba"\agXZeTg\babY
ceXfV[bb_fTaWTYgXe fV[bb_VXageXfj\g[fV[bb_fTaWceXfV[bb_V_TffXf2
 ;bj \`cbegTag \f Vb bcXeTg\ba UXgjXXa ceXfV[bb_f TaW TYgXe fV[bb_
VXageXfj\g[cTeXagf2
The report concludes with a critical discussion and proposals for future research. The discussion section advances three conditions for societal struc-
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turing as being of special importance to children’s learning at preschools,
ceXfV[bb_V_TffXfTaWTYgXe fV[bb_VXageXf!G[XǀefgVbaW\g\ba\fg[Xpositioning in the education system of the voluntary types of school. Research has
shown that the positions of the preschools and after-school centres and
their suborder in the education system inﬂuence teaching practice and set
their stamp on it. The research especially underlines the development-psyV[b_bZ\VT_W\fVbhefXTff\Za\ǀVTaggbgXTV[Xef¸g[\a^\aZTaW`Xg[bWb_bZ\VT_
approach. The second condition is the institutional historical tradition which
discursively impacts on teaching practice. The third condition is the societal
function and status of the voluntary types of school. Preschools, preschool
classes and after-school centres are voluntary types of school and thus also
states the importance to society of their relationship to the compulsory primary schools, but also to other societal institutions.
The report concludes by indicating new research areas which should:
 eX_TgXaXjV[\_W[bbWVbagXkgfgbg[X_XTeaXefg[X`fX_iXf.
 eX_TgX g[X fhU]XVg `TggXe bY _XTea\aZ gb \gf \afg\ghg\baT_ [\fgbe\VT_ TaW
fbV\XgT_fXgg\aZf.
 eX_TgXTa\afg\ghg\baT_cXefcXVg\iXgbg[XV[\_WeXaTf_XTeaXefTaWg[XfhU]XVg`TggXe.
 fghWlfhU]XVgVbagXagTaWg[XeX_XiTaggXTV[\aZ`Xg[bWb_bZl.
 [TiXTa\agXefXVg\baT_cXefcXVg\iXbY[bjZXaWXeTZXV_TffTaWXg[a\V\gl
interact.
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I stort sett alla yngre barn i dagens Sverige deltar i verksamheter i förskola,
förskoleklass och fritidshem. De olika skolformerna är kanske de viktigaste
sociala arenorna för de yngre barnens lek, kunskapande och lärande. Det
har ställts stora förhoppningar på att dessa frivilliga skolformer ska stå för
pedagogiskt nytänkande och de har setts som inspiratörer för den obligatoriska skolan. De frivilliga skolformerna för de yngre barnen har också spelat
en avgörande roll för utformningen av det svenska välfärdssamhället. Dessa
skolformer har varit och är nödvändiga och viktiga politiska institutioner
för arbetsmarknad, social- och familjepolitik. Trots att stora resurser satsas
på dessa verksamheter vet vi förvånansvärt lite om vad barnen lär sig där
och vilka villkor som är viktiga för barns lärande. Min förhoppning är att
denna forskningsöversikt ska bilda ett underlag för en diskussion om hur vi
kan skapa goda villkor för barns lärande, men att den också kan ge en bild
av viktiga områden för fortsatt forskning.
I den här forskningsöversikten redogörs för och diskuteras villkor för
barns lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem, såsom de framställs i
forskning och nationella utvärderingar. Forskning om förskolan dominerar
framställningen eftersom den mesta forskning om barns lärande har inriktat sig på förskolans verksamhet. Förskoleklassen är en relativt ny skolform
och forskning om fritidshem har i huvudsak haft integration och förändringar av den professionella yrkesrollen i fokus.
Jag redogör för såväl forskning som nationella utvärderingar eftersom
de i ﬂera avseenden överlappar och förstärker varandra, även om det går
att urskilja principiella skillnader. Forskning är oftast inriktad på att förstå
och förklara sammanhang utifrån teoretiska perspektiv som forskaren utgår från, medan utvärderingar försöker förklara processer eller utfall utifrån
abe`XeX__Xe`~_UXf^e\ia\aZTe;ThZİĮĮı!G\__fT``Taf^TaWXX`X__Xetid ge en god bild av vår samlade kunskap om villkor för barns lärande i
förskola, förskoleklass och fritidshem.

&

4=@A9<7<5=;D7::9=@4r@G<5@30/@<A:m@/<2374r@A9=:/4r@A9=:39:/AA=164@7B72A63;

0/95@C<2

0/95@C<2
4`aY]ZO\
Förskolan, liksom fritidshemmet, har en historia som sammanfaller med
uppbyggnaden av det svenska välfärdssamhället. Under hela 1900-talet
har det skett en förskjutning av det reproduktiva ansvaret, från familj till
oﬀentliga institutioner. Denna process har varit en nödvändig förutsättning
för omvandlingen av det svenska samhället, för genomförandet av välfärdsstaten och det moderna projektet. Det oﬀentligas allt större ansvarstagande
för barns vård, undervisning och omsorg har ledsagats och legitimerats av
diskurser som ideologiskt och värdemässigt markerat skiljelinjen mellan
den oﬀentliga och privata sfären. Till skillnad från skolan har förskolan och
fritidshemmet inte haft en självklar position i samhället och i utbildningssystemet. Från 1970-talet sker en kraftig utbyggnad av daghemsplatser och
allt ﬂer barn kom att gå i den svenska förskolan. Förskolan blir ett politiskt projekt som innefattar arbetsmarknadspolitik, socialpolitik, familjepolitik och inte minst hur barn ska socialiseras till vad som beskrivs som
ett alltmer föränderligt samhälle. Att allt ﬂer barn kommer att omfattas
av den oﬀentliga barnomsorgen får betydelse, inte bara för samhällsbygget
\ fgbeg hgTa bV^f~ Ye b`iTaW_\aZXa Ti WXa fiXaf^T UTeaWb`Xa. g\W\ZTeX
modeller för och teorier om barns primär- och sekundärsocialisation ger
inte tillräcklig förståelse för en barndom som karakteriserades av pendling
`X__Tab_\^T^bagXkgXe!7Xa\afg\ghg\baT_\fXeTWXUTeaWb`XaWhUUX_fbV\T_\fTg\baXa`~aZ^bagXkghX__UTeaWb`WX_TWi~eWaTWbV[¶XWhVTeX¶|ea~ZeT
av de begrepp som används av forskare för att bättre förstå och beskriva
hur den nya barndomen gestaltas. Förskolans arbetsmarknadspolitiska, familjepolitiska och pedagogiska funktioner har betonats i olika utsträckning
beroende på vilka positioner som intressenterna i förskolan intagit (Persson,
įķķĶT.FiXaffbaįķĶį!9bef^TeX[TeW|eYe\ageXffXeTgf\ZYef^\_WTTfcX^gXe
av förskolans funktioner.
Förskolans pedagogiska historia är lång och har hämtat inspiration från
förgrundsgestalter som Fröbel och Pestalozzi och deras bildningsideal om
den fria människan. Kärnan i bildningstanken var barnets inre strävan till
kunskap och lärande. Barnet var en planta som behövde näring (pedagogik
bV[`bWXe_\Zb`fbeZYeTgg^haaTi|kT!IXgXaf^Tc_\ZZeTaWXgTiUTeaXg
den progressiva pedagogiken och psykologiska idéer hämtade från Piaget
bV[ ;b`UheZXe 8e\^fba U\_WTWX haWXe įķĴĮ gT_Xg haWXe_TZ Ye Xa W\T_bZcXWTZbZ\^ fb` f^eXif YeT` \ 5TeafghZXhgeXWa\aZXa FBH įķĵİ-İĴ! 7Xa
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utvecklingspsykologiska teoribildningen var dominerade i såväl lärarutbildning som den praktiska verksamheten. Under 1980-talets kom en pedagogisk motreaktion som utifrån en analys av barndomens förändrade villkor
YeXfce~^TWX Xgg a|e`TaWX `X__Ta UTeaXaf bV[ WX ihkaTf i|e_WTe hg\Ye~a
begreppen arbeta-leka-lära. Under 1990-talet kom den pedagogiska debatgXaTgg[|`gT\afc\eTg\baYe~aEXZZ\b8`\_\TbV[XaUTeaflafb`YeT`[__
WXg ^b`cXgXagT bV[ f^TcTaWX UTeaXg! 8gg haWXef^TaWX TeUXgff|gg Wb^hmentation och en pedagogik med utgångspunkt i barnets erfarenheter (utvecklingspedagogik) och livsvärld kom att bli dominerande pedagogiska
ideal.
Som en bekräftelse på förskolans betydelse kom den första läroplanen för
förskolan (Lpfö 98) att träda i kraft den 1 augusti 1998 och förskolan blev
en del av utbildningsväsendet med Skolverket som tillsynsmyndighet (från
1998). Med en egen läroplan överfördes regelverket för förskolan från socialtjänstlagen till skollagen. Detta innebär att förskolan numera ingår i och
utgör det första steget i samhällets samlade utbildningssystem för barn och
haZWb`!8YgXeYef^b_TafiXeZ~aZg\__hgU\_Wa\aZffX^gbea[TealTeXYbe`Xe
ZXab`Yegf-g!Xk!T__`|aYef^b_T`TkgTkTfT`ge|ggg\__c_Tgfhg\Ye~aUTenens egna behov. Reformerna har haft som ambition att öka tillgänglighet
och likvärdighet.
Under förskolans historia har en mängd begrepp använts för att beteckna
WX\afg\ghg\baXefb`b`YTggTeWXlaZfgTUTeaXa\aaTaf^b_~_WXea.UTeage|Wgårdar, barnkrubbor, lekskolor, barnsomsorg, daghem, deltidsgrupp, förskola, förskoleklass är några av dessa. I denna forskningsöversikt kommer
jag att i största möjliga mån att använda forskarnas beteckningar (som ju
är relaterade till den tidsperiod de studerar) och i den mån det är behövligt
Ye^_TeTUXZeXccXa\WXa_cTaWXgXkgXa!

4`WbWRaVS[
Fritidshemmets historia karakteriseras av att vara en verksamhet för de
yngre skolbarnen med sociala förtecken och med en framträdande välgörenhetstanke. Uppkomsten av fritidshem fyllde behovet av en verksamhet
XYgXef^b_WTZXa!B`fbeZXab`WXlaZeXf^b_UTeaXaǀV^f\abeZTa\fTgbe\f^T
form i relation till skolan utifrån en socialliberal tanke om arbetslinjen
(Rohlin, 2000). Det moderna fritidshemmet tog gestalt först i och med att
WXgU\_WTWXfXaf|ef^\_WhgU\_Wa\aZYeYe\g\WfcXWTZbZXe\Abee^c\aZįķĴĳ!
7Xag\W\ZTeXa|`aWT5TeafghZXhgeXWa\aZXaǀV^XggW\eX^g\iTgghgeXWTWX
yngre skolbarnens fritid eftersom de hade ett tillsynsbehov som liknade
Yef^b_XUTeaXaf!;|ehaWXefgel^fTggWXgcXWTZbZ\f^TTeUXgff|gXgf^ThgZ~
från samma synsätt och samma teoretiska grundvalar som i förskolan. Det
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iTeYefgįķĶĶfb`Ye\g\Wf[X``XgǀV^XggXZXgcXWTZbZ\f^gcebZeT`!@T_\a
Rohlin (2000) skriver att de idéer som kom att genomsyra såväl utbildningen
av fritidspedagoger som fritidshemmens praktik var en förskoleinspirerad
pedagogik.
I fritidshemmen har, precis som i förskolan, bedrivits en pedagogik där
personalen strävat efter att förena pedagogik och omsorg. Fritidshem är
en beteckning som tidigare innebar en verksamhet för skolbarn utanför
skoltid i egna lokaler, oftast lokalintegrerade med en förskola. Begreppet
integrerad skolbarnomsorg infördes 1995 för att beteckna den lokalmässiga
integrationen i skolan. Det fritidshem som omtalas i läroplanen (Lpo 94)
innefattar såväl det tidigare fritidshemmet och den integrerade skolbarnb`fbeZXaGbefgXaffba 8W=b[TaffbaİĮĮĮ!5XZeXccXgf^b_UTeab`fbeZ
har behållits som samlingsbegrepp på fritidshem i den nya betydelsen, vilket inkluderar familjedaghem och öppen fritidsverksamhet för 10-12 åringar.
Fritidshemmen ska tillämpa läroplanen för det obligatoriska skolväsendet,
`Xa|eXaYe\i\__\ZiXe^fT`[Xg!Gh__\XGbefgXaffba 8WbV[<aZX=b[Taffba
(2000) skriver i sin kunskapsöversikt att den viktigaste förändring som skett
under 1990-talet handlar om fritidshemmens integrering i skolan. Detta har
också medfört att forskning om fritidshem har fokuserat dessa förändringTe!HaWXeWXacebVXffXa[TebV^f~fXk~e\aZTeaT\agXZeXeTgf\f^b_TaZXab`
\ae|ggTaWXgTiYef^b_X^_TffXe!<agXZeXe\aZXaTifXk~e\aZTebV[TiXageXW]X
yrkesgrupp, förskollärarna, i skolan har också påverkat fritidshemmen. I
ﬂera studier används skolbarnomsorg och fritidshem synonymt och i föreliggande forskningsöversikt används samma terminologi som forskarna i de
refererade studierna.

4`aY]ZSYZOaa
7Xaį]ha\įķķįUXf_hgTWXe\^fWTZXab`ÀXk\UX_f^b_fgTegYefXk~e\aZTe!5Xf_hgXg \aaXUTe Tgg ^b``haXeaT \ `~a Ti c_Tgf f^h__X gT X`bg fXk~e\aZTe
b`Ye|_WeTeaTi\__XTggWXf^h__XUe]Tf^b_Ta!Cebcbf\g\baXab`WXaÀXk\bla skolstarten lades i samband med en budgetproposition, ett s.k. krispaket, som innehöll förslag på omfattande nedskärningar av statsbidragen till
^b``haXeaT! 7XggT \aaXUTe Tgg WXa ÀXk\U_T f^b_fgTegXa \aaX[__ WhUU_T
budskap. Det pedagogiska budskapet talade om reformens möjlighet att
skapa en bättre utbildningsstandard och en sammansmältning av förskolans
och skolans arbetssätt och organisation. Det ekonomiska budskapet talade
om möjligheterna att spara pengar åt kommun och stat (Persson, 1995).
7Xa ÀXk\U_T f^b_fgTegXa U_Xi fgTegf^bggXg Ye Xa \agXaf\ǀXeTW fT`iXe^Ta`X__TaYef^b_TbV[f^b_T!9ef^b_X^_TffXafb`fcXV\ǀ^ge\^gTef\Zg\__
Ĵ ~e\aZTe U_Xi Xa XZXa f^b_Ybe` įķķĵ bV[ ceXfXagXeTWXf fb` Xgg Ti ÀXeT
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steg i en strävan att integrera förskolans och skolans verksamheter (Prop.
įķķĵ"ķĶ-Ĵ! EXYbe`Xaf TaWT iTe Tgg alT flaf|gg bV[ TeUXgfYbe`Xe `XW \ae\^ga\aZ`bg_X^f^TcTaWXXkcXe\`XagXeTaWXbV[hgYbef^TaWXf^h__XhgiXV^_Tf ZXab` \agXZeXe\aZXa! 8a eTW hgi|eWXe\aZTe bV[ Ybef^a\aZfceb]X^g
har studerat reformen utifrån dessa förutsättningar.

9wZZ]`
För att skriva denna forskningsöversikt har jag använt mig av en rad olika
^|__be! =TZ [Te Tai|ag WTgTUTfXeaT. ?\Ue\f IXZT 8E<6! @Xa ]TZ [Te bV^f~
samtalat och korresponderat med forskare, arrangerat nätverksträﬀ för
barnomsorgsforskning och rest till konferenser för att få en samlad bild av
den forskning som har bedrivits om förskola, fritidshem och förskoleklass.





4=@A9<7<5=;D7::9=@4r@G<5@30/@<A:m@/<2374r@A9=:/4r@A9=:39:/AA=164@7B72A63;

035@3>>B3;/<=1613<B@/:/4@n53ABm::<7<5/@

035@3>>B3;/<=1613<B@/:/
4@n53ABm::<7<5/@
Förhållandena mellan vård, omsorg, undervisning, lek, lärande och pedagogik speglar i forskningssammanhanget inte bara begreppsliga skillnader
av förskolans, fritidshemmet och förskoleklassens diskursiva och sociala
praktiker, de är också i högsta grad ideologiska begrepp som uttrycker olika
diskursiva hållningar till dessa skolformer. Med utbyggnaden av förskola,
förskoleklass och fritidshem skapades nya förutsättningar för en ”institutionaliserad barndom” och därmed ökad oﬀentlig socialisation av barn och
unga. Det uppkommer också ett behov hos staten och i forskarsamhället av
att förstå och förklara betydelsen och konsekvenserna av dessa processer. I
denna forskningsöversikt är dessa historiskt-politiskt strukturella processer ständigt närvarande, mestadels som bakgrundsbeskrivningar till de olika
studierna.
Lärande förstås i denna översikt som ett brett begrepp, vilket inkluderar
skilda teoretiska perspektiv på lärandets objekt och de lärande som subjekt.
Villkor för barns lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem omfattar
studier av den lärande som subjekt (vem), lärandets akt (hur) och lärandets
objekt (vad) i deras institutionellt, historiskt och samhälleligt sammanhang. I den mån forskare intresserar sig för barns socialisation, fostran, lek,
omsorg, relationer och utveckling i förskola, förskoleklass och fritidshem
är detta inkluderat i denna forskningsöversikt. Förhållandet mellan lärande
och omsorg tas upp i diskussionskapitlet.
Att redogöra för forskning om villkor för de yngre barnens lärande betyder i det här sammanhanget att jag varit intresserad av hur forskare förhåller
sig till och relaterar olika nivåer till varandra:
Fgeh^gheX__a\i~i\_^Xg\aaXYTggTeWXfT`[|__X_\ZTbV[\afg\ghg\baX__TeTmar som omgärdar verksamheten i förskola och fritidshem.
<agXeT^g\ba\fg\f^a\i~Wif!fghW\Xefb`Yb^hfXeTe\agXeT^g\babV[eX_Tg\baXe`X__TaihkaT UTeabV[UTea UTea!
<ageTcfl^\f^ a\i~ Wif! fghW\Xe fb` TaT_lfXeTe \aW\i\WXef cXefbaT_ bV[
barn) perspektiv, föreställningar, utveckling, tänkande och lärande.
7Xg ǀaaf aTghe_\Zgi\f b_\^T f|gg Tgg ZehccXeT Ybef^a\aZ c~! 8gg f|gg [TWX
kunnat vara att använda ovanstående nivåer för att analysera vilka nivåer
som forskarna är intresserade av. Jag har istället valt att i likhet med andra
forskare som skrivit forsknings- eller kunskapsöversikter inom detta fält (se
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g!Xk!>_XeYX_gİĮĮİZeTXagX`Tg\f^\aWX_a\aZBefT^Xa|eTggYbef^a\aZXa
i de ﬂesta fall försöker förklara eller förstå fenomen utifrån ﬂera nivåer och
WXa_~gXef\Z\agXf~_|gg[|aYeTfg\__XafcXV\ǀ^a\i~!8aiXeZe\cTaWXT`U\tion är att redogöra för vilka frågor som forskare har intresserat sig för och
att utifrån de resultat som forskare presenterar kunna diskutera den samlade kunskap om förskola, förskoleklass och fritidshem som forskningen
cebWhVXeTgfT`gTggW\f^hgXeTi\_^TYe~ZbebV[gX`Tafb`\agXǀaafeXceXsenterade. Den tematiska uppdelningen ger på så sätt också underlag för att
diskutera fortsatt forskning. Gränserna mellan de teman som redovisas är
X`X__Xeg\WÀlgTaWXbV[WXgǀaaffghW\Xefb`eXWbi\fTfhaWXeÀXeTgX`Ta!
Med ovanstående i åtanke disponeras denna rapport efter olika teman och
frågor som forskare har intresserat sig för. Inledningsvis redogörs för två
dominerande pedagogiska inriktningar därefter följer den tematiska indelningen med utgångspunkt från följande frågor:
I\_^Tfgeh^gheX__Ti\__^be[TeUXglWX_fXYeUTeaf_|eTaWX2
I\_^T YeXfg|__a\aZTe [Te cXWTZbZXeaT b` f\gg le^X hccWeTZXg bV[ b`
UTeaXa2
reYef^b_TaXa\afg\ghg\baYeabe`T_\fXe\aZbV[fiXaf^[Xg2
ITWfgleYef^b_TafbV[Ye\g\Wf[X``XgfceT^g\^2
;he^bafgehXeTf^a\Yef^b_TbV[Ye\g\Wf[X`2
;hef^TcTeUTeaeX_Tg\baXe\Yef^b_TbV[Ye\g\Wf[X`2
I\_^Ti\__^be|eUXglWX_fXYh__TYeUTeaf_X^bV[_|eTaWX2
I\_^XaUXglWX_fX[TeYef^b_TaYeUTeaf_|f bV[f^e\ihgiXV^_\aZ2
I\_^T i\__^be |e UXglWX_fXYh__T Ye UTeaf `TgX`Tg\f^T bV[ aTgheiXgXaf^Tc_\ZTYefg~X_fX2
I\_^XaUXglWX_fX[TeWXXfgXg\f^ThggelV^XaYeUTeaf_|eTaWX2
I\_^XaUXglWX_fX[TeWXaYlf\f^T`\_]aYeUTeaXaf_|eTaWX2
 I\_^Xa UXglWX_fX [Te Yef^b_Taf Yef^b_X^_TffXaf bV[ Ye\g\Wf[X``Xgf
fT`iXe^TabV[\agXZeTg\ba`XWZehaWf^b_TaYeUTeaf_|eTaWX2
I\_^XaUXglWX_fX[TeYef^b_TafbV[Ye\g\Wf[X``XgfT`iXe^Ta`XWYe|_WeTe2
Rapporten avslutas med en kritisk diskussion och förslag på fortsatt forskning.

"
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/dU`w\a\W\UO`
Ovanstående teman beskriver det relativt omfattande innehåll i den forskning som studerat förskolor fritidshem och villkoren för de yngre barnens
lärande. Vissa avgränsningar har emellertid gjorts:
Det är främst tidsperioden 1990-2007 som beskrivs i denna rapport, medan tidigare forskning utgör en bakgrund för att förstå kontinuitet och skiften. Störst utrymme har getts åt forskning under 2000-talet.
Det är främst forskning om svensk förskola, förskoleklass och fritidshem
som jag redogör för.
Det är barns lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem som är i fokus, inte lärande i andra sociala och institutionella sammanhang.
Med forskning menas här främst avhandlingar och forskning av disputerade, även nationella utvärderingar och några utvecklingsprojekt är inkluderade.
Jag är medveten om att denna forskningsöversikt inte är heltäckande och
att jag inte redogör för alla studier inom fältet. De slutsatser jag drar är följaktligen från de studier jag läst och refererar till.
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Innan jag redogör för forskning inom de områden som angetts ovan vill jag
inleda med att kort och översiktligt beskriva de två pedagogiska riktningar
som jag uppfattar är dominerande i den pedagogiska debatten i förskolan.
Dessa pedagogiska riktningar faller utanför de teman som följer eftersom
de omfattar en helhetssyn på lärande och pedagogisk praktik Såväl den utiXV^_\aZfcXWTZbZ\f^T\ae\^ga\aZXafb`WXaEXZZ\b8`\_\T\afc\eXeTWX[Te
gett upphov till ﬂera utvecklingsprojekt i syfte att utveckla den pedagogiska
verksamheten.

CbdSQYZW\Ua^SROU]UWY
Ingrid Pramling Samuelsson är en av de svenska forskare som tydligast intresserat sig för barns lärandeprocesser. I en studie av barns metakognition
hg\Ye~aXaYXab`XabZeTǀf^TafTgfTaT_lfXeTe[baįķĶıUTeaf`XWiXgXa[Xg
b`f\ggXZXg_|eTaWX!;ba`XaTeTggWXg`XgT^bZa\g\iTcXefcX^g\iXg[TaW_Te
om en distinktion mellan att lära sig något och att vara medveten om att
och hur man lär sig detta. I studien visar hon att barn först lära sig att göra
något (färdighet), nästa steg handlar om att de kan lära sig att de vet något
och slutligen att barn uppfattar att de förstår något. Det sistnämnda innebär
att barnen uppfattar att något har ändrat innebörd för dem. I ett projekt
i början av 1990-talet kallat ”Att utveckla förskolebarns förståelse för sin
omvärld” undersöks barns lärande och förståelse av sin omvärld. I projektet
ǀaafbV^f~T`U\g\baXaTgghgiXV^_TbV[b`f|ggTXa¶^hefc_Ta¶ZehaWTWc~
vetenskapliga undersökningar av barns tänkande och förståelse av olika feab`XaCeT`_\aZįķķĲ.CeT`_\aZ@~eWf]įķķĲ!
Pramling Samuelsson har tillsammans med andra forskare vid Göteborgs
universitet utvecklat en pedagogisk inriktning som de kallar utvecklingspedagogik. Den utgår från barns erfarenhetsvärld och att pedagogen medvetet arbetar med att få barn att tala och reﬂektera över sina erfarenheter
CeT`_\aZįķķĲ.CeT`_\aZFT`hX_ffba@~eWf]įķķĵ.CeT`_\aZFT`hX_ffba  4fc_haW 6Te_ffba İĮĮı. CeT`_\aZ FT`hX_ffba  F[Xe\WTa İĮĮĴ!
Detta ﬂöde av idéer, frågor och erfarenheter kan pedagogen använda för att
strukturera innehållet i förskolans verksamhet. Det lekande lärande barnet
är centralt för teoriutvecklingen om utvecklingspedagogik. Sambandet mellan lek och lärande är intrikat och sammanﬂätat. Leken är ett forum för

$
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kommunikativ kompetens, samlärande, rättigheter och inﬂytande (Pram_\aZFT`hX_ffba4fc_haW6Te_ffbaİĮĮı!5XZeXccXghgiXV^_\aZfcXWTZbgik innebär inte att barnet spontant utvecklas i förskolan, men att såväl barn
som läroplan är lika viktiga för pedagogiken. På så sätt, menar forskarna,
”skiljer sig denna förskolepedagogik från andra, genom att objekt och akt
fXffb`bf^\_]UTeT!¶CeT`_\aZFT`hX_ffba4fc_haW6Te_ffbaİĮĮıf!Ķ!
Med lärandets objekt avses den förmåga eller det kunnande som barnet ska
utveckla och med lärandets akt avses hur barn gör eller går tillväga för att
lära sig. När barnet i lek eller andra aktiviteter riktar sig mot något i omvärlWXaf~ǀaafXggbU]X^g\T^gXaYeUTeaXg!?|eTaWXg|e\WXahgiXV^_\aZfcXWTZbZ\f^TgXbe\a\agXXaU\cebWh^gTi_X^Xa¶hgTa_|eTaWXg|eǀZheXabV[
lek eller andra aktiviteter är arenor där barn får möjlighet att erfara det de
Yei|agTf_|eTf\Z!¶T!T!f!İįı!

@SUUW]3[WZWO
7Xa TaWeT cXWTZbZ\f^T e\^ga\aZXa [|`gTe \afc\eTg\ba Ye~a EXZZ\b 8`\_\T
bV[W~\flaaXe[XgYe~a?be\f@T_TZhmm\fTeUXgXa!:ha\__T7T[_UXeZbV[;\_levi Lenz Taguchi är några av de svenska forskare som tydligast inspirerats
TiEXZZ\b8`\_\T\f\aYbef^a\aZ!<EXZZ\b8`\_\ThgZ~e`TaYe~aXafbV\T_konstruktionistisk uppfattning och en pedagogisk praktik som vilar på en
Yefg~X_fX Ti f`~ UTea \ eX_Tg\ba g\__ i|e_WXa bV[ Xgg ǀ_bfbǀf^g cXefcX^g\i
som i många avseenden framstår som postmodernistiskt (Dahlberg, Moss
CXaVXįķķķ!7Xg|eXaceT^g\^fb`hg`|e^fTiXaT^g\ibV[hgYbef^TaWX
relation till barnets omvärld och som utifrån dessa utgångspunkter rönt stor
uppmärksamhet i Sverige och runtom i världen. Dialog, kommunikation
bV[ hgYbef^TaWX |e UXZeXcc fb` ~gXe^b``Xe \ gXkgXe b` EXZZ\b 8`\_\T!
Därmed utmanas föreställningar om utbildning som en överföring av en på
förhand bestämd kunskapsmassa där barnet konstrueras som passiv motgTZTeX!Hg\Ye~aXggceb]X^g`XWEXZZ\b8`\_\T\afc\eXeTWcXWTZbZ\^`XaTe
7T[_UXeZ7T[_UXeZ@bffCXaVXįķķķTggWXgfbV\T_^bafgeh^g\ba\fg\f^T
perspektivet hjälpt dem att se barnet och pedagogen som medkonstruktörer av sin egen kunskap, av sin miljö och av sig själva. Lärande kan då inte ses
som en individuell kognitiv handling, som äger rum i barnets huvud, utan
som en kooperativ och kommunikativ handling. Barnets identiteter förstås
utifrån hur de konstrueras och rekonstrueras i skilda sammanhang.
Pedagogisk dokumentation ses som ett viktigt redskap för att kunna omformulera och dekonstruera den pedagogiska praktiken (Lenz Taguchi, 1997,
İĮĮĮ!7b^h`XagTg\bafXffb`XggTeUXgfiXe^glZhgiXV^_Tg\EXZZ\b8`\_\T
som kan ligga till grund för kontinuerligt förändringsarbete. Genom dokumentation har det kompetenta och rika barnet upptäckts och gett upphov
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till nya insikter om vad barnet kan göra. Tanken bakom dokumentationen
är att en förändrad konstruktion av barnet kan ge upphov till en förändrad
pedagogisk praktik. Om vi har ett rikt barn framför oss istället för ett problembarn kommer detta att påverka den pedagogiska praktiken på ett avgöeTaWXf|ggi\_^XgUXglWXeTggcXWTZbZXaUXǀaaXef\Z\XaYbeg_cTaWXW\T_bZ
med barn, föräldrar och andra samtidigt som de har en reﬂekterande och
medkonstruerande hållning till barnen och sitt eget arbete. Pedagogisk dokumentation kan vara ett verktyg att bryta med de institutionella mönster
och rutiniserade handlingar som genomsyrar den pedagogiska praktiken.
7Xa hgiXV^_\aZfcXWTZbZ\f^T bV[ WXa EXZZ\b 8`\_\T \afc\eXeTWX \ae\^gningen kan sägas representera två olika teoretiska diskurser om barns läeTaWX. WXg YXab`XabZeTǀf^T cXefcX^g\iXg \ hgiXV^_\aZfcXWTZbZ\^Xa bV[
WXgcbfg`bWXeaTbV[fbV\T_^bafgeh^g\i\fg\f^T\EXZZ\b8`\_\T!7XffTU~WT
teoretiska diskurser är mer eller mindre synliga och förekommande i den
forskning som redogörs för nedan.

&
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9dOZWbSb]QV[S\W\UaaYO^O\RS
Innan jag redogör för olika forskningsprojekt som försöker besvara frågan
om vilken betydelse strukturella villkor har för barns lärande, vill jag ta upp
hur olika teoretiska och metodologiska perspektiv påverkar svaren på denna
^b`c_XkTYe~ZT!H__T?\aWİĮĮįc~cX^TeTggWXgǀaafcTeTW\Z`Tg\f^gb_\^T
teoretiska och metodologiska utgångspunkter för hur denna fråga kan studeras. Detta blir speciellt tydligt i forskning kring kvalitet och struktur. Den
poststrukturella kritiken av kvalitetsdiskursen menar att kvalitet inte kan
ses som en mätbar faktor oberoende av situation, tidsperiod och kulturella
sammanhang. Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence (1999, 2007)
argumenterar för ett synsätt där barnet ses som meningsskapande subjekt
istället för att vara ett objekt för en modernistisk kvalitetsdiskurs. Denna
kvalitetsdiskurs innebär en standardisering och reglering av det moderna
livet liksom en övergång från demokratisk kontroll till styrning genom ”management” utanför demokratisk kontroll. Talet om kvalitet är inte bara en
social styrningsteknik för normalisering genom att etablera en norm för
hur vissa kriterier ska uppnås, det är också en social teknik för distansering.
:Xab`WXffTgX^a\^XeYeXfce~^TfTggWXgǀaaf`]_\Z[XgTgg]|`YeT¶cXeYbe`TaVXTalj[XeX\ag[Xjbe_W\eeXfcXVg\iXbYVbagXkg!4aW\g\fTgXV[ablogy of regulation providing a powerful tool for management to govern at a
distance through the setting and measurement of norms of performance.”
7T[_UXeZ@bffCXaVXİĮĮĵf!\k!
@T] 4fc_haW 6Te_ffba <aZe\W CeT`_\aZ FT`hX_ffba bV[ :haa\ >|eeUl
(2001) tar upp denna kritik i en kunskapsöversikt över strukturella faktorers
betydelse för pedagogisk kvalitet i barnomsorg och skola.
Medan det första perspektivet (det poststrukturella) utgår från att kvalitet är ett dynamiskt begrepp som alltid är förknippat med situation, tidsperiod och socialt och kultueX__gfT``Ta[TaZhgZ~eWXgTaWeTcXefcX^g\iXgYe~aTggWXgǀaafXaZXaXeX__^haf^Tc
om vad som kan anses vara kvalitet, vilken härstammar från såväl samlad forskning som
ceTk\f!7XaaTZXaXeX__T^haf^Tcb`UTeaf_|eTaWXbV[hgiXV^_\aZbV[WXagXbeXg\f^TbV[
erfarenhetsbaserade kunskapen om vad som karakteriserar en bra utvecklingsmiljö för
UTea^TaTiZe|afTfbV[b`Ybe`h_XeTfg\__iXeZe\cTaWX`~_YeXaiXe^fT`[Xg!fİı
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7T[_UXeZCXaVX@bffįķķķİĮĮĵ`XaTeTggWXgǀaafb_\^TcTeTW\Z`Tg\fka språk för att beskriva verksamheter. Utifrån ett postmodernt perspektiv
kan all verksamhet analyseras som socialt konstruerad av aktörerna. Barnet,
pedagogen och förskolemiljön kan förstås som socialt konstruerade genom
fce~^bV[ceTk\f!7XggT\aaXU|ebV^f~TggiTe]X^bafgeh^g\ba^TaYe|aWeTf
dekonstrueras och rekonstrueras, och på så sätt kan man gå utöver tradig\baXeXgTU_XeTWceTk\fbV[\WXb_bZ\Xe!7XgZ~eTggTa_|ZZTb_\^TW\f^hef\iT
perspektiv på verksamheten.
För en mer djupgående diskussion om dessa två perspektiv är paradigmag\f^gb_\^TX__Xe\agXi\__]TZ[|ai\fTg\__CXWXe;ThZİĮĮıbV[Fba]TF[Xe\WTaİĮĮįT!7XffTb_\^T[~__a\aZTeg\__^iT_\gXgǀaafeXceXfXagXeTWX\WXa
forskning som beskrivs i föreliggande rapport.

2Sab`cYbc`SZZOdWZZY]`S\T`w\R`Oac\RS`''bOZSb
För att förstå varför frågan om kvalitet och organisatoriska villkor för förskola och fritidshem blev ett viktigt forskningsområde under 1990-talet, kan
det vara på sin plats att ge en kort bakgrund. Överhettningen av svensk ekonomi i slutet av 1980-talet blev inledningen till en djup ekonomisk kris som
påverkade hela den oﬀentliga sektorns omfattning och inriktning under
1990-talet. Det fanns en rad strukturella faktorer som skapade en besvärlig
ekonomisk situation i kommunerna: minskade statsanslag, minskad produktion, hög arbetslöshet och höga socialbidragskostnader ledde till omfatgTaWXeTg\baT_\fXe\aZTebV[UXfcTe\aZTe!HaWXeįķķıbV[įķķĲUXe|^aTWXfWX
kommunala kostnaderna för barnomsorgen minska med 15 procentenheter,
jämfört med 7 procentenheter i den totala verksamheten (Socialstyrelsen,
1994). Det vanligaste sättet att spara var att minska antalet personal och
höja antalet barn i barngrupperna. Mellan åren 1990 och 1994 ökade antalet
inskrivna barn inom barnomsorgen med 20 procentenheter (Socialdeparte`XagXgįķķĴ!F^b_iXe^XgİĮĮĲf^e\iXe\f\ahgi|eWXe\aZTggUTeaZehccXeaT
i förskolan ökade kraftigt under 1990-talet men att de stabiliserades på en
historiskt hög nivå under de första åren på 2000-talet. Man konstaterar att
WXg ǀaaf fgbeT f^\__aTWXe `X__Ta ^b``haXeaT `Xa YeT`YeT__g `X__Ta
Yef^b_be\fT``T^b``ha!Fb`XkX`cX_a|`afTggZehccfgbe_X^Xa\Xa
småbarnsgrupp kan variera mellan 10–22 barn och i grupper med äldre barn,
mellan 15–25 barn.
Dessa ekonomiska åtgärder sammanföll med decentraliseringssträvanden
inom hela den oﬀentliga sektorn. Till skillnad från skolan var barnomsorgen
inte regelstyrd men decentralisering och målstyrning var viktiga instrument
för att förnya och anpassa barnomsorgen till de nya ekonomiska realiteterna. Samtidigt med decentralisering och ekonomiska neddragningar fanns
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också en ideologisk omsvängning som den dåvarande borgerliga regeringen
drev på i riktning mot större marknadstänkande, dvs. ökad konkurrens, proǀ_Xe\aZeXfh_gTgTafiTebV[iT_Ye\[XgYeYe|_WeTeTggi|_]TT_gXeaTg\iTYbe`Xe
av barnomsorg. Dessa strukturella och politiskt initierade förändringar gav
upphov till frågor som handlade om förhållandet mellan institutionella villkor och verksamhetens kvalitet.

DORawUS`T]`aY\W\US\][dS`YaO[VSbS\aYdOZWbSb4fc_haW6Te_ffbaCeT`_\aZFT`hX_ffbabV[>|eeUlİĮĮįf^\_]Xe\f\a^haskapsöversikt mellan strukturkvalitet, processkvalitet och resultatkvalitet.
Strukturkvalitet beskriver verksamhetens yttre villkor, organisation och refhefXe!;|e\aZ~efgleWb^h`XagcXefbaT_Xaf^b`cXgXafUX`Taa\aZfT`mansättning av barngrupperna, lokaler, ekonomiska ramar och material.
Processkvalitet handlar om de aktiviteter och den pedagogiska verksamhet
som äger rum i förskolan. Personalens samspel med barnen, samspelet mellan barnen och deras relation till de anställda samt verksamhetens innehåll,
arbetssätt, användning av material, uppläggning av arbetet och lärandemiljö
är viktiga aspekter av processkvalitet. Resultatkvalitet beskriver vad barnet
lärt sig och vilka kompetenser det utvecklat. De strukturella villkoren för
WXacXWTZbZ\f^TiXe^fT`[XgXaf^TcTeXgg[TaW_\aZfhgel``X;ThZİĮĮı!
Detta handlingsutrymme kan utnyttjas på olika sätt, vilket kan visa sig i
\agXeT^g\baXa`X__TaihkaT UTeabV[UTea UTea!;TaW_\aZfhgel``XgeXZleras av de sociala och fysiska rummen, men också av aspekter som tid, komcXgXafbV[geTW\g\ba!;|e|eWXgTi\ageXffXTggeXWbi\fTYbef^a\aZb`[he
handlingsutrymmet uppfattas och utnyttjas.
Gunni Kärrby (1992, 1997) refererar till såväl internationell som nationell longitudinell forskning om barns förskolevistelse och dess betydelse för
UTeaf_|eTaWXbV[hgiXV^_\aZc~_|aZeXf\^g!7Xgǀaaf`XaTe[baiXeglgande forskning som visar att förskolan har betydelse för framgång i skola
och senare i livet men att vi ännu inte vet så mycket om vilka kvaliteter
som kännetecknar en bra förskola. Denna slutsats stöds av svensk forskning. I ett longitudinellt projekt på 1980-talet, ”Familjestöd och utveckling”
(FAST), följs 128 familjer som alla har ett treårigt barn när projektet startar.
Syftet med projektet var att studera det formella och informella familjestödsystem (däribland daghem) som familjerna möter och dess påverkan på
UTeaXaffbV\T_T^bZa\g\iTbV[X`bg\baX__ThgiXV^_\aZ!8gghcc`|e^fT``Tg
resultat är att barn som börjar tidigt i daghem eller familjedaghem presterar
bättre i skolan då de är 8 år. Vid en senare uppföljning konstaterar Bengt
8e\^4aWXeffbaįķķİTggWXffTeXfh_gTg|efgTU\_TW~UTeaXa|eįı~e!
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I en studie var forskare intresserade av att belysa sambandet mellan produktivitet (kostnadseﬀektivitet är det begrepp man använder) och kvalitet
\ Xa fgeeX fiXaf^ fgTW 5]heX^ `!À! įķķĴ! @Ta i\__X fiTeT c~ Ye~ZTa b`
resursutnyttjandet skiljer sig åt mellan olika daghem och vilken betydelse
detta har för verksamhetens kvalitet. För att mäta kvaliteten på verksamheten utgick man från tre nivåer: den organisatoriska nivån, arbetsvillkoren
såsom de upplevdes av personalen och utbildningskvaliteten i personalens
TeUXgX`XWUTeaXa!8a^|gXeUXfiTeTWXfTiYeXfg~aWTeXX__XeYef^b_XV[XYXe
samt övrig personal och oberoende observatörer studerade kvalitetsaspekter
`XW[]|_cTiXggf|ef^\_gbUfXeiTg\baffV[X`T868EF8Te_l6[\_W[bbW8ai\eba`XagETg\aZFVT_X!868EF|eXggbUfXeiTg\baf\afgeh`Xagfb`Yefg
prövades ut i USA, men som på senare tid använts i åtskilliga internationella
studier. Det har också använts som ett instrument för att förbättra kvaliteten på förskolor (Andersson, 1999).
9bef^TeaT5]heX^`!À!įķķĴTaT_lfXeTefT`UTaWXa`X__TacebWh^g\i\gXg
bV[^iT_\gXgXa\iXe^fT`[XgXaf~fb`WXaUXW`WXfXa_\Zg868EF!:XaXeX__gǀaaXeWXY~fT`UTaW`X__Ta[ZcebWh^g\i\gXgbV[b_\^T^iT_\gXgf^e\gXrier. Det betyder att daghem som kostar mycket, dvs. har låg produktivitet,
inte har högre kvalitet än de som utnyttjar sina resurser mer eﬀektivt. De
ǀaaXeTggXa[ZTaWX_Yef^b__|eTeX\cXefbaT_ZehccXa|eeX_TgXeTgg\__Xa
hög kvalitet, likaså förekomsten av klara skrivna mål med verksamheten
och ett gott känslomässigt klimat.
Forskarna pekar på en viktig skillnad mellan daghem som ligger i högresursområde och de som är belägna i lågresursområde. Daghem med hög
produktivitet i lågresursområden har sämre kvalitet än de med lägre produktivitet. Det innebär att dessa daghem är mer känsliga för personalnedskärningar och större barngrupper än daghem i områden vars föräldrar har
större resurser. Man drar slutsatsen att det är viktigast att satsa på personalens kompetens om kvaliteten ska höjas. Kvalitet är främst relaterat till
personalens kompetens, en klar målsättning och en uttalad utbildningsǀ_bfbǀ!
8gg Taabe_haWT cXefcX^g\i c~ ^iT_\gXg TaZXe >TeXa 7Ti\Xf įķķĴ \ f\a
Ybef^a\aZ ^e\aZ b`fbeZ bV[ b`fbeZfeTg\baT_\gXg \ Yef^b_Ta! ;XaaXf fghdie är ett försök att förena ett fenomenologiskt perspektiv med att avslöja
och utreda de sociala relationer och ideologier som bestämmer individers
`XWiXgTaWX bV[ [TaW_\aZ! ;ba g\__Ue\aZTe YX` `~aTWXe c~ gi~ Yef^b_be
som deltagande observatör. Studien baseras också på djupintervjuer med
förskolornas personal och på analys av diverse tryckta källor, framför allt
policydokument och barnomsorgsplaner. Istället för att fokusera på mätbara
kvaliteter studerar Davies de individer (kvinnor) som utför den faktiska
omsorgen och diskuterar omsorgens betydelse för kvalitet, dvs. aspekter av
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kvalitet som utifrån omsorgsbegreppet ser till att ”sörja för” genomsyras av
¶TggUelf\Zb`¶!;ba`XaTeTggWXg|ecXefbaT_Xafb`|eTeUXgf\afgeh`XagXg
och att kvalitet handlar om villkoren för att bygga relationer till barn, men
bV^f~ `X__Ta cXefbaT_! ;XaaXf f_hgfTgf |e Tgg WXVXageT_\fXe\aZ i\ffXe_\ZXa
kan lägga grunden till ökad kvalitet inom barnomsorgen men att kraftiga
besparingar samtidigt kan omintetgöra dessa strävanden. Låg personaltäthet och stora barngrupper försvårar sannolikt möjligheten att upprätthålla
de värden som är centrala för en omsorgsverksamhet.
Birgitta Lidholt (1999) har i sin avhandling tagit utgångspunkt i hur perfbaT_Xa[TaWf^Tf`XWWXaXWf^|ea\aZTefb`UXf^e\i\gfg\W\ZTeX!;ba`XaTeTggWXg\agXǀaaf`lV^XgTi`bgfg~aW^T`cbV[Àl^gU_TaWcXefbaT_Xa
hon ser snarare en anpassning till rådande situation. Personalen menar att
de sänker de pedagogiska ambitionerna i tider av nedskärningar. Detta gör
WXZXab`Tggfgeh^gheXeTiXe^fT`[XgXa[~eWTeX!;baǀaaXeY~XkX`cX_c~
”synvändor” hos personalen, dvs. en konstruktiv omformulering av krav
inom de nya ramarna.
Personalens kompetens är en faktor som Sonja Sheridan (2001a) framhåller i sin avhandling som berör relationen mellan strukturkvalitet och
cXWTZbZ\f^^iT_\gXg!7XgǀaafYef^b_be`XW[ZcXefbaT_g|g[XgbV[ZbWT
`TgXe\X__TUXg\aZX_fXe`Xa`XW_~ZcXWTZbZ\f^^iT_\gXg!;ba^TabV^f~i\fT
på förskolor med låg personaltäthet och dåliga materiella betingelser, men
med hög pedagogisk kvalitet. Utifrån detta drar hon slutsatsen att de strukturella aspekterna är viktiga men att de inte är någon garanti för hög pedagogisk kvalitet. Det avgörande är hur de strukturella betingelserna utnytt]Tf bV[ WXggT `XaTe [ba |e fgleg Ti cXefbaT_Xaf ^b`cXgXaf! ;ba ǀaaXe
TggcXefbaT_\Yef^b_be`XW[Z^iT_\gXggXaWXeTe\]|`YeX_fX`XWXkgXeaT
utvärderare, att undervärdera sina insatser, medan personal i förskolor med
låg kvalitet tenderar att övervärdera sina. Sheridan drar slutsatsen att såväl
\agXeaTfb`XkgXeaThgi|eWXeTeXUX[ifb`hgi|eWXe\aZTef^T_XWTg\__Yeändring och utveckling.
Till skillnad från Dahlberg, Pence och Moss (1999) menar således SheriWTaTggfgTaWTeW\fXeTWX`XgbWXeYehgi|eWXe\aZTi^iT_\gXg\Yef^b_Tag!Xk!
868EF^TaTai|aWTfb`eXfh_gTgXa^TaYefg~fbV[gb_^TfYe~aXggfT`[|_leligt perspektiv och om förändringar över tid, värderingar, allmänna mål
bV[ ^h_gheX__ ^bagXkg gTf \ UXT^gTaWX! < Xa fT``TaYTggTaWX Teg\^X_ F[Xe\WTaİĮĮĵWXǀa\XeTe[baYleTW\`Xaf\baXeTicXWTZbZ\f^^iT_\gXg.WXg|e
W\`Xaf\baXeeX_TgXeTWXg\__fT`[|__XgUTeaXg_|eTeXabV[_|eTaWXgf^bagXkg!
För att komma fram till dessa dimensioner gör Sheridan en metaanalys av
YleTX`c\e\f^TfghW\Xefb`Tai|ag868EF!7XaYefgTfghW\Xa[Te]TZeXWbgjort för ovan. Den andra studien (Sheridan, 2001b) syftar till att utveckla en
^b`cXgXaf`bWX__YeYef^b_XcXefbaT_c~UTf\fTi868EF!F[Xe\WTa`XaTe
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att det är möjligt att förbättra förskolans kvalitet även om de yttre förutsättningarna inte är de bästa. Kompetensprogrammet utmanar förskolepersonalens tänkande om den pedagogiska verksamheten. De blir medvetna
om samhälleliga förändringar, moderna teorier om barns lärande och får en
ökad medvetenhet om sin egen roll. Syftet med den tredje studien är tvåYT_W\Z.WX_fTgg\agTXggUTeacXefcX^g\iYeTggYefg~iTWUTeaXg`XaTe`XW
att besluta och beslutsfattande, dels att relatera barnens erfarenheter av inﬂytande till förskolans pedagogiska kvalitet, såsom det utvärderats genom
868EF!7XgeXYef^b_befb`Y~e[ZfgTcb|aZc~868EF f^T_TaZ|__TaWX
socialisation och kommunikation jämförs med dem som fått lägst poäng.
ıķYX`~e\aZTe\agXei]hTfbV[eXfh_gTgXgi\fTeTggUTeaXahgZ~eYe~af\aTXefarenheter av lärprocesser, innehåll i verksamheten och den fysiska miljön
i förskolan. Barnens erfarenheter av inﬂytande korrelerar med förskolans
pedagogiska kvalitet, så att i förskolor med hög kvalitet upplever barnen att
de har inﬂytande över den egna leken, de egna aktiviteterna, sina egna saker
och i viss mån över sig själva. Däremot upplever barnen inte att de har inﬂytande över förskolans organisation, rutiner, innehåll och aktiviteter som
initierats av personalen.
I den fjärde studien görs parallella studier av förskolors kvalitet i Sverige
och Tyskland. Tio förskolor i varje land valdes ut och besöktes vid två tillfäl_XahaWXeXacXe\bWTigi~iXV^beTiĴbUfXeiTgeXeYe~aWX`XWiXe^TaWX
_|aWXeaT!<aZTf\Za\ǀ^TagTf^\__aTWXeǀaaf`X__TabUfXeiTgeXeaTYe~aWX
båda länderna. Observatörerna skriver ner sina argument för hur de värderar
förskolorna, dessa analyseras och rekonstrueras från de medverkande ländernas perspektiv. Resultatet visar att det är mycket större variation av pedagogisk kvalitet inom och mellan de tyska förskolorna, medan de svenska
förskolorna är mer likvärdiga.
I den tidigare refererade kunskapsöversikten redovisar Asplund, Pramling och Kärrby (2001) forskning som studerar samband mellan kvalitet
och strukturella faktorer som personaltäthet, personalens utbildningsnivå
och barngruppernas storlek. I rapporten redovisas mestadels forskning från
HF4bV[8aZ_TaW`Xa|iXafiXaf^Ybef^a\aZfb`hgZ~eYe~a^iT_\gXgf`|ga\aZTe`XW^iT_\gXgf\afgeh`XagXg868EFǀaafUXf^e\iaT!7X[|ai\fTeg\__
studier som visar att gruppstorlek och personaltäthet inte påverkar processer och produkter i så hög grad som pedagogiskt ledarskap och pedagogisk
samsyn. För de yngsta barnen är gruppstorleken viktigare än antal personal
per barn. Det senare framhålls också i den utvärdering som Skolverket har
Z]beg=b[TaffbaİĮĮı!;|eeX_TgXeTf^iT_\gXgg\__lggeXfgeh^gheX__TYT^gbeXe
som barngruppernas storlek, men framförallt till pedagogens kunnande och
känslomässiga lyhördhet i samspelet med barnen.
Skolverkets utvärdering (2004) av läroplanens genomförande baseras på

"
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XggTagT_YT__fghW\Xe\įĮ^b``haXe"^b``haWX_Tefb`f^\_]Xef\Z~giTWZ|_ler strukturella egenskaper som befolkningsstorlek och näringslivsstrukghe!ııYef^b_be\aZ~e\hgi|eWXe\aZXa!4iWX_a\aZfcXefbaT_\agXei]hTf_XWningspersonal besvarar en enkät och olika dokument som rör verksamheten
TaT_lfXeTf! GbgT_g ZXab`Yef įĮĲ \agXei]hXe `XW ıı Yef^b_XV[XYXe Ĳį Yeskollärare och 20 barnskötare. I utvärderingen har strukturkvalitet studerats genom att faktorer som barngruppernas storlek och sammansättning,
tillgången till utbildad personal och vikarier samt lokalernas utformning
gTZ\gf`XWfb`fgeh^gheX__Ti\__^be!8a]|`YeX_fX`X__TaYef^b_be\[Z 
eXfcX^g\iX_~ZeXfhefb`e~WXai\fTeTggWXgǀaafXafT`iTe\Tg\ba`X__Tai\ffT
strukturella faktorer (främst möjligheter att rekrytera utbildad personal),
cebVXffYT^gbeXeg!Xk!g\WYec_TaXe\aZbV[eXfh_gTgg!Xk!fT`iXe^Ta`X__Ta
förskola och hem samt möjligheten att tillgodose barn i behov av särskilt
stöd). Utvärderarna framhåller att på samtliga dessa punkter har förskolor
i högresursområden bättre förutsättningar och lyckas också genomföra sitt
uppdrag på ett bättre sätt än förskolor i lågresursområden. Dessa resultat är
fT`fg|``\ZT`XWiTW5]heX^`!À!įķķĴ^b`YeT`g\__\biTaeXWbi\fTWX
forskningsprojekt. I utvärderingen kopplas dessa resultat till införandet av
en decentraliserad organisation och fördelning av resurser. ”Trots att förskolorna arbetar under olika villkor tar kommunerna liten hänsyn till detta
när man fördelar resurser.” (s. 178). Resultatet tyder på att de strukturella
förändringar som genomförts leder till ökade skillnader i kvalitet mellan
förskolor.
8a _\^aTaWX [~__a\aZ fb` 7Ti\Xf įķķĴ [Te g\__ `gXa bV[ \agXeT^g\ba
som de viktigaste villkoren för lärande för de allra yngsta barnen i förskolan
flaf \ Xgg Ybef^a\aZfceb]X^g fb` UXWe\i\gf Ti 8iT =b[Taffba İĮĮı! 9bef^TeaTi\__\ceb]X^gXg¶UXf^e\iTiXe^fT`[XgXaf^b`c_Xk\gXg¶f!İĵhg\Ye~a
ett livsvärldsperspektiv, men samtidigt problematisera verksamheten i förskolan utifrån läroplanens intentioner. Avsikten är att studera mångfalden
och olikheter i de villkor för barns erfarenheter och lärande som skapas i
Yef^b_Ta!İĮ^b``haXe\aZ~e\fghW\XabV[WXgǀaafXaiTe\Tg\baTifgbefgTWf^b``haXe g\__ Z_XfUlZW! 8a iTe\Tg\ba U_TaW UTeaXa `XW [|afla g\__
etnisk och social bakgrund eftersträvas också. Undersökningen består av:
a) enkäter ställda till arbetslag b) intervjuer med aktiva pedagoger c) observationer av pedagoger och barn. Resultatet visar att förskole- och ledningspersonal är samstämmiga i beskrivningarna av de ekonomiska åtstramningarna under 1990-talet. Större barngrupper, neddragningar av tjänster och
ökade kringarbetsuppgifter som administration och städning har lett till
^TWfgeXffbV[Ue\fgc~g\W`XaWXgǀaafbV^f~hggT_TaWXab`TggWX^TWX
kraven bidrar till en utveckling av verksamheten och av personalens komcXgXaf!8ggZXab`Z~XaWXWeTZ\cXWTZbZXeaTfhcc_XiX_fXTiYe|aWe\aZTeaT
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är emellertid ökade krav och tidsbrist. Främst rör det sig om brist på tid
för arbetet med barnen och pedagogerna upplever att möjligheten att individualisera och möta varje enskilt barn har minskat. Tidsbristen får också
negativa konsekvenser för planering och pedagogiska diskussioner. Personalen berättar om brist på överblick över barngruppen. Dessa förändringar
ser personalen som huvudsakliga hinder för att nå uppsatta mål för barnens
trygghet, men också som hinder för att stimulera barnens individuella och
sociala utveckling. Andra poängterar möjligheten till eget bestämmande
och ser ökat samarbete mellan personal och avdelningar som konsekvenser
av förändringarna.

AO[[O\TObb\W\U
;he^Ta`TaW~fT``TaYTggTWXaYbef^a\aZfb`[TehaWXef^gYe[~__Tadet mellan strukturella villkor och den pedagogiska verksamheten utifrån
i\ffT^iT_\gXgf^e\gXe\Xe27XgǀaafXa^bafXafhfb`Tgg^iT_\gXg|e^bcc_Tg
g\__fT`fcX_Xg`X__TaihkaTbV[UTeabV[Ybef^a\aZXai\fTeTggcXefbaT_Xaf
kompetens är avgörande för förskolans kvalitet. Strukturella villkor (som
g!Xk!UTeaZehccXeaTffgbe_X^cXefbaT_g|g[Xg`!`!^TaYefg~ffb`WXlggeX
ramar inom vilka pedagogerna kan organisera sin pedagogiska verksamhet.
Strukturerna är begränsande och möjliggörande. Kärrby (1992) formulerar
Ye[~__TaWXgf~[|e-¶8a_\ZgYbef^a\aZfeXfh_gTg[Te^iT_\gXg\[ZZeTWfT`UTaW`XWfT`fcX_Xg`X__Ta`|aa\f^be!B`TagT_XgihkaT`\af^Te\f~WTa
grad att barn inte får den uppmärksamhet de behöver är detta ett allvarligt
tecken på dålig kvalitet.” (s. 88).
Personalens kunnande, kompetens, förhållningssätt och förmåga att skapa
Xa¶fT`fcX_TaWXTg`bfY|e¶=b[TaffbaİĮĮıglV^fiTeTTiZeTaWXYe[he
WXYe`~eTZXeT\ab`WXfgeh^gheX__TeT`TeaT5]heX^`!ÀįķķĴ.F[Xe\WTa
2001a). Arbetslag som lyckas utveckla gemensamma barnfokuserade strategier för arbetet lyckas, även i tidspress och med sämre yttre förutsättningar,
upprätthålla en lyhördhet för och ett utvecklande ömsesidigt samspel med
UTeaXa 7Ti\Xf įķķĴ. =b[Taffba İĮĮı! <agXeaTg\baX__T bV[ fiXaf^T hadersökningar pekar på att det för de allra yngsta barnen är barngruppernas storlek och förskolans socioekonomiska upptagningsområde som är de
viktigaste yttre strukturella villkoren för god pedagogisk kvalitet (Asplund,
CeT`_\aZ  >|eeUl İĮĮį. F^b_iXe^Xg İĮĮĲ! 7X fgeh^gheX__T Ye|aWe\aZTe
som beskrivits har sammantaget lett till ökade skillnader i kvalitet mellan
förskolor, såväl inom som mellan kommuner.

$
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I föregående avsnitt framgår det att pedagogernas samspel med barnen är
den viktigaste kvalitetsfaktorn. Forskarna framhåller pedagogernas kompetens, kunnande och förhållningssätt till barnen som avgörande för hur
WXYe`~eeX_TgXeTf\Zg\__bV[Tai|aWTf\ZTifgeh^gheX__TYT^gbeXe!8aYe~ZT
som uppkommer är då vilken betydelse pedagogers föreställningar, uppfattningar och attityder till sitt uppdrag har för deras samspel med barnen och
hur detta kan förstås i termer av villkor för lärande i ett institutionellt sammanhang. I detta kapitlet är förskolan i fokus, fritidshemmet och fritidspedagogers föreställningar redovisas i kapitlet om samverkan.
När jag här redovisar forskning om och diskuterar hur pedagoger i förskolan föreställer sig sitt uppdrag, yrke och barnen sätts dessa föreställningar
\eX_Tg\bag\__Yef^b_Taf\afg\ghg\baX__T^h_ghe!;|e^Ta`Taf^\_]Tc~beZTnisationer och institutioner. Institutioner förstås som kognitiva ideologiskt
uppbyggda fenomen och det är genom organisationer som institutioner
Ybe`T_\fXeTfg\__fT``Taf_hga\aZTeTi\WXag\ǀXeUTeTT^geXe!4gg\afg\ghg\bnalisera en organisation innebär att organisationens uppgifter är samman^bcc_TWX`XWXggi|eWXflfgX`8^_haW[İĮĮį!<WXa`Xa\aZXa|eYef^b_T
fritidshem och förskoleklass institutioner som organiserats på olika sätt i
utbildningssystemet. Vi kan i vissa sammanhang tala om en institutionsideologi som formats av de professionella aktörerna i uppbyggnaden av institutionerna under lång tid. Institutionsideologin strukturerar personalens
vardagliga verksamhet och deras syn på barn, föräldrar, yrket och institutioaXafYha^g\ba5Teg[b_WffbaİĮĮı.8iT_Wffbaįķķı!7XaYbe`TebV[YeXskriver vad som är idealt och normalt. Den historiskt ideologiska aspekten
innebär att föreställningar som personalen har om barnen, sitt yrke, om
uppdraget och om arbetets innehåll och metoder är ”tröga” och svåra att
förändra (Persson, 1998a).
I ﬂera studier som redovisas nedan har forskare intresserat sig för hur förskollärare och (ibland) barnskötare i förskolan uppfattar och konstruerar sitt
professionella subjekt. Dessa konstruktioner av yrket och professionen, vad
yrket går ut på, förhållandet mellan lärande och omsorg m.m. är relaterade
till föreställningar om barnet och de diskurser om barnet som skrivits fram
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i olika slags av styrdokument, diskurser som förmedlas genom tradition och
historia i utbildning men också i vardagssituationer utanför institutionen.

6c`aS`T`aY]ZZw`O`S^yaWbbg`YS5bX_ ;XaV^X_f Ti[TaW_\aZ įķķĮ flYgTe g\__ Tgg Y~ fgeeX ^haf^Tc b` Yeutsättningar för förskolans pedagogiska verksamhet. Yrkesverksamma förskollärare och studenter har fått beskriva sitt arbete och hon har dessutom
observerat vad de gjort i barngruppen. I studien framkommer att förskollärarna främst betonar arbetet med barnens sociala fostran, färdighetsträning
bV[ YeUXeXWX_fXe \aYe f^b_Ta! ;XaV^X_ `XaTe Tgg Yef^b__|eTeaT TeUXgTe
med kognitiv träning och begreppsbildning utanför planerade gruppaktivigXgXe!;baWeTef_hgfTgfXaTggfgleWb^h`Xag\agX[Tea~ZbafgeeXUXglWX_fX
för förskollärarnas tankar eller handlingar. Istället är det de praktiska förutsättningarna som lokaler, utrustning, schemaläggning som är mest betydelfXYh__TfX|iXa@Te^fge`İĮĮĳ!;ba\WXag\ǀXeTegeXYeXfg|__a\aZTefb`
förskollärare har om förskolan: som en institution för anpassning, utveckling
och kompensation.
ITW\aaXU|eWXgW~TggiTeTYef^b__|eTeX2Fba]T>\[_fge`įķķĳUXf^e\ver hur förskollärare själva ser på sin yrkesroll och dess funktion i arbetet
`XWUTeaXa!Hg\Ye~aXaYXab`XabZeTǀf^TafTgf\WXag\ǀXeTe[bageXb_\^T
innebörder som förskollärarna ger sitt yrke: fokus på att ta hand om, fokus på
att utveckla och fokus på att lära. Den vanligaste uppfattningen av förskolläraryrket är att det går ut på att utveckla barns förmågor, främst att stimulera
deras psykiska utveckling. Förskollärarna menar att barnens självförtroende
^Teb`WX^_TeTei\ffTZehaW_|ZZTaWXY|eW\Z[XgXe!;|_YgXaTiYef^b__|eTeaT
uppfattar också att de har fokus på att lära barnen, att ge dem kunskap om
omvärlden, träna begrepp och språk för att utveckla deras tänkande. Några
förskollärare i studien är tydligt didaktiskt inriktade, vilket innebär att de
formulerar sig kring innehållet i vad barnen ska lära sig och målen för verksamheten.
<aZXe;Xafib_WİĮĮı[Tehg\Ye~a_\ifi|e_WfYXab`Xab_bZ\ahaWXef^g[he
förskollärare erfar sitt pedagogiska arbete med barnen och vilka spår lärarutbildningen sätter i detta arbete. 15 förskollärare som gått lärarutbildningXa\FgbV^[b_``X__Taįķķı³įķķĴ\agXei]hTf!;baeXWbi\fTegeXTfcX^gXeTi
det pedagogiska arbetet. Den första aspekten handlar om förskollärarens
barnsyn. Förskollärarna vill lyssna på barnen och ha deras intressen och tankar som utgångspunkt i arbetet. Att ha tilltro till barnen innebär en övertygelse om barnets förmåga och kompetens. Den andra aspekten handlar om
förskollärarens pedagogiska göranden och beskrivs som att pedagogerna vill
vara handledande stötta och närvarande pedagog. Det förstnämnda innebär

&
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att pedagogen är aktiv i sitt arbete med att utveckla barnens tänkande eller
handlingar. Det senare innebär att förskolläraren har en beredskap att alltid
ǀaaTfg\__[TaWfbV[fgW]TUTeaXa!7XageXW]XTfcX^gXa|eYef^b__|eTeXaf
pedagogiska intentioner, vilket innehåller tre olika teman. Intentionen att
utveckla barnens sociala kunskaper och färdighetsträning handlar om att
barnen ska utveckla sociala normer, empati och olika färdigheter. Det andra
gX`Tg|eTggYef^b__|eTeaT[Te^b`cXafXeTaWX`bg\iXe\aZTe.\agXag\baXa|e
att förändra något hos barnen och ibland hos föräldrarna. Barnen ska kompenseras för bristande självkontroll, brister i svenska språket eller i motoriska färdigheter. Det tredje temat handlar om att utveckla barns tänkande
och problemlösning.
7Xg|eXaWTfgįĳYef^b__|eTeX`XW\fghW\Xa`Xa;Xafib_WZe|aW~Xa
analys av bakgrundsfaktorer i förhållande till förskollärarnas pedagogiska
intentioner och menar att förutsättningarna för det pedagogiska arbetet är
mycket varierande. Förskollärare med intentionen att kompensera är, med
ett undantag, ensamma i sin position på avdelningen och arbetslagen har
WXa_|ZfgThgU\_Wa\aZXa!7XffTYef^b_beǀaaf\XgghccgTZa\aZfb`e~WXW|e
80–90 procent av barnen har ett annat modersmål än svenska. Förskollärare
med intentionen att utveckla barnens tänkande och förmåga till problemlösning arbetar i arbetslag med högst utbildning och de ﬂesta barnen har
svenska som modersmål. Arbetslagets utbildningsnivå, föräldrarnas bakZehaWbV[UTeaXaf^haf^TcXe\fiXaf^Tfce~^Xg|eT__gf~Xa_\Zg;Xafib_W
bakgrundsfaktorer som har betydelse för förskollärarnas pedagogiska intentioner.
@Te\Taa8aİĮĮĳTaT_lfXeTe[heYef^b_XcXefbaT_^bafgehXeTeWXgcebYXff\baX__T fhU]X^gXg \ Xgg WX_gTZTebe\XagXeTg ceb]X^g! < ceb]X^gXg gTe 8a
initiativ till dialogkonferenser och en forskningscirkel i en förskola som
_\ZZXe\Xggf!^!\aiTaWeTeg|ggb`e~WX!;baZXab`YebV^f~W]hc\agXei]hXe
med förskolepersonal. I avhandlingen diskuterar hon hur barnskötare och
förskollärare positionerar sig i utbildningssystemet. Ur ett maktperspektiv
menar hon att förskolepersonalens berättelser kan tolkas som kvinnlig underordning i ett utbildningssystem som karakteriseras av hierarki och olika
status. Förskolepersonalen positionerar sig gentemot vad de uppfattar vara
skolans kunskapssyn och framhåller förskolans särart. Det professionella
subjektet konstrueras både utifrån personliga och professionella erfarenheter. Personalens klass- och könstillhörighet är de viktigaste personliga inslaZXa\^bafgeh^g\baXaTiXggcebYXff\baX__gfhU]X^g!8a`XaTeTggWX_gTZTeaT
i sitt yrkesval har använt sig av sitt feminina kapital och följt en kvinnlig
tradition av omsorg. Att de väljer att arbeta i förskola istället för skola förklarar hon med att de har erfarenheter av att vara utsatta och otillräckliga
under sin skoltid.
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8a Ye Xa W\f^hff\ba b` cebYXff\baXeaTf =TahfTaf\^gX bV[ fg|__Xe Ye~ZTa
om förskolepersonal är en marginaliserad och stigmatiserad grupp som begränsas i sin identitetsutveckling eller om de är en etablerad och erkänd
auktoritet med makt att kolonisera världen (främst då genom sitt inﬂytande
över föräldrar och barn). Detta är naturligtvis en fråga om vilka teoretiska
cXefcX^g\i fb` Ybef^TeXa \agTe! 8a `XaTe Tgg WX_gTZTeaT \ ceb]X^gXg ^Ta
beskrivas som marginaliserade genom sitt kön och i viss mån sin klass (barnskötarna) men normaliserade genom sin etniska tillhörighet. Det senare får
betydelse i kontakten med invandrarföräldrar. Förskolepersonalen menar
att de använder sig av sina livserfarenheter i den kontakten och att de inte
hgalgg]Tef\ggiXe_|ZX!8agb_^TeWXaaT[~__a\aZfb`Xafbegf\WXag\ǀ^Ttion och solidaritet med dessa föräldrar.

4`SabwZZ\W\UO`][PO`\Sb
2SbY][^SbS\bOPO`\Sbda[]U\ORabw\YO\RSbW^`]PZS[ObWaYOPO`\R][aRWaYc`aS`
Diskurser om det kompetenta barnet är framskriven i läroplanen (Lpfö, 98).
Föreställningar om det kompetenta barnet är också ett viktigt intellektuellt verktyg för personalen då de dokumenterar den pedagogiska praktiken
7T[_UXeZ?XamGTZhV[\įķķĴ!9eXfg|__a\aZXab`UTeaXgfb`aTghe|e
på samma gång inbäddat i förskolan historia och tradition. Ingrid Pramling
FT`hX_ffba bV[ Fba]T F[Xe\WTa İĮĮı f^e\iXe Tgg _|eTeX \ Yef^b_Ta Ybegfarande bär på romantiserade föreställningar om barnet och barndomen. I
forskning som analyserar hur förskolepersonal talar om barnen framträder
bV^f~XageTW\g\bafglaZWW\f^hefWXahgiXV^_\aZfcfl^b_bZ\f^T7T[_UXeZ
?XamGTZhV[\įķķĴ.8^fge`İĮĮĵ.;h_gdi\fgįķķĮ.?XamGTZhV[\İĮĮĮ!<
den utvecklingspsykologiska diskursen framträder det generella barnet som
Z~e\ZXab`b_\^TfgTW\XeTi`bZaTWbYgT^bcc_Tgg\__~_WXe!;hehi\WTcXefbnalens föreställningar om barn är kopplade till den pedagogiska praktiken
diskuteras och problematiseras i några forskningsstudier.
Barbro Morsing Berglund (1994) undersöker i början av 1990-talet vilka
hccYTgga\aZTecXefbaT_fghWXeTaWXbV[UTeaXa[Teb`WXgfb`W~iTefXk~efiXe^fT`[Xg\Yef^b_Ta!;ba`XaTeTggcXefbaT_XaZXehggelV^YehccYTgga\aZTeTggfXk~e\aZTe|eTaabe_haWTbV[UX[iXeXaTaaTaiXe^fT`[Xg
|aWXlaZeXYef^b_XUTeaXa!;baeX_TgXeTeWXggTg\__WXaUTeacfl^b_bZ\f^T
traditionen. Att den utvecklingspsykologiska diskursen fortfarande är ett
verksamt verktyg då personalen talar om sitt arbete med barnen visar KenaXg[8^fge`İĮĮĵ!;TacX^Tec~TggWXggT\agXXaWTfg[TeUXglWX_fXYe
personalens möten med barnen, det är också en konsekvens av att försko_TaTacTffTef\Zg\__TaWeTWX_TeTihgU\_Wa\aZfflfgX`Xg!¶8ggf~WTagflaf|gg
fungerar också som måttstock för hur barnen bäst kan stödjas att anpassa

!
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f\Zg\__fT`[|__XgfbV[f^b_Taf^eTi¶fįĶķ!<8^fge`fhaWXef^a\aZgT_Te
förskolepersonalen om barnen i termer av utveckling och mognad istället
Ye _|eTaWX! < 8iT =b[Taffbaf İĮĮı fghW\X Ti WX laZfgT UTeaXa \ Yef^blan talar inte personalen om barnens lärande, istället framhålls emotionella
aspekter som glädje och trygghet. Johansson menar att personalen visar få
XkX`cX_c~TggWXbV^f~gTZ\gg\__f\ZWXTaWeTfge|iTaf`~_Xa^e\aZUTeaXaf
_|eTaWXfb`ZXab`fleTeYef^b_Taf_|ebc_Ta!8ggVXageT_gUXZeXcc\WXWTgT
som Sven Persson och Ingegerd Tallberg Broman (2002) analyserar i sin
enkät- och intervjustudie av förskollärare och grundskollärare i två socioekonomiskt skilda områden är just framhållandet av ”trygghet”. Det är ett
återkommande begrepp i hela materialet. Författarna menar att det är tydligt integrerat i institutions- och yrkesideologi som mål för verksamheten
hos såväl förskollärare som grundskollärare och de problematiserar detta i
förhållande till läroplanens intentioner.
I Johanssons (a.a.) studie framkommer tre teman för pedagogers syn på
lärande: tilltro till barns förmåga, avvakta barns mognad och straﬀ och belöning. I temat tilltro till barnens förmåga framgår att pedagoger räknar med
att barn har resurser för lärande som det gäller att ta tillvara. Pedagoger arbetar med barns lärande genom att hjälpa dem bli medvetna om vad de kan
och vad de lärt. De tar fasta på barnens intentioner och försöker anpassa
arbetssättet till barnens initiativ, intresse och önskemål. I temat avvakta
barns mognad ger personalen uttryck för en blandning av mognadstänkande
bV[Ye`XW_\aZTi^haf^TcXe!7XihkaT_|ehgbV[UTeaXaU_\e`bggTZTeXTi
^haf^Tc!7XihkaTfeb__|eTggYefXUTeaXa`XW_|`c_\Zg`TgXe\T_TacTffTg
efter ålder och i nivå med barnens utveckling. I anslutning till mognadscXefcX^g\iXgǀaafXggYe`XW_TaWXYe[~__a\aZff|ggW|ecXefbaT_XaeXWXehg
för barnen, svarar på frågor men undviker att problematisera och utmana
barnets egna föreställningar.
4aa @Te\X@Te^fge`İĮĮĳ`XaTeTggWXgfb`^|aaXgXV^aTeWXihkaTf
synsätt på barn i de två förskolor hon studerar är en universell syn på barn.
Det är ett barn som är styrt inifrån, som utvecklas naturligt och enligt vissa
mönster. Men när problem uppstår upphävs tanken om det naturliga baraXg!;heXggZbggX__Xeabe`T_gYef^b_XUTeaUeiTeT|eTi[|aZ\ZgUTeaXaf
~_WXebV[^a`XabV^f~Tif\ghTg\baXai\_^Xg^TacX^Tc~TggWXgǀaaf
en föreställning om ett genomsnittsbarn, men även en föreställning om att
WXaf\ghTg\baX__T^bagXkgXa[TeUXglWX_fXYe[heUTeaXgTZXeTe!9ef^b_Taf
personal anser sig spela en viktig roll i bedömningen och kontrollen av vad
som är den rätta utvecklingen av enskilda barn. Barnet bestäms och bedöms
efter vad de är och inte är, vad de kan och inte kan.
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AO[[O\TObb\W\U
Jag har redogjort för forskning där forskare intresserat sig för hur pedagoger
i förskolan föreställer sig sitt uppdrag, yrket och barnet. Detta har satts i
samband med förskolans historia, tradition och ställning i utbildningssystemet. Som framgår av redogörelsen menar forskare att pedagogernas föreställningar är viktiga villkor för barnens lärande genom att de strukturerar
den pedagogiska vardagen. Tre centrala teman kan urskiljas. Det första temat handlar om pedagogers uppfattningar om förskolans (låga) ställning i
utbildningssystemet, speciellt dess relation till och positionering gentemot
grundskolan. Pedagoger positionerar sig i utbildningssystemet och framhåller förskolans särart i ambitionen att förena omsorg och pedagogik, samtidigt som detta innebär ett avståndstagande till grundskolans kunskapssyn
8aİĮĮĳ!5TeaXg\Yef^b_Ta|eXggUTeafb`f^TYeUXeXWTfYeWXgXZXagliga lärandet i förskoleklass och skola, men, som Markström (2005) framhåller, å andra sidan också ska ”få vara ett barn” (s. 171).
Det andra temat tar fasta på att den utvecklingspsykologiska diskursen
och föreställningar om barns mognad har betydelse för hur den pedagogiska
ceT^g\^XaZXfgT_gTfbV[fgeh^gheXeTf\Yef^b_Ta!8ggeX_Tg\igfT`fg|``\Zg
resultat är att föreställningarna om barns mognad och ålder i en utvecklingspsykologisk diskurs har varit och fortfarande är dominerande (DahlUXeZbV[GTZhV[\įķķĴ.8^fge`İĮĮĵ.@bef\aZ5XeZ_haWįķķĲ!7XahgiXV^lingspsykologiska diskurs som mognadstänkandet bygger på är inbäddad
\cXWTZbZ\f^TceT^g\^Xe\Yef^b_Ta8^fge`İĮĮĵ.@Te^fge`İĮĮĳbV[
_XWXeg\__Xgg^b`cXafTgbe\f^gg|a^TaWX;Xafib_WİĮĮı!
Det tredje temat pekar på att pedagoger föreställer sig ett uppdrag som
går ut på att förena omsorg och lärande. Förskolepersonals förståelse av sitt
pedagogiska uppdrag riktas mot försök att harmonisera aspekter av omsorg,
gelZZ[Xg_|eTaWXfbV\T_YbfgeTa8aİĮĮĳ.;XaV^X_įķķĮ.;Xafib_WİĮĮı.
>\[_fge` įķķĳ bV[ f^b_YeUXeXWX_fX @bef\aZ 5XeZ_haW įķķĲ. ]h laZeX
UTeaWXfgb`XeUXgba\aZc~b`fbeZbV[gelZZ[Xg=b[TaffbaİĮĮı!
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Det svenska samhällets utveckling och förändring till ett alltmer pluralistiskt och mångfaldsbetonat samhälle har ofta formulerats i termer av det
mångkulturella samhället, ett begrepp som sätts i samband med invandring,
globalisering och internationalisering. I ett tillägg till förskolans läroplan
2005 betonas att förskolan ska sträva efter att barn med annat modersmål
än svenska ska utveckla sin kulturella identitet och sin förmåga att kommua\VXeTc~f~i|_fiXaf^Tfb`f\gg`bWXef`~_!8ai\^g\ZYe~ZTYeYbef^TeX[Te
därför varit hur personal på förskolor och fritidshem hanterar mångfald.
4aaT >_XeYX_g İĮĮİ bV[ H__T ?\aW İĮĮį ǀaaXe \ f\aT Ybef^a\aZfiXesikter att förskolans roll i det mångkulturella samhället inte har intresserat
forskare i nämnvärd utsträckning under 1980- och 1990-talen. Ingegerd TallUXeZ5eb`Ta?XaTEhU\afgX\aEX\V[bV[=XTaXggX;|ZXefge`İĮĮİf^e\ver i sin genomgång av likvärdighet i en skola för alla att de vill redogöra för
forskning som har klass-, kön och etnicitetsperspektiv. I deras genomgång
blir det tydligt att forskning om förskola, förskoleklass och fritidshem utifrån dessa perspektiv inte är så väl representerad. Då får vi ta i beaktande att
de tre nämnda översikterna behandlar forskning under 1990-talet och tidigare. Under 2000-talet har forskarna mer intresserat sig för dessa perspektiv.
=b[TaaXf?haaXU_TWİĮĮĴ`XaTeTggU~WX^h_gheX__TXga\f^TbV[eX_\Z\fT
skillnader betonas under 2000-talet i diskussionen om det mångkulturella
samhället, det som i vissa sammanhang kallas mångfald.
Frågan om huruvida förskolan är en institution för normalisering eller
mångfald kan emellertid inte begränsas till att vara en fråga om etnicitet
och kultur. Det berör normaliserande praktiker i förhållande till ﬂera andra
TfcX^gXe.[|eXkX`c_\ǀXeTfWXggT`XWYbef^a\aZb`\afg\ghg\baX__TceT^g\ker, individuella utvecklingsplaner och barn i behov av särskilt stöd.

DW]QVRSO\R`O
5\__l8[aįķĶĴǀaaXe\f\afghW\Xc~įķĶĮ gT_XgTiWTZ[X`\5bg^le^TXa
`|aZW XkX`cX_ c~ bglW_\ZT ^h_ghe`gXa bV[ Y~ XkX`cX_ c~ aTg\baX__ eXgbe\^ bV[ fl`Ub_\^! 8[a `XaTe Tgg WXg e~WXe Xa ¶^h_gheX__ iTcXai\_T¶ bV[
”samlevnadsfrid” och att både personal och barn bortser från nationella och
kulturella skillnader. Genom psykologisering, försakligande och betoning
av rationalitet osynliggörs den kulturella mångfalden. Resultatet av denna

4=@A9<7<5=;D7::9=@4r@G<5@30/@<A:m@/<2374r@A9=:/4r@A9=:39:/AA=164@7B72A63;



!!

m@4r@A9=:/<3<7<AB7BCB7=<4r@<=@;/:7A3@7<5=16AD3<A963B-

process är att den svenska majoritetskulturen uppfattas som den naturliga,
men att detta inte artikuleras. När Owe Ronström, Ann Runfors och Karin
JT[_fge`įķķĶfghWXeTe¶WTZ\f^h_ghe¶c~Yef^b_be\5bg^le^Tg\b~efXaTeXǀaaXeWX`~aZT_\^[XgXe`XW8[af\T^ggTZX_fXe!
Genom pedagogiserande, försakligande, vetenskapliggörande och betonande av rationalitet får man det som utifrån lätt skulle kunna uppfattas som konfrontationer mellan
olika värdesystem att framstå som möten mellan kunskap och okunskap, normalitet och
onormalitet, sunt förnuft och oförnuft. I sina hem må barnen tala hemspråk och ’ha sin
kultur’. Men på dagis transformeras ’det kulturliga’ barnet till ’det naturliga’ och kultur`gXgbfla_\ZZeffįĴĲ!

9bef^TeaTǀaaXebV^f~TggfiXaf^[XgXaU_\i\gXaT__gi\^g\ZTeXYe~ZT!CXefbnal på förskolorna beskriver att de vill förmedla svensk kultur till barnen.
Det medvetet framställda innehållet i den svenska kulturen är framför allt
språket, traditionerna och naturen. Tillsammans och var för sig fungerar
språket, traditionerna och naturen som metaforer för en svensk identitet,
men de visar också graden av assimilation och integration i det svenska samhället.
=b[TaaXf?haaXU_TWİĮĮĴ[Te\ageXffXeTgf\ZYeYef^b_TafhccWeTZbV[
Yha^g\bafb`XaTeXaTYe\agXZeTg\ba\Xgg`~aZ^h_gheX__gfT`[|__X!;Taf
fghW\X flYgTe g\__ Tgg TaT_lfXeT Yef^b_Taf ^h_ghe  bV[ \WXag\gXgf eX"cebWhcerande uppgift i relation till samhällets kulturella mångfald. Teoretiskt
angrips detta genom att förskolan ses som en samhällelig institution i relag\bag\__Xacb_\g\f^bV[X^bab`\f^^bagXkg!9ef^b_TaYefg~fbV^f~fb`Xa
ideologisk arena för produktion och reproduktion av mening, sociala ideng\gXgXebV[cbf\g\baXe!?haaXU_TW[TeXaXgabZeTǀf^TafTgfbV[Tai|aWXef\Z
av olika tekniker som observationer, intervjuer och samtal, samt dokument,
statistik, fotografering och insamling av artefakter.
Lunneblad menar att pedagogerna artikulerar vad som avses med ett
mångkulturellt arbetssätt utifrån olika meningssammanhang. På en av avdelningarna är det mångkulturella arbetssättet kopplat till barnens utveckling i en utvecklingspsykologisk diskurs. På den andra avdelningen betonas
^bcc_\aZTeaTg\__Xga\f^^h_gheX__bV[aTg\baX__\WXag\gXg!;bfU~WTTeUXgf_TZXaǀaafXabf|^Xe[Xgb`iTWXgg`~aZ^h_gheX__gTeUXgff|gg|ebV[[heWXg
ska genomföras. Gemensamt är också att arbetslagens diskussioner till stor
WX_ [TaW_Te b` [he `~_f|gga\aZXa f^T Ybe`h_XeTf g\__ gXkg! < TeUXgXg `XW
barnen osynliggörs emellertid mångfalden genom att pedagogerna undviker
vad som skiljer barnen åt. Istället betonas det gemensamma.
Det som görs till det gemensamma och åtskillnaden mellan ett vi och ett
de andra är inte bara, utifrån Lunneblads tolkning, beroende av den kon-
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kreta barngruppen, det handlar också om en större samhällelig gemenskap.
Det tolkas som en fråga om identitetspolitik, om hur identiteter formas av
andra människors erkännande, eller frånvaro av erkännande. Barnen och
föräldrarna görs till de annorlunda, en representation som också kan ses
konstruera det gemensamma och det svenska. Pedagogerna hanterar den
kulturella mångfalden genom att diskutera vad som är naturligt. Det tolkas
av Lunneblad som ett sätt för förskolepersonalen att hantera sin osäkerhet om vad som krävs av dem. Lunneblad visar också att när pedagogerna
synliggör den språkliga och kulturella mångfalden i arbetet med barngruppen möjliggörs en omvärdering av tidigare erfarenheter, vilket genererar
alT\WXag\ǀ^Tg\baf`]_\Z[XgXeYeUTeaXa!EXfh_gTgXaTifghW\Xai\fTe[he
målsättningen att arbeta med den kulturella mångfalden artikuleras som en
målsättning för ”invandrarbarnen” och att detta arbete oftast ligger utanför
den ordinarie verksamheten. Den kulturella mångfalden artikuleras som
det annorlunda i relation till det vi som gestaltas i förskolans praktik.

7\abWbcbW]\SZZbaWbcS`OR\]`[OZWbSb
Ann-Marie Markströms (2005) avhandling med rubriken ”Förskolan som
abe`T_\fXe\aZfceT^g\^¶ |e Xa XgabZeTǀf^ fghW\X b` [he Yef^b_Ta f^TcTf
och upprätthålls av dess aktörer. Markström frågar sig vad som karakterifXeTeXai|_Y|eWf\afg\ghg\bafb`UXǀaaXef\Z\XaUelga\aZfg\W]`Y!F^b_verket, 2004). Studien baseras på fältstudier i två förskolor under ett års tid.
Markström har gjort deltagande observationer av förskolans aktiviteter, spelat in utvecklingssamtal samt intervjuat barn, föräldrar och personal. Genom att både studera ”talet” om förskolan och ”görandet” får Markström ett
underlag för att diskutera förskolans sociala praktiker. Det är institutionen
samt aktörernas interaktion och föreställningar som undersöks och hon vill
genom sin ansats koppla samman aktörernas handlande med de institutionella ramarna, dvs. hur aktörer och strukturer är ömsesidigt konstituerade.
För att förstå de sociala praktiker som inte är synliga, det som Markström
kallar vardagslivets dolda agenda eller den immanenta pedagogiken, analyseras förskolans vardag av outtalade regler och rutiner som skapas och upprätthålls genom praktiskt handlande. Fokus är inriktat på, vilket titeln på
avhandlingen anger, hur förskolans olika aktörer förhåller sig till vad som är
eftersträvansvärt, normalt eller avvikande i barns beteende och egenskaper.
Markström menar att de förskolor hon studerar karakteriseras av att
UXǀaaTf\Z\f^|ea\aZfcha^gXa`X__Ta\afg\ghg\babV[[X`!7Xg|eXa[lbridartad verksamhet som hon beskriver, vilket bidrar till att lyfta fram
de motsägelsefulla förväntningar och krav som skapar olika praktiker och
iXe^fT`[XgfYbe`Xe!;bacX^Tec~TggYef^b_TafWTZ_\ZTT^g\i\gXgXe|e[X`-
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_\^T\afg\ghg\bafce|Z_TWXbV[bǁXag_\ZT!8ggXkX`cX_fb`YeT`[~__f|efT`lingarna. De används för att samla hela barngruppen och ge barnen mellanmål, men i samlingen ska barnen också lära sig hur man ska uppföra sig
i ett skolliknande sammanhang. Barnen ska räcka upp handen, vara tysta
och vänta på sin tur. Det normala barnet konstrueras utifrån kön och ålder.
Aktörerna (personal och föräldrar) uttrycker föreställningar om barn som
något essentiellt och naturligt. Detta står emellertid i spänningsförhållande
till projektet att få barn att anpassa sig till förskolekollektivet. Barnet inbeWaTf\Xaabe`T_\gXgfb`|e^bagXkghX__gUhaWXag\__Yef^b_Ta!5XZeXccXg
institutionellt situerad normalitet visar att konstruktionen av normalitet är
både institutionellt bunden och beroende av situation.

0`WabS`V]aPO`\Sb
Abe`T_\gXgXafZe|afXeU_\e^Taf^Xfb`T__eT`XfgglW_\ZT\WXǀa\g\baXebV[
Ybe`h_Xe\aZTeTiTii\^X_fXe!>e\fg\Ta?hgmİĮĮĴ|eXaYbef^TeXfb`\ageXfserat sig för normalitetsbegreppet och kopplar det till olika aktörers utrymme att formulera ”sanningar” om avvikelser utifrån vad som ryms i begreppet Barn i behov av särskilt stöd. Det är en kritisk fallstudie som syftar till att
beskriva och problematisera praktiken att utvecklingsbedöma förskolebarn
bV[ i\ Y~e Y_]T UXW`a\aZTe Ti Xa Zehcc UTea! ;Ta i\fTe \ f\a fghW\X Tgg
konstruktionen av och formuleringar om det avvikande förskolebarnet är
relaterat till maktförhållanden mellan olika yrkesgrupper. Psykiatrikers och
psykologers bedömningar och diagnoser av det enskilda barnet kontrasteras
mot den relationella syn på avvikelser som pedagoger formulerar. PedagoZXeaTfUXW`a\aZ|e^bcc_TWg\__fcXV\ǀ^TUXgXXaWX`afgXe\UTeaXafiTeWTZ!8ggTi[hihW`bg\iXag\__TggY~XkgeTcXefbaT_eXfhefXeYeXaf^\_WTUTea
är att lyfta ur barnet ur barngruppen för individuell träning, vilket tyder
på att personalen söker segregerade lösningar på en relationell problematik. Lutz pekar på att decentralisering och avreglering i kombination med
kraftiga ekonomiska nedskärningar medför ett ökat tryck på att skilja ut
Xaf^\_WTUTeaYeTggYe\ZeTeXfhefXe!;TaglV^Xef\ZfXgXaWXafXeTgg\T__g
högre utsträckning lägga problemen hos barnet och tolkar detta som ett sätt
att reproducera rådande samhälleliga strukturer. Genom att skapa speciallösningar kring enskilda barn minskar trycket på att förändra ramfaktorer
och innehållet i verksamheten.
?hgm`XaTeTggWXgǀaafXagXaWXafTgg_|ZZTcebU_X`Xa[bfUTeaXahg\Ye~aXaYeXfg|__a\aZb`\afg\ghg\baX__abe`T_\gXg!4aa 6[e\fg\aXIT__UXeZ
Roth och Annika Månsson (2007) pekar på samma tendens när de beskriver
innehållet i individuella utvecklingsplaner (IUP) för förskole- och förskoleklassbarn ur ett kritiskt ämnesdidaktiskt perspektiv. IUP är sedan 1 januari
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İĮĮĴbU_\ZTgbe\f^TYeZehaWf^b_Ta`Xa\agXYeYef^b_TX__XeYef^b_X^_Tff!
Initiativ har dock tagits i kommunerna sedan slutet av 1990-talet för att
upprätta IUP i förskola och förskoleklasser. Insamlingen av IUP-materia_XgZXab`YeWXfhaWXeİĮĮĴ\YleT^b``haXegeXfgTWf^b``haXebV[Xa
landbygdskommun. I de tre stadskommunerna ingår både etniskt relativt
homogena och heterogena kommundelar. Sammantaget analyseras 82 individuella utvecklingsplaner.
Vallberg Roth och Månsson menar utifrån sin innehållsanalys att det
ǀaafgeXhg`|e^TaWXc_Tgf bV[\afg\ghg\bafce|Z_TWXabe`T_\gXgXe\WX<HC
som samlats in:
 F^b_|`aXfeXZ_XeTaWXabe`T_UTea!
 FbV\T_g bV[ fce~^_\Zg eXZ_XeTWX `h_g\^h_gheX__T UTea \ [XgXebZXa fgTWfkommundel).
 Ce\`|egUX[bifeXZ_XeTWX`bab^h_gheX__TUTea\_TaWfUlZWf^b``haXa!
För det skolämnesreglerade normalbarnet gäller att anpassa sig till ett skolämnesanknutet innehåll i ”detaljerade förutbestämda steg” där ämnena Svens^T@TgX`Tg\^<WebggbV[[|_fT"`bgbe\^bV[5\_W`hf\^Wb`\aXeTe!7Xg
Ybe`h_XeTffT``TagTZXgWelZgıĮĮWX_`~_bV[^e\gXe\Xe\Yef^b_Taf<HC!
För det socialt och språkligt reglerade multikulturella barnet i den heterogena
stadsdelen är regleringen knuten till kön, ålder och dessutom relaterad till
socialt och svenskspråkigt innehåll i vad som forskarna betecknar som halvstandardiserade mallar. Denna inriktning mot fostransuppdrag av multikulgheX__TfgTWfUTeaeX_TgXeTeYbef^TeaTg\__TggWXgǀaafXa[ZTaWX_Ti\aaXi~nare med utländsk bakgrund och låg utbildningsbakgrund i kommundelen.
För det primärt behovsreglerade monokulturella barnet i landsbygdskommunen tycks det handla om att reglera barnet till ett språk, en kultur, där det
\agXǀaaf`Te^XeTWX^aff^\__aTWXeX__XeiTe\Tg\baTi`bWXef`~_!IT__UXeZ
Roth och Månsson utläser hög grad av självreglering i förhållande till vad
personalen uppfattar som barns primära behov och till skrivning och läsa\aZ!8af_hgfTgffb`Ybef^TeaTWeTe|eTggc_TgfW\`Xaf\babV[\afg\ghg\baf^bagXkgfgle\aaX[~__Xg`Xe|a_|ebc_TaXec~aTg\baX__bV[^b``haT_a\i~!
Svenska och språk är ämnen som är genomgående för alla kommundelar,
`XWTaXgg\agXe^h_gheX__g\aaX[~__\fgbegfT^aTf!;|e^TaXaXafce~^\Zabe`
för multikulturella ﬂerspråkiga barn skönjas, vilket är en slutsats som stärks
av den forskning som redovisats ovan.
<aZXZXeW GT__UXeZ 5eb`Ta bV[ ?XaT ;b_`UXeZ İĮĮĵ haWXef^Xe \ Xgg
projekt som de kallar ”Mångfald och genusordning i den mångetniska förskolan och skolan” hur lärare i förskola och skola uppfattar sitt eget yrkeskunnande, vad som är betungande inslag i yrket samt upplevda förväntning-
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ar från föräldrar. Lärarnas uppfattningar relateras till graden av mångfald i
WXiXe^fT`[XgXeW|e_|eTeaTTeUXgTe!GbgT_gi|_]fıĮĮĮ_|eTeX\Yef^b_TbV[
skola ut, varav 1100 arbetar i förskola. Bortfallet för lärare i förskolan är 47
cebVXagbV[ĳĶĶcXefbaXeUXfiTeTeXaXa^|g!8ggTieXfh_gTgXai\fTeTgg_|rarna som arbetar i heterogena områden bedömer sin kompetens, vad gäller mångfaldsfrågor, som högre än gruppen generellt. Lärare som arbetar i
områden med, vad de själva uppfattar vara, hög grad av etnisk och kulturell
mångfald skattar sig också som mer kompetenta än övriga lärare när det
gäller ﬂera dimensioner av läraryrket: att skapa arbetsro, lära barnen arbeta
självständigt, hantera konﬂikter, skapa jämställdhet och beakta barns och
föräldrars rätt till inﬂytande.

m`W\bSU`S`W\U]QV[y\UTOZR[XZWUOvanstående forskning pekar på att det i förskolan, precis som i de ﬂesta
TaWeT\afg\ghg\baXeǀaafYeXfg|__a\aZTebV[ceT^g\^Xefb`UXgbaTeTacTffa\aZg\__WXa\afg\ghg\baX__Tabe`Xa!7XgǀaafX`X__Xeg\WYbef^a\aZf bV[
utvecklingsarbete som medvetet strävar efter integration av mångfald.
I en dokumentation av två års utvecklingsarbete med icke-diskriminering, anti-rasism och empatiutveckling menar Annie Norell Beach (1998)
att ett medvetet arbete med pedagoger i förskolan kan överbrygga fördo`Te bV[ fV[TU_baTegTWX YeXfg|__a\aZTe b` ¶WX TaWeT¶! ;ba cX^Te c~ Tgg
personalens möjligheter till reﬂektion i olika grupperingar och nätverk i
kombination med handledning kan leda till ett medvetet mångfaldsarbete.
Samma slutsats drar Anna Sjöwall (1994) i ett projekt om mångkulturellt
och antirasistiskt arbete i barnomsorg och skola. Margaret Obondo (2005)
undersöker i ett projekt hur barn med somaliskt ursprung utvecklar språk
bV[_\ggXeTV\gXg\XaYef^b_T\E\a^XUl!C~Yef^b_TaǀaafYehgb`fiXaf^talande barnskötare och förskollärare, en tvåspråkig assistent. Studien visar
hur interaktionen mellan barn och pedagoger skiljer sig åt beroende på vilket språk som används. De samtal som förs på somaliska mellan assistenten
och barnen har en situationscentrerad prägel, dvs. samtalen tar sin utgångspunkt i gemensamma erfarenheter som assistenten delar med barnen. De
situationscentrerade samtalen styrs mer av barnens egna frågor och utvidgar
deras förståelse av situation och sammanhang. De samtal som förs på svenska har en mer barncentrerad karaktär. Obondo menar att dessa samtal är mer
begränsande för barnen. Personalen förenklar och styr genom att använda
”fråga och svar mönster” och samtalen är mer inriktade på att barnen ska
lära sig benämningar.

!&
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AO[[O\TObb\W\U
7XaYbef^a\aZfb`Xkc_\V\gTifXeTggUX_lfTbV[TaT_lfXeTYef^b_TaYha^tion i ett samhälle präglat av mångfald och pluralism pekar på att förskolan
iXe^Te\Xaabe`T_\gXgfW\f^heffb`WXǀa\XeTeXggvi och ett dem. Den kulturella mångfalden blir det som är annorlunda i relation till föreställningarna
b`WXgfiXaf^TEbafge`EhaYbefJT[_fge`įķķĶbV[WXgaTghe_\ZT
?haaXU_TWİĮĮĴ.@Te^fge`İĮĮĳ!>bcc_\aZTeg\__XahgiXV^_\aZfcfl^b_bZ\f^W\f^hef?hgmİĮĮĴbV[Yef^b_XcXefbaT_fYeXfg|__a\aZTeb`Xga\f^TbV[aTg\baX__T\WXag\gXgU\WeTeg\__Ybe`h_Xe\aZTebV[WXǀa\g\baXeTiWX
andra. Få studier av mångfaldsarbete har haft karaktär av aktionsforskning
bV[hgiXV^_\aZfTeUXgX!7Xfb`ǀaafglWXec~Tgg[TaW_XWa\aZTicXefbaT_
och skapande av reﬂekterande grupper och nätverk kan bidra till ett medvegXg`~aZYT_WfTeUXgXAbeX__5XTV[įķķĶ.F]jT__įķķĲ!5XglWX_fXaTiUebbyggare och sociokulturella medlare framhålls (Obondo, 2005).
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=164@7B72A63;;3<A>@/9B797Xgǀaaf\agX`lV^XgYbef^a\aZfb`gTeTifgT`c\Ye~ZXfg|__a\aZTeb`iTW
som styr förskolans, förskoleklassens och fritidshemmens pedagogiska praktik, vilket gör att den samlade kunskapen om den pedagogiska praktiken i
dessa skolformer är liten i förhållande till annan skolforskning.
8jT?TeffbabV[?Tef7XaV\^įķĶķfXe\9E4F5Bceb]X^gXgc~įķĶĮ gTlet att rutinerna på förskolorna, speciellt på småbarnsavdelningar, fungerar
som strukturerande mönster för verksamheten. Det är måltider, vilostunder, blöjbyten, på- och avklädning m.m. som fungerar som verksamhetens
aTi!>TeXa7Ti\XfįķķĴcX^Tec~tiden som en sådan strukturerande faktor
YeUTeaf_|eTaWX!;ba`XaTeTggehg\af\ghTg\baXefgleUTeaXaf_|eTaWXZXnom att de i hög utsträckning strukturerar den tid som barnen (speciellt de
allra yngsta barnen) vistas i förskolan. Barnens lärande är i hög grad beroende av vad Davies kallar processtid, dvs. den tid som behövs för att fullgöra
uppgifter, lösa problem, kommunicera, leka färdigt. Klocktiden som strukturerande faktor i verksamheten innebär att barnen får rätta sig efter de
schemalagda aktiviteter som personalen bestämt.
8gg`b`Xag\WXacXWTZbZ\f^TceT^g\^Xac~Yef^b_Tafb`iTe\g\ageXffTag
YeYbef^TeX|efT`_\aZXa!?XaTEhU\afgX\aEX\V[įķķıįķķĴWXǀa\XeTefT`_\aZXafb`¶¬Xgg`b`Xaga|eXaZehccTiUTeabV[ihkaT\Yef^b_Taf\ggXe
samlade, ofta i en cirkel, och har gemensamma aktiviteter under ledning av
XaX__XeÀXeihkaTįķķıf!Ķ!FT`_\aZXa|eW|e`XW^Taf^XWXaT^g\i\gXg
som mest liknar skolans lektion. Skolan har också av tradition olika typer av
fT`_\aZTeg!Xk!`beZbafT`_\aZTe!EggXeaTg\__fT`_\aZXa^Ta[|e_XWTfg\__
Fröbels (1782–1852) pedagogik när det gäller både dess form – att sitta i cirkeln och dess innehåll – rytmik och rörelse, natur och årstider. Samlingen
har emellertid sett olika ut beroende på om barnen varit i daghem eller lekskola. Davidsson (2000) beskriver att innehållet i daghemstraditionen varit
sagoläsning, sång och lekar, medan lekskoletraditionen haft inslag av teman
av olika slag och regler att träna på för ”att förberedas” inför skolstart.
EhU\afgX\a EX\V[ įķķı fghWXeTe fT`_\aZTe `XW []|_c Ti i\WXb\afcX_a\aZTe!;ba|eU_!T!\ageXffXeTWTi[hefT`_\aZXaZXab`YefbV[cX^Tec~Tgg
pedagogernas föreställningar om syftet med samlingen påverkar sättet att
beZTa\fXeTbV[ZXab`YeTWXffT!;bai\fTebV^f~\f\afghW\XTggfT`_\aZXa
karakteriseras av en rad dilemman som pedagogen måste hantera och söka
lösningar på. Dessa är:

"
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 ;|aflag\__WXgXaf^\_WTUTeaXgfUX[bi^bageTZehccge|a\aZ!
 ;|aflag\__WXgXaf^\_WTUTeaXgfUX[bi^bageTÀXeTUTeafUX[bi!
 5TeaXaf_hfgbV[\ageXffXa^bageTcXWTZbZXafhccZ\YgTggfgleTbV[[~__T
sig till det planerade.
Ramfaktorer som tid, lokaler, gruppstorlek och åldersfördelning har betydelse för hur pedagogerna försöker lösa dessa dilemman och de utvecklar
härvidlag en rad strategier. Som framgår av ovanstående dilemman så berör
de förhållandet mellan individ och kollektiv. Rubinstein Reich poängterar
TggWXg\Yef^b_TafYeT`i|kgǀaafXafgTe^geTW\g\baTiTgg\aW\i\WhT_\fXeT
och försöka ta hänsyn till det enskilda barnet i en atmosfär av hemlikhet
och gemenskap. Å andra sidan ställs det enskilda barnet inför krav att anpassa sig till det kollektiva och inordnas i gruppen. Barnet ska få social fostran i en gemenskap samtidigt som hänsyn ska tas till barnets individuella
behov. Denna konﬂikt mellan individ och kollektiv speglas i ﬂertalet undersökningar om vad som styr förskolans praktik.
>XaaXg[8^fge`fİĮĮĵTi[TaW_\aZ¶9ef^b_TafcXWTZbZ\f^TceT^g\^¶
UX_lfXeYef^b_TafcXWTZbZ\f^TceT^g\^heXggiXe^fT`[XgfcXefcX^g\i!;Ta
pekar på att dagsrutinerna i förskolan i hög grad styr barnens lärande. Kärnan i de dagliga rutinerna är organiserad kring omsorgsinriktade aktiviteter
som måltider och vilostund, medan övriga aktiviteter är insprängda mellan
WXffT!8^fge`f^\_]Xe[|ec~Yef^b_befTeUXgX`XWUTeaXaf_|eTaWXbV[b`fbeZfe\^gTWXT^g\i\gXgXe!<WXT^g\i\gXgXefb`|ebeZTa\fXeTWXTiihkaT|eTebetet med barnens kognitiva förmågor dominerande genom att barnen övar
olika begrepp, koncentrationsförmåga och minne. Förskolorna förmedlar
en bild av omvärlden som något universellt och naturgivet.
8^fge`UXf^e\iXeXaU\_WTiYef^b_TafiXe^fT`[Xgfb`^e|iXefgbeTapassning från barnens sida. Barnen på avdelningarna ges inte något direkt
inﬂytande över hur deras dag utformas, annat än vid den ”fria leken” där
WXf]|_iTUXfg|``XeiTWWXf^TZeT!;Tagb_^TeYef^b_TafceT^g\^fb`Xa
kollektiv fostranspraktik utifrån en dominerande utvecklingspsykologisk
diskurs. Fostranspraktiken innebär att barnen ska anpassa sig till kollektiiXg _|eT f\Z gT [|afla g\__ bV[ fT`TeUXgT `XW WX TaWeT UTeaXa! 8^fge`
Tai|aWXe5XeafgX\afUXZeXcc^_Tff\ǀ^Tg\babV[\aeT`a\aZYeTggTaT_lfXeT
iXe^fT`[XgXabV[[Ta^bafgTgXeTeTggi\WWXg\__Y|__XaW~WXg|eihkXafgeh^gheXeTWX T^g\i\gXgXe |e ^_Tff\ǀ^Tg\baXa \ heiT_ bV[ ceXfXagTg\ba fiTZ Wif!
WXgǀaafXgggX`Tg\f^faTeTeX|a|`aXfUhaWXg\aaX[~__`Xa\aeT`a\aZXa
är stark och samtliga förskolor följer i stort sett samma mönster.
4aa @Te\X@Te^fge`İĮĮĳǀaaXe\_\^[Xg`XW7Ti\XfįķķĴbV[8^ström (2007) att förskolans praktik karakteriseras av hur tidens och rummets pedagogik skapar en social institutionell ordning via scheman, rutiner,
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ceX WXǀa\XeTWXeh`bV[TaWeT`TgXe\X__TeXfhefXe!7XaaTbeWa\aZ|eX`X_lertid förhandlingsbar genom att aktörerna överskrider och gör motstånd
mot inordningen. På samma gång som förskolorna karakteriseras av det planerade och intentionella utmärks de av det oplanerade, situationella, tillfälliga och ombytliga. Förskolans verksamhet är på så sätt ﬂytande och ständigt
föränderlig. Förskolebarndomen är främst inriktad mot det kollektiva, men
via rutiner och en immanent pedagogik ställs krav på att barn tidigt ska vara
självständiga i det kollektiva.

>SROU]UWaY^`OYbWYWT`WbWRaVS[[Sb
Fritidshemmet är en skolform som varit föremål för omfattande besparingar. Skolverkets utvärdering (2000a) är starkt kritisk till de yttre villkor som
råder på fritidshemmen. Alltför stora barngrupper och brist på lämpliga
lokaler är tecken på försvårande omständigheter för personalen att skapa
goda pedagogiska miljöer. Kritiken är hård:
Fritidshemmen har under 1990-talet ekonomiskt sett marginaliserats. Inte heller de pedagogiska visionerna verkar leva kvar. Fritidshemmens huvudproblem är dess osynlighet,
både vad gäller samverkan med skolan och vad gäller tillförsäkrandet av nödvändiga resurser. Besparingskraven har vunnit över de pedagogiska idealen, och samverkansproblem
f^l``Xe\Wab`Xa[X_[Xgfflac~UTeaXa!T!T!fĴį

Anders Janssons (1992) studie syftar till att ge en fördjupad kunskap om det
pedagogiska vardagsarbetet och att analysera kvaliteter i fritidshemspedagogik. Med hjälp av deltagande observation och intervjuer tecknas en bild
av fritidshemspedagogik i två väl fungerande fritidshem. Jansson menar att
en lokal fritidshemskultur kan skönjas genom pedagogernas utformning
av verksamheten. Dagsrutiner, återkommande aktiviteter och traditioner
f^TcTeXafT``Ta[~__a\aZ`X__TaWXihkaTbV[UTeaXac~Ye\g\Wf[X``Xa!
7XffT|ec~YT__TaWX_\^T\WXU~WTYe\g\Wf[X``XabV[cX^Tec~TggWXgǀaaf
en samlad fritidshemskultur i form av ideal, normer och regler, handlingsmönster och rutiner. Utifrån studiens resultat går det, menar Jansson, att
urskilja en ideal bild av fritidshemspedagogik som bygger på några väg_XWTaWX ce\aV\cXe! 8a Ti WXffT \aaXU|e Tgg _|eTaWXg UlZZXe `Xe c~ T^ghX__
f\ghTg\ba bV[ UX[bi \ iXe^fT`[XgXa |a YehgUXfg|`g \aaX[~__! 8a TaaTa
princip är att lärande i fritidshem i stor utsträckning handlar om ett socialt
innehåll, relationer, kamratskap och ansvarstagande. Pedagogerna knyter an
till barns intresse via deras erfarenheter och pedagogiken tar sin utgångspunkt i handlingsorienterade och emotionella aspekter snarare än i att lära
barnen nya begrepp och fakta.

"
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4aa 6Te\gT 8iT_Wffba įķķı [Te \ f\a fghW\X [TYg UTeaXaf _X^ ^baÀ\^gXe
och spel som utgångspunkt för att studera kamratkulturer och social organisering (här inriktad på relationer mellan aktörer) i två fritidshem. Genom
att studera språk och samtal som social praktik diskuterar hon vardagslivets
organisering i de båda fritidshemmen. Det grundläggande teoretiska perspektivet är att barnen skapar kultur och sociala sammanhang i olika aktivigXgXe[|e[Te8iT_WffbaiT_g_X^fcX_bV[W\fclgXeW\fchgXfYeTggfghWXeT
^T`eTg^h_gheXe!;bai\fTe[heUTeaXa\fbV\T_TT^g\i\gXgXe^bafgehXeTefbV\T_
ordning, kulturella mönster och upprätthåller relationer i lekar och spel genom att retas och skämta med varandra.
Personalen på fritidshemmen konstruerar och upprätthåller ordning geab` f\a \agXeT^g\ba `XW UTeaXa! ;ba ǀaaXe Tgg Ye\g\Wf[X``Xaf fbV\T_T
praktiker skiljer sig åt i ﬂera avseenden. På det ena fritidshemmet är den
dominerande principen att saker ska hållas samman. Barnen socialiseras
gradvis till att tala och handla utifrån kulturella normer som understryker
värdet av att göra gemensamma överenskommelser och förhandla genom
att använda rationella argument. På det andra fritidshemmet ska saker
hållas isär. Det innebär att gränserna mellan barnens egna aktiviteter och
ihkXafgleWTT^g\i\gXgXe|ef^Tecg`Te^XeTWX!9eTgghcce|gg[~__TXafbV\T_
ordning bestämmer personalen verksamhetens innehåll och bortser från
barnens erfarenheter, kamratrelationer och liv utanför den institutionella
ramen.
8a TaaTa fghW\X fb` TaT_lfXeTg Ye\g\Wf[X``Xgf ceT^g\^ |e @Te\T HefUXeZfįķķĴTi[TaW_\aZ¶7Xg`]_\ZT`gXg¶fb``XefcXV\ǀ^gflYgTeg\__Tgg
belysa samspelet mellan fritidspedagoger och barn på tre olika fritidshem.
Ur ett etnometodologiskt perspektiv undersöker Ursberg fritidspedagogers
förhållningssätt genom att med hjälp av videokamera studera interaktion
bV[^b``ha\^Tg\bai\Wc_TaXeTWXT^g\i\gXgXehaWXeįķķİ³įķķı!9X`Ye\g\Wfhem valdes ut från olika upptagningsområden utifrån att personalen ansåg
att det var en väl fungerande verksamhet, såväl organisatoriskt som pedaZbZ\f^g!GeX\agXeT^g\baffg\_TeWXǀa\XeTf!8a`XWfast struktur som karakteriseras av inarbetade rutiner för närvaro, gruppindelningar, turordning och
arbetsfördelning. Den öppna och ﬂexibla strukturen för interaktion innebär
TggWXaihkaX|e_l[eWYeUTeaXaf\ageXffXaaf^X`~_bV[Ye`~ZT!5Tenen har stort inﬂytande över verksamheten och fritidspedagogen fungerar
som diskussionspartner, samordnare och organisatör. Den tredje interaktionsstilen är social ordning med sluten och styrd struktur. Fritidspedagogen
strävar här efter att styra in barnen i den redan fastlagda ideala normen,
både i formell interaktion och i aktiviteter med mer informell och skapande
karaktär. Ursberg analyserar de tre interaktionsstilarna utifrån organisatoe\f^TYT^gbeXefb`cXefbaT_g|g[XgbV[hccgTZa\aZfb`e~WX`XaǀaaXe\agX
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att dessa förutsättningar har någon större betydelse för de interaktionsstilar
som framkommer i studien. Istället tycks det vara den professionella hållningen och hur väl samhällsmålen är integrerade i fritidspedagogen som
person, som är av avgörande betydelse för hur hon interagerar med barnen.
Anna Sparrmans (2002) studie syftar till att förstå barns användning av
i\fhX__^h_ghegb_^TgZXab`WXeTfiTeWTZ_\ZT[TaW_\aZTe!;ba[Te\agXYb^hf
på fritidshemmets vardagliga sociala organisering, fokus är istället på barns
användning av visuell kultur, men hon framhåller att platser (som fritidshemmet) är visuellt markerade och får människor att handla på speciella
f|gg!;bai\fTehg\Ye~ab_\^TXkX`cX_[heUTeaXaTai|aWXeYe\g\Wf[X``Xgf
inredning, vad som visuellt tillhandahålls barnen och hur de använder miljön. Såväl rummens som bildernas betydelse formas och omformas genom
de sociala relationer som uppstår på fritidshemmet. Fritidshemmet har,
synliggjord genom barnens aktörskap, en medierande struktur där det privata och oﬀentliga möts.

AO[[O\TObb\W\U
Fb`g\W\ZTeXa|`agf|eWXgY~fghW\Xefb`Xkc_\V\g[Te[TYgfb`flYgXTgg
analysera vad som styr förskolans eller fritidshemmets praktik. Sammanfattningsvis kan sägas att de redovisade studierna pekar på att förskolans
praktik karakteriseras av en social institutionell ordning, utifrån hur tid och
eh`fgeh^gheXeTeiXe^fT`[XgXa7Ti\XfįķķĴ.8^fge`İĮĮĵ.@Te^fge`
2005). Scheman, rutiner, den fysiska miljön och andra materiella resurser är
strukturerande. Detta gäller speciellt för de allra yngsta barnen på förskolan,
men även för fritidshemmen (Jansson, 1992). Den institutionella ordningen
bestäms av pedagogernas föreställningar och deras professionella hållning
till barnen. Detta är emellertid inte nödvändigtvis bestämmande för den
pedagogiska praktiken som helhet. Sparrman (2002) visar hur forskningen
kan analysera hur dessa strukturer formas och omformas genom barnens
fbV\T_TceT^g\^Xeb`UTeaXaU_\efXWWTfb`T^g\iTT^geXe!8iT_Wffbaįķķı
studerar språk och samtal som social praktik och pekar på att den sociala
ordningen upprätthålls genom principer om att hålla saker samman respektive att hålla saker isär.
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4`aY]ZO\a][SbbY\ObW\abWbcbW]\SZZb^`]XSYb
Förskolan har en lång tradition som är präglad av kvinnligt arbete i sin uppbyggnad och organisation (Tallberg Broman, 1994, 2002). Det var kvinnor och
kvinnliga värden som skapade förskolan som institution. Uppfostran och
handledning av små barn var en uppgift för kvinnor utifrån föreställningar
om kvinnors och mäns särart. Den starka kvinnoprägeln upprätthölls och
hcce|gg[~__fTif~i|_`|afb`^i\aabe!;\__Xi\?XamGTZhV[\İĮĮĮf^e\iXe
att det ligger en djup ironi i att förskollärarnas strid för legitimitet hade sin
utgångspunkt i starkt vetenskapliga (och därmed manliga) diskurser, men
TggWXg|aW~\YefgT[TaWiTeWXageTW\g\baX__g^i\aa_\ZT"`bWXe_\ZTTfcX^gXaTiiXe^fT`[XgXafb`ǀV^XggUeXggfT`[|__X_\ZgfgW!
Annika Löfdahl (2002) menar att det under 1990-talet uppstått en inriktning som tagit fasta på barns lärande i sociala, historiska och kulturella
^bagXkgXe!7XfXaTeXWXVXaa\XeaTfYbef^a\aZ[Te\fgeeXhgfge|V^a\aZfXgg
barnen som aktiva subjekt i konstruktioner av feminiteter och maskuliniteter på förskolan. Kön är inte längre något essentialistiskt. Forskare har
W|e\ZXab` U_\i\g `Xe \ageXffXeTWX Ti [he ^a ^bafgehXeTf \ f\aT fcXV\ǀ^T
sammanhang, i tid och rum. Senare forskning har som utgångspunkt att
individer (barn) är aktiva subjekt i sina konstruktioner av kön, det är inte
bara så att individer blir till pojkar och ﬂickor, de är aktivt skapande i denna
process. Formuleringen ”att göra kön” betecknar just denna teoretiska hållning. Detsamma kan sägas om bruket av feminitet och maskulinitet som
`Te^XeTeTggWXg\agXǀaafa~ZbgUXfg|`g\iTWfb`|e^TeT^gXe\fg\f^gYe
pojkar och ﬂickor, istället är det mångfalden av uttryck och möjligheter i
vad som är manligt och kvinnligt som betonas (Tallberg Broman, 2001).
re W~ Yef^b_Ta Xgg YX`\a\fXeTg \afg\ghg\baX__g ceb]X^g \ f\a ^h_gheX__T
ceT^g\^2 @TeZTeXgT ;TihaZ İĮĮĮ [Te UXf^e\i\g bV[ TaT_lfXeTg `Ta_\ZT
förskollärares arbete som underrepresenterat kön i förskolans vardagliga
verksamhet. 14 manliga förskollärare ingick i undersökningsgruppen. De ingXei]hTfbV[i\WXbǀ_`TfhaWXeXa`~_g\Wff\ghTg\babV[haWXeUTeaXaf¶Ye\T
_X^¶! ;TihaZf fghW\X i\fTe Tgg Yef^b_X^h_gheXa hccYTggTf ^af`|e^g fb`
kvinnlig kultur. Männens inträde i förskolans verksamhet ifrågasätter förskolläraren som en kvinnlig yrkesidentitet, men studien visar att i stort anpassar sig de manliga förskollärarna till den rådande ordningen. Genusord-
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ningen konstruerar en maskulinitet som bygger på kvinnornas överordnade
abe`bV[;TihaZYbe`h_XeTeWXacebVXffXafb`XaTacTffa\aZg\__WXa_\^[XgfcXWTZbZ\^fb`|eXgge\^g`|e^XYeYef^b_TafXbV^f~8[aįķĶķ!9e
TggXaYe|aWe\aZf^T|ZTeh`YeT`[~__Xe;TihaZ^e|ifXaZXab`Ze\cTaWX
genomlysning av innehållet i verksamheten och ett medvetengörande av
den kulturella koden.
G\__Ybe`TaWXgTiWXa\afg\ghg\baX__T^h_gheXa[ebV^f~gXkgXefb`hgZe
den ideologiska grunden för verksamheten. I föreliggande forskningsöverf\^g |e \agX gXkggb_^a\aZ [hihWYb^hf `Xa WXg |e fT`g\W\Zg hccXaUTeg Tgg
olika styrdokument och programförklaringar har betydelse för såväl pedagogers föreställningar som den pedagogiska praktiken. Ur ett läroplansperfcX^g\i[Te4aa 6[e\fg\aXIT__UXeZEbg[įķķĶTaT_lfXeTg^afW\WT^g\f^T
`afgXe \ Yef^b_XcXWTZbZ\f^T gXkgXe! ;ba hef^\_]Xe geX UXZeXcc fb` ^Ta
relateras till historiska perioder. Den särartsbetonade samkoden sträcker sig
från övergången till det industrikapitalistiska samhället till 1940-talet, den
könsneutrala likhetskoden under mellanperioden från 1950-talet till mitten
av 1980-talet och till sist den pluralistiska könskoden som sammanfaller med
omfattande samhällsförändringar som decentralisering, målstyrning och
pluralism. Resultatet pekar på att det i majoriteten av de förskolepedagogis^TgXkgXefb`TaT_lfXeTWXf\agXǀaaffgWYe^afeX_TgXeTWXYe~Zbei\_^Xg
IT__UXeZEbg[ǀaaXeTa`|e^a\aZfi|egXYgXefb`WXgǀaafXaYeXfg|__a\aZ
om att Sverige är ett föregångsland för jämställdhetsfrågor.

5`ORS\OddcfS\abg`\W\Uabg`Vc`Y\Y]\ab`cS`Oa
Vilka institutionella villkor är då mest betydelsefulla då barn konstruerar
^a \ Yef^b_Ta2 CeXV\f fb` :haa\ >|eeUl įķĶĵ cX^TWX c~ Ye İĮ ~e fXWTaglV^fZeTWXaTiihkXafglea\aZbV[fgeh^ghe[TfgbeUXglWX_fXYe[he
^a ^bafgehXeTf! ;ba cb|aZgXeTWX W~ Tgg WX_g\WfYef^b_Ta f^\_]WX f\Z Ye~a
daghemmet genom att pojkarna var mer dominerande och ﬂickorna mer
cTff\iT \ WX_g\WfYef^b_Ta |a \ WTZ[X``Xg! ;ba Ye^_TeTe WXg `XW Tgg WX
ihkXafgleWT fgeh^gheXeTaWX bV[ `~_\ae\^gTWX T^g\i\gXgXeaT Wb`\aXeTe \
deltidsförskolan medan daghemmets verksamhet är lösare i sin organisation.
Fb_iX\Z;|ZZ_haWįķĶĴǀaaXe\f\afghW\XYe~aįķĶĮ gT_XgTgg^aff^\__aTWXe
bland förskolebarn är relaterade till stereotypa bilder av kvinnor och män.
7Xg ǀaaf Xa iXeXaffg|``X_fX `X__Ta ^i\aa_\Zg be\XagXeTg UXgXXaWX bV[
förväntningar på hur barnen ska bete sig.
5\eZ\ggTBWX_YbefįķķĴi\fTe\f\afghW\XTggWXg`XfgVXageT_Ti\__^beXgYe
UTeaf[TaW_\aZfhgel``X|eWXihkaTfYe~aiTebeXfcX^g\iXa|eiTeb!4aWeT
villkor rör ålders- och könssammansättning i olika lekgrupper. Utifrån ett
interaktionistiskt perspektiv studerar hon villkoren för olika aktiviteter på
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fyra avdelningar vid tre daghem. Villkoren studeras ur barnens perspektiv
och med fokus på kön och könsskillnader. Utifrån fältanteckningar, videoupptagningar och intervjuer analyseras vad som stöder eller hindrar barn
att uttrycka sig. Odelfors skiljer i sin analys på olika grader av barnens handlingsutrymme: riktade områden `XW ihkXa_XWWT T^g\i\gXgXe W|e UTeaXaf
handlingsutrymme är minimalt, ett mellanområde där barnen har ett begränsat till stort handlingsutrymme och fria handlingsområden där barnen
upptäcker saker på egen hand (lek). De aktiviteter med ”riktat” handlingshgel``Xg!Xk!fT`_\aZTe|eWXg\__Y|__XaW~cb]^TeaTWb`\aXeTe[TaW_\aZfhgel``Xg!<WXYe\T[TaW_\aZfb`e~WXaTǀaaXe[baXkX`cX_c~f\ghTg\baXe
då ﬂickor intar positioner där de kan bestämma över andra barn.
IhkXafglea\aZXaf UXglWX_fX UX^e|YgTf bV^f~ \ 4aa\^T @~affba İĮĮĮ
Ti[TaW_\aZb``gXafb`Ybe`Te!;baTaT_lfXeTWX\agXeT^g\baXa`X__Ta
WX laZfgT UTeaXa bV[ cXWTZbZXeaT \ Xgg ZXahfgXbeXg\f^g bV[ ^bagXkghX__g
cXefcX^g\i!;XaaXffghW\Xb`YTggTegeXTiWX_a\aZTec~geXYef^b_be!ıĲUTea
och sju pedagoger ingår i undersökningen. Genom dagboksanteckningar,
deltagande observation, videoinspelningar och intervjuer med personalen
TaT_lfXeTf\agXeT^g\baXa\b_\^TT^g\i\gXgXe!;bafg|__XeYe~ZTa[he`lV^Xg
\afg\ghg\baXabV[WXffeT`TeUXglWXeYeYe[~__TaWXg`X__TaWXihkaTbV[
deras relationer till pojkar och ﬂickor i förskolan. Månssons resultat är snar_\^TWX`>|eeUlįķĶĵbV[BWX_YbefįķķĴc~i\fTea|`_\ZXaTggZeTWXaTi
ihkXafglea\aZ[TefgbeUXglWX_fXYefT`fcX_Xg`X__TaihkaTbV[UTea!I\W
WX[X_gihkXafgleWTf\ghTg\baXeaT\WXg[|eYT__XgfT`_\aZTeaTYeT`ge|WXe
genusaspekten tydligt genom att några pojkar dominerar och får mest utel``XbV[UX^e|YgX_fX!<WXWX_i\fihkXafgleWTU_\eÀ\V^beaT`Xefla_\ZT
och kan inte positioneras in i en passande könsroll.
<XaTiWXY~fghW\Xefb`Z]begfc~Ye\g\Wf[X`fghWXeTe4aaX @Te\X;X_madotter (1989) mellanmålssituationen och beskriver hur pojkarna dominerade denna genom att vara högljudda och störa ordningen, men också
genom att berätta historier. Flickorna är genomgående mer tysta och medan
pojkarna bryter mot reglerna anpassar sig ﬂickorna i högre grad efter de
ihkaTf^eTi!
EXfh_gTgXabiTacX^Tec~TggWXg|eWXihkaTfYei|aga\aZTebV[UX`tande som är de viktigaste aspekterna av hur barn konstruerar kön i förskola
bV[ Ye\g\Wf[X` BWX_Ybef įķķĴ įķķĶ. FBH İĮĮĴ! 7XggT U_\e glW_\Zg \ Xa
studie av etnologen Marie Nordberg (2005) om maskulinitetsskapande i förf^b_TbV[f^b_T!;bacebU_X`Tg\fXeTe[heihkaTi|eWXeTecb]^TebV[À\V^be
som sträcker ut gränserna för vad som anses vara könstypiskt. Pojkar som
bryter mot könsnormer och ger sig in på traditionellt ﬂickiga områden ses
mer som avvikare, av såväl personal som föräldrar, än de ﬂickor som bryter
f\Z\ac~b`e~WXafb`geTW\g\baX__gg\__[ecb]^TeaT!8abefT^g\__TggÀ\V^-
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ornas inträde på pojkars domäner inte ses som marginaliserande kan vara
att ﬂickornas aktiviteter undervärderas och att det är ﬂickorna som ”ska
ZeTf b`¶ FBH İĮĮĴ! 7Xg |e cXWTZbZXaf Wb_WT Yei|aga\aZTe c~ UTeaXg
som implicit pekar på att det är pojkarna som ska leva upp till läroplanens
mål om ett aktivt, ifrågasättande och utforskande barn, medan ﬂickorna ska
följa den dolda läroplanen som vill ha ett passivt, lydigt och anpassningsbart
UTeaJT_^XeW\aXįķķĶ!BWX_YbefįķķĴhggelV^XeWXgfb`Tggcb]^TebV[
ﬂickor anpassar sig till de förväntningar som personalen har på dem. Det
|ebV^f~fT`fg|``\Zg`XW;XaV^X_fįķķĮhaWXef^a\aZTiYef^b__|eTeXf
YeXfg|__a\aZTeb`Yef^b_TafiXe^fT`[Xg!;bai\fTeTggWXÀXfgTYef^b_lärare ser förskolan som en institution för anpassning. Odefors menar att
denna syn på anpassning får olika uttryck för pojkar och ﬂickor. Flickor
tycks anpassa sig till att avvakta tills de får en tydlig inbjudan till leken
medan pojkarna tycks anpassa sig till att vara (verbalt) aktiva.
Personalens föreställningar om kön är betydelsefulla i sammanhanget.
Flickor och pojkar beskrivs som olika och bemöts på olika sätt av persona_Xa;|ZZ_haWįķĶĲ.;|ZZ_haWw[eaįķķİ.>|eeUlįķĶĵ!9_\V^beUXf^e\if
som mer ansvarstagande, stillsamma och anpassningsbara medan pojkarna
|e_\i_\ZTeXbV[Ue~^\ZTeX;|ZZ_haWįķĶĲ!9_\V^beUXf^e\iffb``XecebfbV\T_T|acb]^TeaT;|ZZ_haWw[eaįķķİ!7XggTUX^e|YgTfbV^f~Ti9Taal
Jonsdottirs (2007) studie av barns kamrat- och vänskapsrelationer. Genom
att analysera pedagogskattningar av barnens egenskaper och färdigheter blir
könsmönstret tydligt. Flickorna skattas av personalen som mer socialt kompetenta i ﬂera avseenden, men det är på egenskaperna vetgirig, lekfärdigheter, prosociala och kommunikativa färdigheter som ﬂickorna skattas högre
än pojkarna.
@~affbaİĮĮį`XaTeTggXaTiWX`Xfg^affcXV\ǀ^TU\_WXefb`YeT`träder ur beskrivningarna av barnen i förskolan är att ﬂickor är bestämda
bV[f]|_ifg|aW\ZTbV[Tggcb]^Te[TeUX[biTia|e[XgbV[^ebccf^bagT^g!8gg
annat mönster som framträder i Månssons studie är att ﬂickorna i högre utsträckning beskrivs utifrån intellektuella egenskaper (”smart”, ”har ett rikt
språk”) medan pojkarna beskrivs utifrån fysiska och kroppsliga egenskaper
(”robust och livlig”).
8_\fTUXg[ AbeW\a ;h_g`Ta İĮĮĲ [Te \ f\a fghW\X \ageXffXeTg f\Z Ye WX
cXWTZbZ\f^T`\_]XeaTWTZfcebZeT``XgbV[WXg`TgXe\T_fb`ǀaaf\Yef^b_Ta!;ba`XaTeTggWXhggelV^Xef~i|_UXZe|afa\aZTebV[`]_\Z[XgXeYe
barnen att konstruera sina kön och att material bär på föreställningar om
hur barn bör vara till kön. Lekmaterial är könskodade, de är placerade på
olika platser, används olika av pojkar och ﬂickor och utgör på så sätt förutsättningar för hur pojkar och ﬂickor uppfattar sig själva och hur de bedöms
av andra. Vikten av att uppmärksamma material, dagsprogram och rummets
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betydelse för hur barn ”gör” kön bekräftas av de projekt som Skolverket gett
eXfhefXeg\__YeTgg^T]|`fg|__W[XgXac~Yef^b_TaFBHİĮĮĴ!
Studier av barnens lekar har bekräftat den rådande bilden av förskolan
som en arena för skapande av stereotypa könsmönster. Leken betecknas av
många forskare som barns viktigaste verksamhet och dess stora betydelse
för barns socialisation och lärande är oomstridd. Leken har därför ett eget
tema i denna översikt, men här redogörs för studier om lek i relation till
^af`afgXe!<@Te\X ?bh\fX;]begfįķķĴfghW\X|eWXgWXa¶Ye\T_X^Xa¶fb`
|e\Yb^hf!;baTaT_lfXeTeUTeaXaf_X^hg\Ye~aXgg^h_ghe[\fgbe\f^gcXefcX^tiv. På den avdelning där barnen är jämt fördelade könsmässigt, är leken
öppen för alla som ville vara med. Barnen leker många tillsammans, både
pojkar och ﬂickor, och bestämmer själva över lekens utformning. På den
TaWeTTiWX_a\aZXaW|ecb]^Te|e\`T]be\gXgǀaafXgg`Xef_hgXg_X^`afgXe
vilket innebär att pojkar och ﬂickor leker var för sig. Pojkarnas lek har en
mer hierarkisk struktur där ledaren utövar makt och kontroll över lekens
hgYbe`a\aZ!;]begcX^Tec~Tggcb]^TeaTfceXfgTg\baf`bg\i|eYeT`ge|WTaWX
i leken, de tävlar och mäter sig med varandra. Flickorna bestämmer tillsam`Taf\f\aT_X^Tei\_^XgbV^f~cb]^TeaTZe`Xa[bfWX`ǀaaf`Xe[\XeTekiska grupperingar.

AO[[O\TObb\W\U
Av ovanstående redovisning av forskning om hur kön konstrueras i förskolan framgår en relativt enstämmig bild. I förskolan reproduceras könstypiska
mönster för pojkar och ﬂickor. Forskarna pekar på att det är pedagogernas
dolda förväntningar på pojkar och ﬂickor som får genomslag i deras interaktion med barnen. De ﬂesta förskollärare ser förskolan som en institution
för anpassning och denna syn på anpassning får olika uttryck för pojkar
bV[À\V^be;XaV^X_įķķĮ.BWX_YbefįķķĴ!7XihkaTfYe~aiTebeXfcX^g\iX
närvaro har stor betydelse för hur barnen konstruerar kön. Resultat från
Ybef^a\aZiXe_~aZg\WcX^Tec~TggZeTWXaTiihkXafglea\aZbV[fgeh^ghe
[Te fgbe UXglWX_fX Ye [he ^a ^bafgehXeTf >|eeUl įķĶĵ. @~affba İĮĮĮ.
BWX_Ybef įķķĴ! =h `Xe ihkXafglea\aZ bV[ fgeh^ghe WXfgb `Xe hcc`|e^samhet får pojkarna. Andra villkor rör ålders- och könssammansättning i
b_\^T_X^ZehccXeBWX_YbefįķķĴ!
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Forskningen om hur barn skapar relationer till och gemenskaper med andra
barn och till personal på förskolan är relativt omfattande, det är dock sällan
som relationer och relationsskapande kopplas till lärande. I en forskningsöiXef\^g Ti C\T J\__\T`f Fba]T F[Xe\WTa bV[ <aZe\W CeT`_\aZ FT`hX_ffba
(2000) har ambitionen varit att just visa på forskning om samlärande. Forskningsöversikten är, skriver författarna, en reaktion på tendensen att lärandet i skolan alltmer har blivit en individuell process och där elevers ”egna
arbeten” har fått en dominerande plats i en samhällelig individualiseringsprocess. Den utvecklingspedagogiska ansats som utvecklats vid Göteborgs
ha\iXef\gXg fX g!Xk! CeT`_\aZ įķĶĶ įķķĲ _\ZZXe a|e`Tfg ¶cXXe Vb__TUbeTtion”, även om den också skiljer sig på väsentliga punkter. Författarna till
forskningsöversikten lyfter fram ett antal jämförande undersökningar där
grupper enbart fått undervisning av sin lärare, och grupper där barnen fått
undervisa varandra i klassrummet. Författarna framhåller i sin översikt att
de grupper som samarbetat med sina kamrater har fått mer positiva resultat på teoretiska kunskapstester. De pläderar för att det är i samarbete med
andra som lärandet äger rum – det handlar då inte enbart om social inlärning utan även om inlärning av kunskaper och färdigheter på i princip alla
områden. Av kunskapsöversikten framgår det också att en av de viktigaste
faktorerna för att främja detta är pedagogernas förmåga att skapa ett tillåtande klimat och en organisation som främjar kamratsamarbetet.
C\TJ\__\T`fİĮĮį[Te\f\aTi[TaW_\aZ\ageXffXeTgf\ZYe[heUTea_|eTi
iTeTaWeT\Yef^b_TbV[f^b_T!;baf^\_]Xec~geXYbe`XeTifT`_|eTaWX-¶cXXe
tutoring” innebär att kamrater som kan mer om något hjälper en annan
kamrat, ”cooperative learning” är då barngruppen har olika förkunskaper
om problem som ska lösas och ”peer collaboration” innebär att barnen har
lika förkunskaper eller är lika okunniga om arbetsuppgiften. I förskolan förväntar barnen sig att bli hjälpta av kamrater, både yngre, jämngamla och
äldre. De vill också hjälpa andra och de vill känna sig behövda och delaktiga
ZXab`Tgg_|eTa~Zbaa~Zbg!J\__\T`fcX^TeX`X__Xeg\Wc~TggfT`_|eTaWX
inte sker automatiskt. Barnen behöver mycket hjälp och styrning av pedagogerna för att samlärande ska komma till stånd.
8gg U\WeTZ g\__ Ybef^a\aZ b` UTeaf fT`_|eTaWX _|`aTf Ti F[Xe\WTa bV[
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J\__\T`fİĮĮĴİĮĮĵ\XafghW\X^T__TW¶7\`Xaf\baXeTi^bafgeh^g\i^bakurrens”. Begreppet konkurrens är ovanligt i forskning om barns lärande
och har förknippats med destruktiva tendenser. Med begreppet konstruktiv konkurrens menar författarna att det i vissa konkurrenssituationer kan
uppstå en kreativitet och dynamik som motiverar barn att lära sig. Det blir
då en fråga om att utveckla egna och andras prestationer. I studien ingår
klasser från grundskola och gymnasium, men även två förskoleavdelningar.
FXkĳ Ĵ~e\ZTUTeaYe~aWXffTTiWX_a\aZTe\agXei]hTfbV[Ybef^TeaTbUfXeiXeTeWXaWTZ_\ZTiXe^fT`[XgXa`XWi\WXb!<agXei]hXeaTUTfXeTfc~¶6e\g\VT_
incidents” som barnen får ta del av med hjälp av foton. Resultaten visar, menar forskarna, att samarbete och konkurrens samverkar. Barnen observerar,
imiterar, jämför kompetenser i både individuella och kollaborativa lärandef\ghTg\baXe!7Xgfb`WXǀa\XeTffb`_|eTaWXf\ghTg\baXef^\_]Xef\ZYe~aTaWeT
situationer genom att kunskap ses som en obegränsad resurs. Människor lär
av varandra i interaktion som innefattar såväl samarbete som konstruktiv
konkurrens. Konstruktiv konkurrens blir en faktor som motiverar barnen
att prestera på samma gång som de lär av varandra.

2SOZZ`Og\UabOPO`\S\
För de allra yngsta barnen på förskolan är kroppen och dess uttryck av ingeXffX Ye fT`fcX_ bV[ eX_Tg\baXe `X__Ta UTeaXa! :haibe ?¥^^Xa įķķĴ
2008) är en norsk forskare som jag vill redovisa här eftersom hon så ofta
refereras av svenska forskare som är intresserade av de allra yngsta barnen.
;baUXf^e\iXeXgg bV[gi~~e\aZTeffbV\T_TfT`fcX_\WXaabef^TUTeaX[TZXa!
;ba_lYgXeYeT`TggWXg`Xfgglc\f^TYeWXeTffT`fcX_bV[^b``ha\^Tg\ba
är hur de manifesterar sin gemenskap med andra barn genom sina kroppar
(body-subject). Det är i de glädjefulla kroppsliga lekarna som de yngsta barnen skapar sin ”Toddlarkultur”. De yngsta barnen leker genom att hoppa,
f^T^T c~ [hihWXg fce\aZT bV[ Tai|aWXe iTW fb` ǀaaf \ eh``Xg Ye f\aT
_X^Te!;baWeTe\f_hgfTgfXaTggWXg|eZehccXe`XW]|`a~e\ZTfb`f`~UTea
har störst glädje av. Samspelet mellan de små, jämnåriga barnen i förskolan
ger en viktig närhet till andra barn och utvecklar barnets självuppfattning
och identitet, såväl som social kompetens och tillhörighet.
@Te\gT?\aWT[_įķķĴi\fTe\f\afghW\XTif`~UTeafXeYTeTaWXbV[fcbatana lärande i förskolemiljö att de är aktiva i val av aktiviteter och i socialt
h`Z|aZX!;ba`XaTeTggWXlaZfgTUTeaXa\Yef^b_Ta\[TaW_\aZi\fTeTgg|e
medvetna om vad de inte kan och att de kämpar för att lära sig. Studien visar
också att små barn förmår hålla fokus på sina lärandeprojekt, trots avbrott
och störningar. Det som Lindahl kallar för lärandets utfall visar sig i barnens
plötsliga insikter eller i innebördsförståelse av olika slag. Betydelsen av imi-
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tation och barns observerande av de andras handlingar och agerande tyder
c~TggUTeaffT`fcX_`XWTaWeTUTeabV[ihkaT|eXaYehgf|gga\aZYeTgg
de ska lära sig variera sitt eget agerande, dvs. att de lär sig utföra en handling
c~XggWX_i\fTaabe_haWTf|gg?\aWT[_CeT`_\aZFT`hX_ffbaİĮĮİ!
8iT=b[Taffbaįķķķ`XaTeTgga|eWXlaZfgTUTeaXaU_\eUXeeWTi\_^Xg
de blir i etiska spörsmål, så engagerar de sig med hela sin kropp. De hävdar
sin egen såväl som andras rätt till tingen, till lekprojekt och till kamrater. De
sluter sig också samman mot andra barn som hotar deras rätt. Och framför
allt är det i de etiska konﬂikternas hetta som barn lär sig, och utmanas av
andras perspektiv på sina rättigheter. De använder fysisk och psykisk makt
YeTggYefiTeTf\aTe|g\Z[XgXe`Xa=b[TaffbaǀaaXebV^f~`~aZTXkX`cX_
på att de tröstar och försvarar andra barn. Det är när etiska dilemman blir
synliga i interaktionen mellan barn som de stannar upp och reﬂekterar över
f\Zf]|_ibV[f\ggXZXgTZXeTaWX!7Xg|eW~WXgǀaafYehgf|gga\aZTeYeTgg
barn vidgar sin horisont och vinner nya insikter.
8_\a @\V[_fXa İĮĮĳ [Te \ f\a Ub^ ¶FT`fcX_ c~ f`~UTeafTiWX_a\aZTe¶
som bygger på hennes avhandling, beskrivit hur samspel mellan små barn
kan se ut på några småbarnsavdelningar under åren 1998-2002. Syftet är att
beskriva och diskutera det samspel som spontant uppstår mellan barn på
f`~UTeafTiWX_a\aZTe hg\Ye~a gTa^Te b` [he WX f^TcTe f\a ^h_ghe! ;XaaXf
studie visar att många av de yngsta barnens samspel domineras av ett beja^TaWXfT`fcX_f^_\`Tgce|Z_TgTi\ageXffXbV[Z_|W]X!;bai\___lYgTYeT`geX
begrepp: kreativitet, samförstånd och bejakande som kännetecknande för
samspelet mellan barnen. Typiska drag i barnens kultur är deras påhittighet
i lekar, det ordlösa samförståndet, positiva känslor och kroppslig kommunikation. Men Michélsen menar, i likhet med Johansson (1999) att barns
socialisation inte enbart kan bygga på bejakande samspel. Konﬂiktsamspel
är det begrepp hon använder för att beskriva hur barnen i konﬂikter blir
hcc`|e^fT``Tc~iTeTaWeTfb_\^TcXefcX^g\i!;ba`XaTeTgg^baÀ\^gXe|e
viktiga för hur barn socialiserar varandra och skapar sin kultur. Om samspelet inte ska upphöra tvingas de komma överens och lära sig de grundläggande förutsättningarna för mänskligt samspel. I hennes studie är konﬂikterna
få och kortvariga och handlar mest om leksaker och utrymme. Michélsen
diskuterar inte vilka villkor som är viktiga för att de allra yngsta barnen
ska kunna skapa sin egen kultur men jag uppfattar att hon främst vill fästa
uppmärksamhet på att barnen måste förstås som agenter och aktörer i sin
fbV\T_\fTg\babV[TggWXgi\^g\ZTfgXi\__^beXg|ecXefbaT_XafTZXeTaWX.ZXab`
att vara känslomässigt lyhörda i interaktion med barnen och möjliggöra
samspel kan de uppmuntra och stimulera barnens kulturskapande.

#
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A^`yYSb]QVY][[c\WYObW]\S\aPSbgRSZaS
C\T @Te\T<iTeffbaİĮĮı[Tef^e\i\gXaTi[TaW_\aZfb`[TaW_Teb`UTeaf
^bafgeh^g\baXeTiZX`Xaf^Tc\Yef^b_Ta!Hg\Ye~aXaXgabZeTǀf^TafTgfW|e
barnen ses som sociala aktörer studerar Ivarsson barnens sociala interaktion
för att förstå hur barnen organiserar sitt vardagsliv i förskolan. Fokus är på
[heUTeaXahccYTggTeg\Wf bV[eh`fbeZTa\fXe\aZXac~Yef^b_Ta!;bai\__
därmed öka förståelsen både för förskolan som institution och för barnens
i\__^bea|eWXi\fgTfW|e!;XaaXfXkX`cX_|e[|`gTWXYe~aXaYef^b_TW|e
hon var deltagande observatör. Ivarsson för fältanteckningar, ställer frågor
till barnen om deras syn på samvaro samt spelar in situationer med hjälp av
i\WXb!Hg\Ye~ab_\^TXkX`cX_W\f^hgXeTe<iTeffba[he\agXeT^g\iT[TaW_\aZTe
bV[ZX`Xaf^TcXehcce|gg[~__XebV[f^TcTefbV\T_beWa\aZ!;ba`XaTeTgg
barnen använder förskolans resurser utifrån det institutionella samman[TaZXg `XW WXff fcXV\ǀ^T \aaXUeWXe bV[ eXfhefXe! BeZTa\fTg\baXa Ti g\W
och rum anger när barnen endast får leka lugna eller stimmiga lekar, när de
Y~e_X^TXZXa\a\g\XeTWX_X^Tea|eWXf^TWX_gT\ihkXa\a\g\XeTWXT^g\i\gXgXe
och vilka olika platser och rum de kan ta i besittning och använda. De tidpunkter som barnen vistas på förskolan får också konsekvenser för deras
möjligheter att upprätthålla gemenskaper.
I en studie om barns strategier för tillträden och uteslutningar i lek och
fT`gT_hgZ~e5e\ggGX__ZeXaİĮĮĲYe~aXaXgabZeTǀf^TafTgf\^b`U\aTg\ba
`XW`\^ebTaT_lfXe!;baTa_|ZZXeXggfbV\b^h_gheX__gbV[\agXeT^g\ba\fg\f^g
cXefcX^g\i c~ Tgg UX_lfT \agXeT^g\baXa `X__Ta ı³ĳ ~e\ZT UTea! :Xab` Tgg
studera hur barn skapar, upprätthåller och avbryter sina relationer och
ZX`Xaf^TcXe`XWiTeTaWeT\f\ghTg\baXeW~ihkaT\agX|e`XWTaT_lfXeTe
Tellgren vilka strategier barn använder för at bli delaktiga i gemensamma
T^g\i\gXgXe!;bacebU_X`Tg\fXeTeWXghgiXV^_\aZfcfl^b_bZ\f^TfgTW\Xg|a^Tadet som hon menar är närvarande i studier av yngre barn och visar hur en
WX^bagXkghT_\fXeTWTaT_lfTiXggUTea\Xa^ba^eXgf\ghTg\baf^\_]Xef\ZYe~a
Xa\agXeT^g\ba\fg\f^bV[^bagXkghT_\fXeTWTaT_lfTiWXafT``T!
Resultatet i Tellgrens studie visar hur barnen utför ett ”tidskrävande,
kreativt, tålmodigt och ihärdigt arbete för att skapa kamratrelationer och
bygga upp gemensamt interaktionsutrymme.” (s. 129). Barns tillträde till le^Te UX`gf bYgT Ti `bgfg~aW Ye~a WX UTea fb` ǀaaf \ _X^Xa XYgXefb` WX
försöker skydda sitt utrymme. För att få tillträde till en etablerad grupp kan
UTeaXa\a\g\XeTXaT^g\i\gXgbV[i|eiTTaWeTUTea!GX__ZeXaǀaaXeTggUTeaXa
använder en mångfald av strategier (utan att ge upp) för att få tillträde till
lekar och samtal. Den icke-verbala entrén är den vanligaste strategin som
barn använder. Barnen kan också utföra liknande saker som de barn som reWTaǀaaf\\agXeT^g\baXa!GX__ZeXai\fTeTggWXffTfgeTgXZ\Xe|eUTeaXafXZaT
f|ggTggY~g\__ge|WXXYgXefb`WXg\agXǀaafihkaTfb`i\fTe[heWXf^TZeT!

4=@A9<7<5=;D7::9=@4r@G<5@30/@<A:m@/<2374r@A9=:/4r@A9=:39:/AA=164@7B72A63;



#!

6C@A9/>/@0/@<@3:/B7=<3@74r@A9=:/=164@7B72A63;-

Barnen använder också skilda strategier för att utestänga andra från interaktionsutrymmet.
Maria Simonsson (2004) tar sin utgångspunkt i bilderboken för att studera barns samspel i förskolan. Syftet är att analysera barns bilderboksanvändande för att få kunskap om den plats bilderböckerna har för processer av
kulturell och social produktion och reproduktion. Undersökningen gjordes
İĮĮĮhaWXeįıiXV^behg\Ye~aXaXgabZeTǀf^g\afc\eXeTWTafTgfW|eUTeaXa
ses som aktörer. Deltagande observationer, informella samtal, fokusgruppsintervjuer med personal samt studier av tillgängliga bilderböcker är de metoder som Simonsson använder. Barndomssociologin, teorier kring materiell
kultur samt positioneringsteori är hennes redskap för att analysera barns
samspel kring bilderböcker. Simonssons resultat visar att bilderböcker har
en viktig plats på de studerade förskolorna. Pedagogerna ser sig som professionella introduktörer av bilderböcker med god kvalitet. De vill därför ha
^bageb__bV[fglea\aZiXei\_^TUV^Xefb`ǀaafc~Yef^b_TabV[[heWX
används, vilket, enligt Simonsson, kan tänkas bottna i föreställningar om
att bra böcker producerar goda barndomar och goda framtida samhällsmedUbeZTeX!8^bab`\bV[W~_\Zg\__Z~aZc~UV^Xehcc_XiWXffb`[\aWXeYeTgg
förverkliga målsättningen.
8kX`cX_Ye~aTi[TaW_\aZXai\fTeTggUTeaXa\agXXaUTegTZXeTefb`_lffnare vid högläsningsstunder, de skapar också egna aktiviteter med hjälp
av bilderböckerna. Barnen går i dialog med böckerna, såväl på egen hand
som tillsammans med andra barn. Barnen använder bilderboken dels för att
vara tillsammans med kamrater, dels för att utforska innehållet i böckerna.
Bilderboken utgör en gemensam plattform för samtal, relationer, lek och
omsorg. Från bilderna hämtar barnen inspiration till lek, fantasi och samtal
då de producerar och förhandlar om bildernas mening. Barnen intar olika
subjektpositioner genom att förhandla om vem man vill vara i boken, vad
man ska göra etc. Bilderböckernas bilder erbjuder olika positioner vilka kan
accepteras, förkastas eller omförhandlas av barnen. Simonsson anknyter
också till en omsorgsdiskurs och menar att barnen genom bilderboksläsning skapar situationer där de stödjer varandra med närhet och kroppsligt
i|_UXǀaaTaWX!
Cb__l5]e^J\__aİĮĮĴ[Tef^e\i\gXaTi[TaW_\aZXaTiWXY~fT``Taläggnings-avhandlingar som skrivits inom fältet) vars övergripande syfte är
Tgg fghWXeT UTeaf fbV\T_T fT`fcX_ `XW iTeTaWeT bV[ `XW ihkaT \ Xa ÀXefce~^\ZYef^b_X^bagXkg!;ba`XaTeTggWXgfbV\T_gf\ghXeTWXfT`fcX_ZXab`
vilket samtal blir till inte har uppmärksammats i den svenska forskningen
kring svenska som andraspråk. Det empiriska materialet består av videoinspelningar från en förskola i Australien och en i Sverige, båda ﬂerspråkiga.
9e Tgg TaT_lfXeT UTeaf fT`fcX_ Tai|aWXe 5]e^ J\__a ^baiXefTg\bafTaT-
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_lf 64 gXbeXg\f^g |e [ba \aÀhXeTW Ti Xgg Xgab`XgbWb_bZ\f^g cXefcX^g\i
på socialt handlande. Avhandlingens resultat presenteras i tre studier och
sammantaget visar dessa att barns språkbruk i ﬂerspråkig förskolemiljö är
i\__^beTWTif\ghTg\babV[^bagXkgW|eÀXefce~^\Z[XgXaU_\eXaTiÀXeT`h_timodala resurser som barnen använder i lek och lärarledda aktiviteter.
5]e^ J\__a `XaTe Tgg b` Ybef^TeX XaUTeg Yb^hfXeTe UTeaf fce~^_\ZT
`Xa\aZff^TcTaWX ^Ta TaWeT fX`\bg\f^T eXfhefXe fb` g!Xk! U_\V^Te ZXfgXe
YeÀlgga\aZTebV[Tai|aWTaWXgTiYlf\f^TTegXYT^gXehaWXef^TggTf!8kX`cX_
på detta är samlingen i förskolan. Barnens enda verbala bidrag vid uppropet
|ea|eWX\WXag\ǀXeTe¶a|eiTebWbV^be¶fb`_|eTeXai\fTehcc`XaTaT_lfXa
visar att barnens icke-verbala kommunikation är viktig att uppmärksamma för
att förstå barnens samspel och meningsskapande, vilket i andra studier som
redovisats ovan särskilt har framhållits som viktigt för att förstå hur de allra
laZfgTUTeaXaf^TcTeeX_Tg\baXe=b[Taffbaįķķķ.?^^XaįķķĴ.@\V[_fXa
2005). Avhandlingens studier visar att de pedagogiska rutiner och mönster som råder i förskolan visserligen är vägledande för barnens deltagande,
men att de överskrider de begränsningar som aktiviteterna utgör. Trots att
förskolorna har ett ﬂerspråkigt program blir den enspråkiga normen starkt
rådande i barnens inbördes samspel. Det studierna framför allt lyfter fram
är att deltagandet är en förutsättning för lärande och att deltagandet i sig
|eXa_|ebcebVXff!;ba^bafgTgXeTeTggWXgUX[ifÀXefghW\XeTiUTeafYT^tiska språkanvändning i vardagliga praktiker i förskolan för att forskare och
förskolepersonal ska upptäcka de rutiner och ordningar som medverkar till
lärande av språk, men också av hur barn socialiseras i förskolemiljöer.
8_\awWXZTTeWİĮĮĵ[Te\f\aTi[TaW_\aZTaT_lfXeTgYef^b_TafUTeaX[Tgens) innehåll genom narrativt meningsskapande. Avhandlingen innehåller
fyra artiklar som bygger på hennes nio månader långa fältstudier som deltagande observatör på en förskola i Norge. Barnen på förskolan är ett till tre år
ZT`_T!FghW\XaUlZZXec~XaXgabZeTǀf^VTfX`XgbW\^fb`\aaXU|eTggUXskrivningar, observationer och analyser av levt liv i förskolan står i fokus. De
Ye~Zbefb`f^TUXfiTeTf|e-ITW^TeT^gXe\fXeTeUTeafbV[ihkaTfZX`XafT``T`Xa\aZff^TcTaWX2ITWf^XebV[i\_^Xg\aaX[~__f^TcTf\fT`gT_Xa2<WXa
YefgTTeg\^X_ahaWXef^fUTeafbV[ihkaTfZX`XafT``T`Xa\aZff^TcTaWX
berättelser under måltider i förskolan. Berättelser om ”sinne”, rädsla, saknad
och lust analyseras som sociala konstruktioner. Barnen initierar samtal om
känslor, begivenheter och vardagslivets konﬂikter. Genom att berätta skapar barnen mening och Ödegaard ser berättelserna som ett medel barnen
Tai|aWXeYeTggYefg~bV[Y~^bageb__iXeXk\fgXag\X__T_\ifgX`Ta!<Teg\^X_a
i\fTfbV^f~[heWXihkaTfiTeTegTehccge~WTe\UXe|ggX_fXeaTYe[TaW_Te
följer barnens initiativ och leder berättelserna vidare. På detta sätt bidrar de
ihkaTg\__UTeaXaf^h_gheX__T_|eTaWXbV[i\fTe\aW\eX^giTWfb`Yei|agTf
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av dem i kulturen. Studien visar att två-åringar kan vara upptagna med tidigare händelser som de rekonstruerar och abstraherar i samtalet. Ödegaard
menar att detta kan tas som tecken på att dessa händelser har relevans för
barnen och att de vill utforska, möta, förstå och lära sig mer om detta.
I den andra artikeln problematiseras barns deltagande och makt i utveck_\aZXaTiYef^b_Taf\aaX[~__!8ggUTea[TehaWXeXa_|aZeXg\WiTe\g\ageXffXeTgTiXacbch_|eǀZhe>TcgX\aFTUX_gTaaWXggT[Te\agXfcXV\X__ghcc`|e^sammats av personalen tidigare, men i ett samtal med en av förskollärarna
kommer de på idén att göra en fest som de planerar tillsammans. Pojken får
\aÀlgTaWXbV[`T^giXe\aaX[~__Xg\Yef^b_TafiXe^fT`[XgbV[WXihkaT
|aWeTef\aceTk\f!4`U\iT_XafXa[bfcXefbaT_Xa_\ZZXe\Tgg9be`bXfUXe|gtelse innehåller stereotypa könsmönster. I artikeln argumenterar Ödegaard
för att barns röster visserligen kan ses som återskapande av populärkultueX__TgXkgXe`XW\WXb_bZ\f^g\aaX[~__fb`Yef^b_Taf^T`bgiXe^T`XaTgg
WXffTbV^f~[TeXa^eXTg\iYha^g\ba!7Xaƿ|eWXTeg\^X_ahgZ~eYe~aihkXa\a\g\XeTWXfT`gT_!:X`XafT`gYeWXfT`gT_f`afgXefb`wWXZTTeWǀaaXe
|eTggWXihkaTTacTffTef\ZXYgXeiTWWXhccYTggTeiTeTUTeaXaf`~_`XWf\aT
lgge\aZTe!FT`gT_Xa^algfbYgTg\__UTeaXafXZaTXeYTeXa[XgXebV[WXgǀaaf
en stark orientering mot barnens perspektiv. Detta utmanar den gängse föeXfg|__a\aZXab`XaTfl``Xge\f^eX_Tg\ba`X__TaihkaTbV[UTea!5TeaXa
får genom samtal också ett reellt inﬂytande över förskolans innehåll.

Dw\\S`Y][^WaO`]QVYO[`ObU`c^^S`
I Kerstin Stranders (1997) retrospektiva intervjustudie av ungdomar som varit på daghem framkom att relationerna till andra barn är viktigast för dem.
Kamratgruppen och den lustfyllda leken är det som ungdomarnas berätgX_fXeV\e^h_XeTe^e\aZ\T__gfb`UTeaXaUXf^e\iXeǀaaf^T`eTgXeaT`XW!
Personalen är viktig som alternativa modeller.
6befTeb įķķĵ [Te iTe\g Xa i\^g\Z \afc\eTg\baf^|__T Ye fiXaf^T Ybef^TeX
som intresserat sig för hur barn skapar kamratkulturer. Utgångspunkten är
att barn ständigt förhandlar om att bli medlemmar i kamratgrupper och
TggWXffTYe[TaW_\aZTe^TafghWXeTfheXgg\agXeT^g\ba\fg\f^gcXefcX^g\i!8gg
i\^g\ZgUXZeXcc|egb_^TaWXeXcebWh^g\bafb`6befTeb\agebWhVXeTeYeTgg
TaT_lfXeT [he UTea Tai|aWXe f\Z Ti Xa Z\iXa ^bagXkg fb` g!Xk! Yef^b_Ta
eller fritidshemmet, på sitt eget sätt. Barn reproducerar sociala aktiviteter,
`Xagb_^TebV[ZXfgT_gTeWXffThg\Ye~aXZaTcXefcX^g\i!4aa 6Te\gT8iT_Wffba įķķı įķķĳ İĮĮį [Te fghWXeTg UTeaf fce~^Ueh^ bV[ \agXeT^g\ba \ iTedagliga aktiviteter på två fritidshem, belägna i miljonprogrammets förorter.
;ba Wb^h`XagXeTe \agXeT^g\baXa \ ~gXe^b``TaWX T^g\i\gXgXe `XW UTaWspelare och videokamera och analyserar hur yttranden är organiserade i sek-
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iXafXeTi\agXeT^g\ba!8iT_Wffba`XaTeTggUTeaXahggelV^XeXaeTWfce~^liga och sociala kompetenser när dessa analyseras i sitt sammanhang. I en
jämförande studie mellan en italiensk förskola och ett svenskt fritidshem
ǀaaXe8iT_WffbaįķķĶTggUTeaXaYe[TaW_TebV[hg`TaTe\afg\ghg\baX__T
abe`XeYeXZaTflYgXaXggXkX`cX_c~gb_^TaWXeXcebWh^g\ba!CXWTZbZ\f^T
intentioner att kompensera barn för språkliga och sociala brister leder till
TggUTeaXaf^TcTeXaT_gXeaTg\ig\__[e\Z[Xg\^T`eTgZehccXe!8iT_Wffbacbängterar att analys av samtal i vardagliga situationer ger forskaren en bättre
\aU_\V^\UTeaf\WXag\gXgff^TcTaWX|aiTWgeTW\g\baX__T\agXei]hXeZe!;ba
understryker att barns identiteter inte är statiska utan föremål för ständigt
pågående förhandlingar i kamratgrupper.
Ulf Jansson (2002) har studerat barns relationer i förskolan med utgångscha^g \ `gXa `X__Ta U_\aWT bV[ fXXaWX UTea! ;Ta ^bafgTgXeTe Tgg WXa
horisontella jämlika relation som råder mellan seende tenderar att bli en
vertikal relation när det blinda barnet är i beroende av det seende barnet.
Förskolepersonal måste introducera nya kamrater, medverka i lekprocesser
och hjälpa till i konﬂiktsituationer på ett sådant sätt att alla barn kan skapa
]|`_\^TeX_Tg\baXe`XWiTeTaWeT!=TaffbaǀaaXeXkX`cX_c~f\ghTg\baXeW~
cXefbaT_Xa|eTag\aZXaYeUXYT__TaWXA\`~fgX_~gTCXgXeiTeT`XWX__Xe
att personalen upplevs som alltför bestämmande av barnen, i en typisk vertikal position gentemot dem, även om personalens intention är att skapa
en horisontell relation mellan barnen. Jansson menar att förskolepersonal
måste stimulera grupprocesser och stödja det individuella barnet för att förhindra dominansförhållanden mellan barnen.
Fanny Jonsdottir (2007) är en av de få forskare som använt en kvantitativ
TafTgf! ;ba [Te Z]beg Xa ^Teg_|ZZa\aZ Ti Yef^b_XUTeaf ^T`eTg  bV[ i|askapsrelationer genom att använda sociometrisk metod och pedagogskatta\aZTeTiUTeaXa!HaWXef^a\aZXab`YTggTeıĳıUTea`X__TageXbV[f]h~e
och 50 pedagoger på 18 avdelningar vid nio förskolor. Resultaten från den
sociometriska undersökningen och pedagogskattningarna analyseras utifrån olika bakgrundsvariabler: antal barn per personal, antal barn per avdelning, barns vistelsetid, den tid de varit inskrivna på förskolan samt barnens
ålder och kön. Studiens resultat visar att ﬂertalet barn känner tillhörighet
och samhörighet med sina kamrater. Den sociometriska studien visar emellertid stor skillnad mellan avdelningarna i fråga om antal kamratval och vänf^TcfeX_Tg\baXe!7Xgǀaaf\a^_hWXeTaWXTiWX_a\aZTeW|efT`g_\ZTUTeaU_\e
iT_WTbV[f]|_iTi|_]Xe^T`eTgXebV[Xk^_hWXeTaWXTiWX_a\aZTeW|eUTea\agX
väljer kamrater och inte blir valda av andra barn. Dessa skillnader kan inte
relateras till bakgrundsvariablerna. Istället tycks personalens förväntningar
på och uppfattningar om barnens sociala egenskaper och färdigheter vara
av betydelse för barns relationsskapande i förskolan. Ju mer socialt kompe-
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tent ett barn uppfattas vara av personalen desto större möjlighet tros barnet
ha att utveckla kamrat- och vänskapsrelationer. Motsvarande skulle i så fall
också gälla för de barn som uppfattas som mindre socialt kompetenta.
I ett forskningsprojekt om förändring och stabilitet i sociala kunskapsdomäner bland barn i förskolan analyseras system för sociala normer och regler
?YWT[_İĮĮĴİĮĮĳU.?YWT[_;|ZZ_haWİĮĮĵ!Ceb]X^gXg[TaW_Teb`[he
barn förhandlar om och förändrar innehåll i sin gemensamma förståelse av
villkoren för att delta i kamratkulturen. Genom ett integrerat perspektiv på
förskola, barns kamratkulturer och barndom fokuseras agensbegreppet och
WXffYe[~__TaWXg\__fgeh^ghe!?YWT[_WXǀa\XeTeYe[~__TaWXg`X__Tafgeh^tur och agens utifrån att strukturer är både föränderliga och stabila och att
det är mänskliga handlingar som både kan åstadkomma förändringar och
verka för att strukturer blir stabila. Genom att synliggöra barnens agens
^Ta?YWT[_i\fT[heWXYe[TaW_Te\b_\^Teh`!8aUTeaZehcc`XWgeX g\__
fXk~e\aZTe Y_]WXf haWXe Xgg _|f~e! EXfh_gTgXa i\fTe Tgg UTeaXa ^bafgehXeTe
kunskap om sina relationer med andra kamrater, inbegripet sin egen och
andras status. Barnen förhandlar om aktiviteter och förankrar dessa kunskaper i olika situationer och rum. I det rum på förskolan som kallas ateljé visar
UTeaXahccf\ZbV[gT_Teb`YeWXTaWeTTggWX|eW|e!;|ef^XeYe[TaW_\aZTeb`iX`fb`f^T\a^_hWXeTfX__XeXk^_hWXeTf!4gX_]aYhaZXeTebV^f~
som ett mellanrum mellan lekarna, dit går barnen om de inte vill vara med i
lekar som försiggår i andra rum. Ateljéns placering gör det också möjligt för
barnen att ha viss kontroll över vad som händer i andra rum på förskolan. På
så vis blir rummet en plats för ständiga förhandlingar.
Annika Löfdahl (2007) uppmärksammar att barn i förskolan ofta är utelämnade till sig själva i sina egna aktiviteter och att det då skapas kamratkulturer som utvecklar mer eller mindre etablerade former för inneslutning
och uteslutning i barngruppen. Barnen konstruerar kunskap om ålder som
grund för begränsningar (vad barn får och inte får), åtskillnad (uppdelning
i olika grupper) och relationer (fria att bestämma eller bli kontrollerade).
;ba `XaTe Tgg WXffT ^haf^TcXe b` ~_WXe Tai|aWf Ti UTeaXa Ye Tgg ^bastruera hierarkier i barngruppen, där de äldsta bestämmer över de yngre ( se
också Tellgren, 2004 för liknande resultat).

AO[[O\TObb\W\U
Jag har utgått från att barns relationsskapande är av betydelse för deras utveckling och lärande i vid bemärkelse. Forskning om relationer mellan barn
är också relativt omfattande jämfört med andra teman. Forskare kopplar
dock sällan barns relationer till lärande, undantagsvis de studier om samlärande som redovisas först i detta avsnitt. I en forskningsöversikt menar
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J\__\T`fF[Xe\WTabV[CeT`_\aZFT`hX_ffbaİĮĮĮTggUTeaffT`_|eTaWX
befrämjar socialt lärande, kunskaper och färdigheter. I översikten anges att
personalens möjligheter att skapa samarbetssituationer är det viktigaste vill^beXgYeTggfT`_|eTaWXf^T^b``Tg\__fg~aWfT``Tf_hgfTgfWeTeJ\__\T`f
(2001). Med konstruktiv konkurrens inför ett nytt begrepp för att analysera
[hefT`TeUXgXbV[^ba^heeXaffT`iXe^TeF[Xe\WTaJ\__\T`fİĮĮĵ!
Av den här genomgången om barns relationer i förskolan framkommer
att personalens kunskap och kompetens är det viktigaste villkoret för barn
då de skapar och upprätthåller goda relationer med andra barn. Jonsdottir (2007) har gjort den studie som mest systematiskt undersökt olika yttre
i\__^befUXglWX_fXYeUTeafeX_Tg\baff^TcTaWXg!Xk!TagT_UTea\ZehccXeaT
UTeaXaf^abV[~_WXe`!`!bV[[ba^haWX\agXǀaaTa~ZeTfT`UTaW`X__TaWXffTbV[UTeaXaf^T`eTg bV[i|af^TcfeX_Tg\baXe!;baTagTe\fg|__XgTgg
WXg|ecXefbaT_XafYei|aga\aZTec~UTeaXafb`fbV\T_g^b`cXgXagT"`\aWeX
^b`cXgXagT T^geXe fb` |e i\^g\ZT Ye UTeaf eX_Tg\baff^TcTaWX! riXa b`
andra forskare inte på samma sätt fäst vikt vid dessa faktorer utan fokuserar
barnens relationer utifrån att skapa en förståelse för barnen som kulturella
aktörer, framhåller ﬂera av dem betydelsen av personalens agerande. I SkoliXe^Xgf hgi|eWXe\aZ Ti f`~UTeafZehccXe `XaTe g!Xk! =b[Taffba İĮĮı Tgg
det är mötet mellan pedagog och barn, och pedagogens känslomässiga närvaro och lyhördhet som är avgörande för allt betydelsefullt lärande, samma
f_hgfTgfXe Z~e Tgg hg_|fT Ye~a @\V[_fXaf İĮĮĳ bV[ ?^^Xaf İĮĮĶ įķķĴ
forskning om hur de allra yngsta barnen skapar ”toddlarkulturer”.
Andra forskare har valt att studera kamratkulturer med inspiration från
UTeaWb`ffbV\b_bZ\a6befTebįķķĵYeTggUX_lfTUTeaXgfT^g\iTeb__!9b^hf
blir då barns interaktion med andra barn i ett socialt sammanhang. Barnperspektivet hjälper forskarna att se barnets kompetenser och hur de aktivt
f^TcTe gb_^Te bV[ eXcebWhVXeTe fbV\T_T f\ghTg\baXe! 8iT_Wffba İĮĮį i\fTe
hur barnen uttrycker en rad språkliga och sociala kompetenser när dessa
analyseras i sitt sammanhang. Tellgren (2004) kan i sin studie utifrån detta
perspektiv tolka barns strategier för tillträde till kamratgrupper i lek och
samtal. Löfdahl (2007) har i ﬂera studier uppmärksammat att barnen ofta
f^TcTeXZaT^T`eTg^h_gheXehgTaihkaTf\aU_TaWa\aZbV[TggWX\U_TaWhgvecklar etablerade former för inneslutning och uteslutning av andra.
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4r@0/@<A:39=16:m@/<23I förskolans läroplan är lek och lärande två viktiga områden för förskolans
verksamhet och vikten av att se relationen mellan lek och lärande har fram[~__\gfTiÀXeTYbef^TeX7biXeUbeZCeT`_\aZįķķĳ.J\__\T`fİĮĮį!<aZe\W
Sandén (2005) pläderar för leken som specialpedagogisk metod och menar
TggWXgUbeWXǀaaTf_X^cXWTZbZXei\WiTe]XYef^b_TbV[f^b_T!6[Te_bggXGh__gren (2004) skriver i sin genomgång av skandinavisk forskning om barns lek
att den i huvudsak rört sig kring två områden. Det första är lekens potential
YeUTeafhgiXV^_\aZbV[_|eTaWX?\aWdi\fgįķķĳ.B_bYffbaįķķįįķķĴbV[
i relation till detta, hur personalen agerar och bör agera för att hjälpa barnen
TgghgiXV^_Tf\aT_X^Te;]begįķķĴ.B_bYffbaįķĶĵ!7XgTaWeTb`e~WXg|e
UTeaf cXefcX^g\i c~ _X^. _X^Xaf \aaX[~__ bV[ _X^[TaW_\aZTeaTf \aaXUeWXe
TaT_lfXeTf hg\Ye~a UTeaf UXe|ggX_fXe ;]beg įķķĴ. ?YWT[_ İĮĮİ! A~ZeT Ti
dessa studier redogörs det för nedan.
G[XeXfXJX_aİĮĮı[Tec~hccWeTZTi@laW\Z[XgXaYef^b_hgiXV^_\aZ
skrivit en kunskapsöversikt om barns lek. Översikten innehåller en historisk översikt över lekens karaktär och hur forskare studerat barns lek utifrån
b_\^TgXbeXg\f^ThgZ~aZfcha^gXe!JX_a`XaTeTgggebgfT__Tb_\^TgXbeXg\f^T
inriktningar är samtliga lekteoretiker överens om lekens betydelse för barns
`bZaTWbV[i\WTeXhgiXV^_\aZ!7Xǀa\g\baXeTi_X^|ZaTfhgel``X\iXef\^ten eftersom det har betydelse för forskningens inriktning men också för
att det kan ha betydelse i analyser av de villkor som reglerar barnens lek i
Yef^b_Ta!JX_aV\gXeTe5ebW\aįķķįfb``XaTeYbef^TeaT|eiXeXafb`
TggWXgf^TǀaaTfi\ffTX_X`Xag\UTeaXafT^g\i\gXgXeYeTggWXf^T^T__Tf_X^!
Leken är en aktivitet som är spontan, frivillig, lustbetonad och ej målstyrd. I
f\aZXab`Z~aZeXWbZeJX_aYeXggTagT_\agXeaTg\baX__TfghW\Xeb`_X^pedagogik. Jag ska inte fördjupa mig i dessa här men vill ändå kommentera några av de internationella och svenska studier som mer direkt kopplar
samman barns lek och lärande i förskola och skolan. I en studie (Smilansky,
1990) menar forskare att mycket av rollekens egenskaper är direkt överförUTeTc~f^b_|`aXai\WXkX`cX_i\f_|f f^e\i bV[fce~^\a_|ea\aZXYgXefb`
den har betydelse för barnens koncentrationsförmåga, urskiljningsförmåga,
f]|_i^bageb__fT`TeUXgfYe`~ZTÀXk\U\_\gXg`!`!8aYbef^TeXIXWX_Xeįķķĳ
har undersökt hur rolleken kan fungera som ett led i läs- och skrivinlärning.
;ba ǀaaXe Tgg fXk~e\aZTe `XW XeYTeXa[Xg Ti eb__X^ [Te Xgg `Xe TiTaVXeTg
språk bestående av fullständiga och sammansatta uttryck och menar att rol-
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leken främjar det muntliga språket mer än andra aktiviteter. Gunilla Linddi\fgįķķĳįķķĴİĮĮĳ[Te\ÀXeTfghW\Xe^ahg\g_X^Xag\__XfgXg\f^T|`aXa
genom att bl.a. utgå från skönlitteratur och drama för att iscensätta tema
för lekpedagogik med estetiska uttrycksformer.
8a Ti WX _X^Ybef^TeX fb` [TYg fgbe UXglWX_fX Ye Yef^b_Ta bV[ _|eTehgbildningen kunskaper om och attityder till barns lek är Birgitta Olofsson.
;XaaXf Ybef^a\aZfZXab`Z~aZ Ti _X^Xa \ Ub^Xa ¶?X^ Ye _\iXg¶ U|ef YeT`
TiXafge|iTaTgg\Ybef^a\aZXaǀaaTZehaWXeYeXa_X^gXbe\fb`^TaYe^_TeT_X^XafU\WeTZg\__UTeaffbV\T_ThgiXV^_\aZ!?X^WXǀa\XeTfTi[XaaXfb`
den verksamhet som barnen signalerar är lek, dvs. det som inte är på riktigt
bV[fb`\agXf^Tgb_^TfUb^fgTi_\Zg!<XaeTccbeg¶ITeYe_X^Xe\agXUTeaXa2¶
(1991) frågar sig Olofsson varför barnen i förskolan inte leker i den utsträckning som kan förväntas. Svaren som ges är att barnen är otränade i att leka
bV[TggWXihkaT\agTeXaT__gYecTff\ieb__\UTeaf_X^fb`WXhccYTggTef^T
iTeTYe\Ye~a\aU_TaWa\aZfXs[`įķķıYeXgg_\^aTaWXeXfbaX`TaZ!ITeken lokalernas utformning och användning eller materialet är, enligt Olofsson, genomtänkt för att stimulera lek. Resultatet i hennes undersökning
pekar på att personalens förhållningssätt, kunskaper om och förståelse för
leken är avgörande för om den ska få en synlig plats i förskolepedagogiken.
Olofsson är en av de forskare som pläderat för lekpedagogik i förskolan.
;ba `XaTe Tgg cXefbaT_Xa [Te Xgg TafiTe Tgg Ye|`]T UTeaf _X^ ZXab` Tgg
f^TcTZbWT_X^`\_]Xe\Yef^b_TabV[TggihkaTf^TiTeTT^g\igWX_gTZTaWX\
barnens lek. Förskolepersonal kan emellertid ha uppfattningar om att leken
är barnens egen verksamhet och att de själva skulle dominera för mycket
genom sitt deltagande. Som vi ska se i forskning som beskrivs nedan kan
detta förhållningssätt få till följd att personalen istället styr leken genom att
\aZe\cTW~WXahgiXV^_TfhgTaYeWXgfb`TafXfiTeTZbWT_X^abe`Xe;]beg
įķķĴ.Gh__ZeXaİĮĮĲ!
@Te\X ?bh\fX ;]beg įķķĴ [Te f^e\i\g Xa Ti[TaW_\aZ fb` flYgTe g\__ Tgg
förstå och tolka barns uppfattningar om lek och att belysa lekens betydelse
\Yef^b_Tahg\Ye~aXgg^h_ghe[\fgbe\f^gcXefcX^g\i!;bahgZ~eYe~a?Xbag]Xif
periodisering av olika åldrar och menar att förskoleålderns dominerande
iXe^fT`[Xg |e eb__X^Xa! ;]beg YbgbZeTYXeTe _X^f\ghTg\baXe fb` fXWTa U_\e
underlag för intervjuer med de barn som är med i leken. Sammantaget ingXei]hTfĶĵUTea\~_WeTeaTı³ĵ~ec~XaYef^b_T!;]begcX^Tec~TggihkaT
förhållningssätt och agerande är viktiga förutsättningar för barnens lek och
TggcXefbaT_XafTZXeTaWX\U_TaW^TahccYTggTWXfaXZTg\igTiUTeaXa!;]begf
förklaringar till detta är bl.a. att lekens mål och motiv inte är tydliga för de
ihkaT!7XZXe\agXT__g\Wg\WbV[hgel``X~gUTeaXaTggZXab`YeTf\a_X^!
Istället griper de in och anger regler för leken utan att vara insatta i barnens
egna normsystem m.m.
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;]beg`XaTeTgg_X^Xa[TeXaf^TcTaWX^eTYgbV[TggUTeaXai|_]Xeeb__X^Xa
som en ram för att framställa det som är betydelsefullt i deras liv. Barnen utvecklar modeller för hur de vill vara som personligheter och utvecklar motiv
YeTgg[TaW_T^b`cXgXag\ab`WXb`e~WXaWXǀaaXei|fXag_\ZTYef\aT_\i!
8a_\ZgWXafbV\b^h_gheX__TgXbe\aU\WeTe_X^Xag\__TggUTeaXahgiXV^_Te`btiv som är generaliserade och medvetna. I slutet av förskoleåldern utvecklar barnen ett läromotiv och börjar visa intresse för att förvärva bestämda
kunskaper och färdigheter. Undersökningen visar att personalen inte fäster
stor vikt vid lekens utvecklande aspekter. Istället för att låta barnen styra
f\a\a_|ea\aZ\_X^Xai|_]XeWXihkaThgXgg\aaX[~__fb`fgeh^gheXeTfheXgg
ihkXacXefcX^g\ibV[Ye`XW_Tfg\__UTeaXa\XaTiZe|afTWf\ghTg\ba!
Annika Löfdahls (2002) avhandling vill bidra med ny kunskap om det dynamiska och rörliga i barns lekar, med fokus på den kulturella och sociala
W\`Xaf\baXaf UXglWX_fX Ye UTeaf `Xa\aZff^TcTaWX! ;ba [Te fghWXeTg [he
barnen ser på sin egen lek, vad de upplever som viktigt och i vilka leksituationer som meningsskapande sker. Studien har ett sociokulturellt perspektiv
där barnen ses som sociala aktörer och utgångspunkten är att det är i gemenfT``T_X^f\ghTg\baXefb``Xa\aZff^TcTaWXf^Xe!7Xg^bagXkghX__TcXefcX^tivet som ryms i ansatsen innebär att Löfdahl vill tydliggöra de kopplingar
fb`ǀaaf`X__TaUTeaXabV[WXab`Z\ia\aZW|eUTeaXa_X^Xe!;bafghWXeTe
UTeaXaf_X^c~gi~Yef^b_XTiWX_a\aZTehg\Ye~aXaXgabZeTǀf^TafTgf!İįUTea
\~_WeTeaTı³Ĵ~ebUfXeiXeTfbV[ZehccfT`gT_ZXab`Yef`XWcXWTZbZXebV[
barn. I studien synliggörs två centrala teman för lekens kulturella dimension:
iXe_XiaTW bV[ [XZX`ba\! Hg\Ye~a Xa ^bagXkghX__ TaT_lf Ti _X^TeaT cX^Te
Löfdahl på att det främst är tillgången till rum och sociala mötesplatser som
skiljer avdelningarna åt. Tillgången på mötesplatser har betydelse för hur
den gemensamma leken gestaltas och för möjligheten att skapa gemensam
mening i leken. På den ena avdelningen (Bikupan) kan barnen leka relativt
ostört i mindre åldersindelade grupper vilket innebär att de inte störs av varTaWeT!C~WXaTaWeTTiWX_a\aZXaraZXaǀaaffgeeXee_\Z[Xg`X__TaUTeaXa
och barnen blir lättare störda av varandra. Det senare innebär dock att barnen
^Tai|k_T`X__TaTggiTeTcXe\YXeTWX_gTZTeXbV[\agTXa¶`|fgTeeb__¶i\_^Xg
gynnar åldersmässiga och könsmässiga överskridanden.
Samlärande (peer tutoring) betecknar Löfdahl som situationer där barnen
hjälper och stöttar varandra. Det förekommer på båda avdelningarna men
^bagXkgXac~5\^hcTaZlaaTeWXgfT`_|eTaWXfb`f^Xe\`\aWeXZehccXebV[
skapar också förutsättningar för att utveckla speciella kamratkulturer. Både
WXafbV\T_T^bagXkgXabV[WXYlf\f^TeXWf^Tcfb`ǀaafc~TiWX_a\aZTeaT
medierar de roller och karaktärer som är möjliga i barnens lekar. Dockvråns
förtolkade miljö ger företräde åt lekinnehåll där rollerna har familjekaraktär,
vilket ger ﬂickorna ett visst övertag, medan kuddrummet med dess ”otolka-

$
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WX¶`\_]ZXecb]^TeaTiXegTZW~WXgǀaaffgeeX`]_\Z[XgYe|iXagle_\Zg
innehåll, där rollerna behöver vara stora och starka. Löfdahl menar att resultaten i undersökningen pekar på att det är genom kommunikation om det
kulturella innehållet som barnen skapar mening i leken. Genom att studera
\aaX[~__Xg\_X^Xa^Tai\Yefg~iTWfb`|ei\^g\ZgYeUTeaXa\WXafcXV\ǀ^T
f\ghTg\baWXUXǀaaXef\ZbV[i\_^TYe~Zbefb`|eTaZX_|ZaTYeWX`!5TeaXa
i hennes undersökning uttrycker sitt meningsskapande genom tematisk gefgT_ga\aZ Ti Xk\fgXag\X__T Ye~Zbe bV[ `T^gYe[~__TaWXa! 7X ^b``ha\VXeTe
kring lekens kulturella teman och genom kommunikation förhandlas och
tolkas kulturen i lekens gestaltning. Barnen blir delaktiga i såväl reproduktion som produktion av kulturen genom ”gemensamt meningsskapande”
(se också Löfdahl, 2005a, s. 9).
6[Te_bggX Gh__ZeXa İĮĮĲ [Te fghWXeTg WXa fglea\aZ fb` f^Xe \ab` _X^XafeT`Tec~Yef^b_Ta!;bai\__UX_lfTYef^b_Tafb`XaTeXaTYecb_\g\f^fglea\aZW|e_X^XahgZeXggeXWf^Tc!8YgXefb`WTgT`TgXe\T_XgfT`_Tf
\ahg\Ye~aXaTaaTaYe~ZXfg|__a\aZUTeafcXefcX^g\ic~WXihkaT\_X^Xa
är det en form av rekonstruktion som görs av empirin. Tullgren genomför videoobservationer och kompletterande intervjuer med pedagoger och
barn. I studien deltar fyra barngrupper på tre förskolor. Det som Tullgren
\WXag\ǀXeTefb`fglea\aZXafgeXgX`Ta|ei\^gXaTiatt barn leker, frågan om
vad barnen leker och frågan om hur barn leker. Normen för att barn leker
utgår från det fria, aktiva och utvecklade barnet. Lekande barn anses vara
engagerade, koncentrerade och aktiva och personalen styr vad de uppfattar vara overksamma och överaktiva barn i riktning mot deltagande i leken
genom att engagera sig, uppmuntra och stötta barnen. Personalen försvarar
också barnens lek och ser till att den inte blir störd. Tre typer av innehåll i
barns lekar blir föremål för styrning: de fridstörande lekarna, de obehagliga
lekarna och de nyttiga lekarna. Det sker en styrning från det obehagliga
och onda i leken till den goda familjeleken utifrån en norm om att leken
|eWXgiTV^eTalgg\ZTbV[_|ebe\^T!;heUTeaXa_X^XeU_\ebV^f~YeX`~_Ye
styrning. Lekar som är fridstörande och konﬂiktskapande, med aggressiva
inslag, styrs till fridsamma lekar. Barnen uppmuntras att tala, ge uttryck för
och visa sina känslor och att förstå andras känslor. På så sätt lär sig barnen
samhälleliga normer i lek och kommunikation. Denna styrning av barnens
lekar är, menar Tullgren, framtidsinriktad och i riktning mot det som personalen uppfattar vara nödvändiga framtida kompetenser.
Tullgrens slutsats kan jämföras med Anette Sandbergs (2002) studie av
[he İĮ Yef^b__|eTeX hccYTggTe _X^Xa! ;ba hef^\_]Xe gi~ Wb`\aXeTaWX Yehållningssätt: en idealiserande och en pragmatisk. Förskollärare med ett
idealiserande förhållningssätt relaterar barnens lek till sin egen barndom
och uppfattar att dagens barn leker annorlunda än vad de själva gjorde. Det
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pragmatiska förhållningssättet indikerar att det inte är någon skillnad i hur
barn leker idag jämfört med deras lek från förr. Förskollärare med ett idealiserande förhållningssätt framhåller i stor utsträckning att yttre faktorer
påverkar barnens lek i förskolan, främst menar de att deras egen arbetsmiljö
är stressig, och psykiskt och fysiskt påfrestande, vilket innebär att de inte
ger leken ett så stort utrymme som de önskar.
I Tullgrens studie använder personalen tekniker av såväl inneslutande
karaktär – beröm och positiv uppmärksamhet – som uteslutande – tillsägelser och avskiljande av individuella barn från gruppen. Dessa tekniker är tätt
sammanfogande på så sätt att det som verkar uteslutande för ett barn kan
iXe^T\aaXf_hgTaWXc~TaWeTbV[i\VXiXefT!8ag\__f|ZX_fXfb`hgXf_hgXeXgg
visst barn verkar inneslutande för dem som inte brutit mot normen. Utifrån
ett maktperspektiv analyseras detta som olika tekniker för att homogenisera gruppen och korrigera dess individer mot gällande normer. Tullgren,
TaT_lfXeTeWXb_\^TgX^a\^XeaTheXgg^afcXefcX^g\i!;ba`XaTeTggWXg\
förskolan råder en kvinnokultur, vilket innebär att miljön, aktiviteterna och
materialet domineras av kvinnliga förtecken. Dessa kvinnliga förtecken leder till en vilja hos personalen att skapa den familjeorienterade leken och
Tullgren visar i sin studie hur uteslutande och inneslutande tekniker används för att förverkliga normen.
Margareta Öman (2007) utgår från barns livsberättelser för att förstå hur
femåriga barn ser på sin lek och tillvaro i förskolan. Barnen i hennes studie
visar att de är medvetna om att de har tillhörigheter i olika gemenskaper
och att denna tillhörighet är avhängig sociala positioner och attribut som
storlek, kön och ålder. Livet i förskolan är, utifrån barnens berättelser, en
ständig strävan efter tillhörighet, makt och gemenskap. Barnens tillhörighet i leken måste ständigt förhandlas. De förhåller sig konstruktivt till den
^h_ghefb`ihkaT`XeX__Xe`\aWeXb`XWiXgXgiXeYeZXab`Tggb`gb_^T
förskolans rumsliga mönster och pedagogiska föremål så att de överensstämmer med vad som är relevant för deras livsvärld.
8iT=b[TaffbaİĮĮĵgb_^TeUTeaXafXg\f^TiXeXaf^b``X_fXe\_X^XabV[
ǀaaXeTggUTeaXaTafXef\Z[Te|ggTggYefiTeTf\a_X^i|e_WW~`Tahcc_XiXe
att den hotas av andra. Detta är ett pedagogiskt dilemma eftersom alla barn
ska ha rätt till att leka. Samtidigt som de barn som skapar leken kräver sin
e|gg g\__ f\aT i|e_WTe [Te UTea fb` UXǀaaXe f\Z hgTaYe _X^Xa Tafce~^ c~
Tgg^b``T\a!8aTaaTai\^g\Zabe`|eTggUTeaXa[~__XeYTfgi\WiXeXafkommelser i lekvärlden. Då barn sviker vad de kommit överens om visar de
andra sin besvikelse genom att ta avstånd. Johansson skriver att barnens
WX_TWXi|e_WTe[TeXaXk\fgXag\X__^iT_\gXgXggcfl^\f^gbV[Ylf\f^gb`e~WX
som bestäms av barnen själva. Att dela lekvärldar är viktigt för barnen och i
dessa världar lär de varandra om hur de ser på gott och ont, rätt och fel.
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AO[[O\TObb\W\U
Forskning om barns lek i förskolan är relativt omfattande och visar att forskare ser lek som ett av de viktigaste inslagen i barnens värld. Barns lek har
också alltid varit ett centralt tema i förskolan, från Fröbels tankar om att
barnet i leken ger utlopp för sin verksamhetsdrift, till läroplanens skrivningar om leken som grundläggande för barns utveckling. Med de utvecklingspsykologiska teorierna sågs leken som den verksamhet varigenom barnet utvecklades socialt, emotionellt och kognitivt. Olofssons (1987, 1991)
Ybef^a\aZ bV[ Yef^ Tgg hgYbe`T Xa _X^gXbe\ ǀV^ fgbeg ZXab`f_TZ haWXe
1980-talet. Under 1990-talet har lekforskningen fått en annan inriktning
fb`|eeX_TgXeTWg\__TggfXUTeaXgfb`T^ge!8gg^e\g\f^ggb_^TaWXcXefcX^tiv har fokuserat barns unika lärande, förståelse och meningsskapande i le^Xa=b[TaffbaİĮĮĵ.?YWT[_İĮĮİ.w`TaİĮĮĵ!<fg|__XgYeTggfghWXeT
Xaf^\_WT WX_Te \ _X^Xa [Te Ybef^a\aZXa fXgg _X^Xa \ WXff ^bagXkg W|e b_\^T
komponenter samverkar och bidrar till barns meningsskapande. Lek och
lärande ses diskursivt som sammanhängande och relationen mellan lek och
_|eTaWX[TeYeT`[~__\gfTiÀXeTYbef^TeX7biXeUbeZCeT`_\aZįķķĳ.J\_liams, 2001).
Olika perspektiv blir därmed synliga i lekforskningen. Det ena perspektiiXggTeYTfgTc~WXihkaTfbV[cXefbaT_XafTZXeTaWX!FcXV\X__gcb|aZgXeTf CXefbaT_Xaf Ye[~__a\aZff|gg ^haf^TcXe b` bV[ Yefg~X_fX Ye _X^Xa!
;]begįķķĴ!
 4ggYef^b_XcXefbaT_\U_TaW\agTeXaT__gYecTff\ieb__\UTeaf_X^B_bYffbaįķķį.s[`įķķı!
 ;hecXefbaT_Xaf\aZe\cXebV[fgle_X^Xa`bgWXgfb`hccYTggTfiTeTWXa
institutionella normen (Tullgren, 2004).
Det andra perspektivet utgår från barns aktörskap och hur de tolkar och
omtolkar, formar och omformar de strukturella villkoren för leken. Utifrån
detta perspektiv framhålls:
 5Teaf g\__Z~aZ g\__ Yegb_^TWX eh` bV[ fbV\T_T `gXfc_TgfXe ?YWT[_
2002).
 5TeafXZaT_\ifUXe|ggX_fXeYeTggYefg~_X^ZX`Xaf^TcXew`TaİĮĮĵ!
 5TeafXg\f^TiXeXaf^b``X_fXebV[WX_TWX_X^i|e_WTe=b[TaffbaİĮĮĵ!
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D7:93<03BG23:A36/@4r@A9=:/<4r@
0/@<A:mA=16A9@7DCBD319:7<5Forskare har intresserat sig för hur personal använder böcker och läsning
för barnen för att stimulera barns läs- och skrivutveckling. Maria Simonsson (2004) menar i sin genomgång av svenska studier kring barnböcker
och förskola att det är ett begränsat forskningsområde i Sverige. Studier
på 1980-talet framhåller förskolans bokanvändande i negativa ordalag. Brita
?XaTw`TaįķĶĲįķĶĴf^e\iXeg!Xk!TggYef^b_Taf_|fXfghaWXe|ebc_TaXeTWXbV[TggWXbYgTTif_hgTf\aaTacXWTZbZXeaT_|fgY|eW\Zg!;ba`XaTeTgg
läsestunderna fungerar som tidsutfyllnad mellan andra aktiviteter eller som
en aktivitet som pedagogerna tar till i väntan på att barnen ska hämtas. Pia
J\__\T`f :eTaX_WfįķĶķfghW\Xi\fTebV^f~c~_\^aTaWX`afgXe!?\ggXeTturläsning på förskolan är inte en planerad pedagogisk aktivitet. Pedagogerna använder läsning i disciplinära syften eller för att samla barnen kring sig.
@T]4fc_haW6Te_ffbaįķķıǀaaXe\f\aXa^|ghaWXef^a\aZg\__ĳĮYef^b_be\:gXUbeZf^b``haTggWXgǀaafXaWb_WUTea_\ggXe|e^Taba\Yef^b_Ta
bestående av en begränsad uppsättning av författarskap och titlar.
4aa >Tge\aFiXaffbaįķķĴ[Te\b_\^Tceb]X^ghaWXef^g[helaZeXUTeaf
språk kan stimuleras via läsning av böcker, men hon har också intresserat sig
för datorns funktion för barns läs- och skrivutveckling. I ett projekt kallat
Datorn i förskolan (DIF) har hon undersökt hur barn läser och skriver vid
WTgbea\Yef^b_Ta!;ba`XaTe`XWfgWTi\agXeaTg\baX__Ybef^a\aZTggTavändning av ordbehandlingsprogram har positiva eﬀekter på barns läsning
och skrivning.
5TeUebJ\WXU|V^įķķĶhaWXef^XeYef^b_Taf`]_\Z[XgXeTggZXUTeaXa
`]_\Z[XgTggY~XaYeYefg~X_fXYeWXgf^e\iaTfce~^Xg!ıĮYef^b_XUTea\
~_WeTeaTı ĴY_]fhaWXegeXgXe`\aXe!J\WXU|V^ZXab`YeXa\agXeiXag\bafstudie genom att i barnens miljö integrera ett läs- och skrivprogram som
kan anpassas till den dagliga verksamheten. Utifrån en jämförelse med en
^bageb__Zehcci\fTe[baTggUTeaXa\XkcXe\`XagZehccXaZeÀXeYeT`fgXZ\
att läsa bokstäver och ord jämfört med barnen i jämförelsegruppen. Förskolepersonal är skicklig på att stimulera barnen till att bli läs- och skrivberedda
men anser ändå att läs- och skrivprogrammet föregriper barnens utveckling.
De vill ge barnen en social kompetens hellre än läs- och skrivberedskap. De
ﬂesta föräldrar i projektet tar själva initiativ till att läsa och skriva tillsammans med sina barn. De menar att barnens naturliga intresse för läsning och
skrivning bör stimuleras i förskolan.

$$
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>Te\a :hfgTYffba bV[ 8_\fTUXg[ @X__ZeXa İĮĮĳ Ye~ZTe f\Z [he cXWTZbZXe
kan uppmuntra och medverka till skriftspråkslärande hos barn i åldrarna
1-8 år. Avhandlingen består av fyra delstudier där barn har observerats och
intervjuats. I sin analys av delstudierna menar forskarna att barn i tidig ålder skaﬀar sig en förståelse och ett närmande till ”skrivlärandet”, och att
detta intresse tenderar att vara stabilt över tid. De menar också att pedagoger i förskola och grundskola behöver ompröva sina antaganden kring barns
skriftspråkslärande. Om det brister i samarbete mellan förskola och skola
bV[b`_|eTeXa\agXgTeWXa_|eTaWXf"UTeaXgfcXefcX^g\i\f^e\Ygfce~^f_|eTadet får det konsekvenser för det enskilda barnet. Resultaten i de fyra stuW\XeaTi\fTec~UXglWX_fXaTifT`fcX_`X__TaWXihkaTbV[TggcXWTZbZXeaT
`~fgXe\^gTf\ahcc`|e^fT`[Xg`bgWX_|eTaWXbU]X^gfb`\WXag\ǀXeTf\_|roplanen.
:hfgTYffbabV[@X__ZeXaYef^XeWXǀa\XeTiTWUTeaXaUX[iXe[Tg\__gång till för att nå framgång i sitt skriftspråkslärande. Personalens sagoläsning (och att de pratar om det de läser), barnprogram, tillgång till skrivmaterial och en miljö som är rik på funktionellt användande av skrivspråket är
enligt forskarna de viktigaste villkoren för att barn ska lära sig skriftspråket
i förskolan. De poängterar också att lärare kan stimulera till lek där skriftfce~^Xg \aZ~e! 8a i\^g\Z TfcX^g Ti f^e\Ygfce~^f_|eTaWX |e Tgg _|eTeX \ biTastående beskrivna aktiviteter använder skriftspråket i andra syften än att
lära barnen läsa och skriva, vilket, enligt forskarna, är ett överlägset sätt för
barn att ta till sig och möta skriftspråkskulturen. I linje med denna slutsats
[Te 4aWXef 4eadi\fg įķķį įķķı \ f\a fghW\X i\fTg Tgg fce~^_\Z hcc`|e^samhet kan föregå tillägnandet av läsfärdigheter. Barnen socialiseras till att
vara läsare långt innan de är läsare, bl.a. genom att sätta sig med böckerna
och skapa en lässtund. Simonsson (a.a.) menar att barnen själva skapar lässituationer där de läser för kamrater. Vissa av barnen positionerar sig då som
uppläsare medan andra blir lyssnare.
6Te\aT9TfgİĮĮĵY_]Xef]hUTea\f\aT[X`haWXegeX~eYe~aWXgUTeaXa
Yl__gYleT~eYeT`g\__f]h~ef~_WXe!FlYgXg|eTgghg\Ye~aXaXgabZeTǀf^TafTgf
undersöka i vilka sammanhang barnen möter läsande och skrivande och
gXkgXeTib_\^Tf_TZ\f\aTYT`\_]Xe!9Tfg^Ta^bafgTgXeTTggUTeaXaceT^g\fXrar olika sidor av skriftspråket tillsammans med föräldrar, syskon och andra
närstående tidigt i livet. De har en rik repertoar av berättelser, sånger och
bilder kopplade till familjens kultur, religion och modersmål, men också
g\__ cbch_|e^h_ghe bV[ `Tff`XW\Xe! 8a i\^g\Z Ye~ZT \ fghW\Xa |e b` WXffT
erfarenheter och kunskaper av läsande och skrivande tas tillvara i förskolan,
förskoleklassen och skolan. Fast visar att barnens möten med skriftspråket
i förskolan ser olika ut. På några av förskolorna arbetar de medvetet med
skriftspråkliga aktiviteter utan krav på barnens prestationer, på andra för-
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skolor är barnens skrivande en aktivitet som Fast uppfattar som kravfylld.
GXkgXeǀaaf\fgeeXbV[`\aWeXb`YTgga\aZhccfTggTc~fT`g_\ZTYef^b_be!
Med få undantag måste barnen lämna sina skriftspråkliga erfarenheter och
kunskaper de har knutna till populärkultur och medier utanför förskolans
dörr.
I förskoleklassen tycks lärarna fortfarande utgå från att barnen bäst lär
sig läsa genom den gamla ljudmetoden. Både förskollärare och grundskollärare arbetar med en bokstav i taget, ofta under längre tid och skilt från
barnens erfarenheter utanför förskoleklassen. Det råder osäkerhet bland
förskollärarna om vilket förhållningssätt de ska ha till barnens läsande och
skrivande. Flera av förskollärarna menar att det är ett område de inte behärskar och att de inte har utbildning för att bedriva sådan undervisning.
Samtidigt lär sig barnen begynnande läsande och skrivande i den dagliga
verksamheten genom rim och ramsor, lyssnande etc. men det tas inte upp
fb` XkX`cX_ Ti Yef^b__|eTeaT! 7Xg |e \agX [X__Xe a~Zba Ti Yef^b__|eTeaT
som påpekar att barnen redan kan mycket då de kommer till förskoleklass
bV[f^b_T!9Tfgfg|__XeYe~ZTab`WXgǀaafXa^bag\ah\gXg`X__TaYef^b_Ta
förskoleklassens och skolans skriftliga praktiker och noterar att det i stort
sett inte förekommer något samarbete mellan de olika skolformerna. Lärarna som arbetar med barn som går första året i skolan tycks veta väldigt
_\gXb`iTWUTeaXaZ]beg\Yef^b_X^_TffXa!7XiXgg!Xk!\agXTggUTeaXa[Te
arbetat med bokstäver och läsande och skrivande i förskoleklassen. Fast drar
slutsatsen att barnen under två år, dels i förskoleklassen, dels under skolans
första år, kan arbeta med isolerad bokstavsträning. Om man till detta räknar att barnens erfarenheter sällan tas tillvara i undervisningen konstaterar
hon att det i dessa fall snarare råder en diskontinuitet i barnens lärande
|aXa^bag\ah\gXg!;ba`XaTeTgg\`~aZTi|fXag_\ZTfT``Ta[TaZ`~fgX
barnen lämna viktiga och centrala kunskaper utanför klassrummet. För de
barn som är tvåspråkiga är modersmålet en sådan kunskap. I hemmet och i
familjen betraktas arabiska och somaliska som ett kulturellt kapital men i
skolan tillerkänns dessa språk inte något värde.

AO[[O\TObb\W\U
Den forskning som beskrivs ovan under temat villkor för barns läs- och
skrivutveckling är inte särskilt omfattande. Tidigare forskning från 1980och 1990-talen pekar på att pedagoger i förskolan, även om de i stor utsträckning läser för barnen, på ett ganska omedvetet sätt arbetar med barns läsoch skrivutveckling. Senare forskning problematiserar den diskontinuitet
som barnen möter i förskola, förskoleklass och skola. Barns erfarenheter av
skriftspråk och läsning tas inte tillvara i de olika skolformerna (Fast, 2007).
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Förskollärarna i förskoleklassen menar att de inte har fått den utbildning
som krävs för att bedriva en adekvat läs- och skrivundervisning. Forskare
(Gustafsson och Mellgren, 2005) poängterar att vissa villkor är särskilt betydelsefulla: sagoläsning och samtal, barnprogram, tillgång till skrivmaterial
och en miljö som är rik på funktionellt användande av skrivspråket.
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D7:9/D7::9=@m@03BG23:A34C::/
4r@0/@<A;/B3;/B7A9/=16
</BC@D3B3<A9/>:75/4r@ABn3:A3Jag har inte funnit att barns utveckling av matematisk förståelse i förskolan
[TeiTe\gYeX`~_Yef|ef^\_g`lV^XgYbef^a\aZ!9e|`fg|eWXg8_\fTUXg[7bverborg som tillsammans med Ingrid Pramling Samuelsson studerat detta i
b_\^ThgiXV^_\aZfceb]X^g7biXeUbeZCeT`_\aZFT`hX_ffbaįķķķ!9eYTgtarna menar att barn redan i de yngre förskoleåldrarna kan lösa matematiska
cebU_X`b`WX|eXaWX_TiiTeWTZXa!7~[TaW_TeWXgg!Xk!b``TgX`Tg\f^T
begrepp som storlek, höjd- och längdrelationer. Det är pedagogernas uppgift
att lyfta fram mångfalden av sätt att lösa problem så att variationen av lösningar blir synlig för barnen.
Doverborgs (1987) studie från 1980-talet syftar till att beskriva vad förskollärare och barnskötare benämner som matematik och hur man uppfattar att man arbetar med matematik i förskolan. Tre skilda sätt att uppfatta
matematik på urskiljs: som skolförberedelse och en aktivitet i sig, som en
naturlig del i alla situationer, och att matematik inte är något för förskolan.
Personal med den senare uppfattningen poängterar att matematik är ett
f^b_|`aX!8a`T]be\gXgTi_|eTeaTc~WTZ[X`hccYTggTe`TgX`Tg\^fb`Xa
iTeWTZ_\ZT^g\i\gXg`XWTa_|eTeaT\WX_g\WfZehccYeĴ ~e\aZTehccYTggTeWXg
Ye|`fg fb` Xa f^b_YeUXeXWTaWX T^g\i\gXg! 8a \T^ggTZX_fX fb` 7biXeUbeZ
gör är att pedagogerna inte utmanar barns matematiska tänkande i förskolan. De använder vardagssituationer för att tala matematik, enligt synsättet
att matematik är språk, men det saknas medvetna inslag av matematik i baraXafiTeWTZ!<WXgfgbeT[X_Tǀaaf\agXa~Zba`XWiXgXa\Wb`TgghgiXV^_T
matematiska begrepp i temaarbeten eller vardagssituationer.
Tio år senare följer Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) upp studien och ställer följande frågor till förskollärare, fritidspedagoger grundskollärare och lärarutbildare: ”Vad är matematik i förskolan, förskoleklassen
bV[ZehaWf^b_TafYefgT~e2¶bV[¶;heUe`TaTeUXgT`XWWXg\aaX[~__Wh
hccZ\i\g2¶!9bef^TeaT^bafgTgXeTeTggfiTeXaYe~aYef^b_XcXefbaT_glWXec~
en sammanblandning av innehåll och metod. Vad man låter barnen göra,
det konkreta handlandet, framstår som det viktigaste och pedagogerna
menar att barnen måste få konkreta upplevelser, vilket verkar betyda att
barn ska räkna med konkreta föremål. Innehållsmässigt skiljer det sig inte
från det pedagogerna uppgav 1987. Pedagoger i förskolan och förskoleklas-
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sen relaterar matematik till vardagssituationerna, medan grundskollärarnas
svar är inriktade på de olika räknesätten, att räkna i böcker etc. Doverborg
och Pramling Samuelsson konstaterar att pedagoger i förskola och förskoleklass uppfattar matematik som något konkret medan lärare i grundskolan
uppfattar det som ett abstrakt ämne. De menar också att det är få pedagoger
som ser matematik som en helhet. Matematik är inte något självklart och
hgiXV^_Tg\aaX[~__\Yef^b_Ta!7biXeUbeZbV[CeT`_\aZFT`hX_ffbaİĮĮĴ
cebU_X`Tg\fXeTeTggWXgǀaafXaWb`\aXeTaWXYb^hfXe\aZc~^ba^eXg_TUbrerande med material, men att det saknas en medvetenhet om hur laborerandet ska leda till att förskolebarn förstår och kan använda matematiska
begrepp. De ställer den provocerande frågan om inte barn ska märka att de
lär sig matematik. I Nämnarens tema Matematik i förskolan (Nämnaren,
İĮĮĴZXfX`X__Xeg\WÀXeTXkX`cX_c~hgiXV^_\aZfceb]X^gfb`flYgTeg\__Tgg
utveckla förskolebarns matematiska förståelse.
7biXeUbeZbV[CeT`_\aZFT`hX_ffbaZXebV^f~\f\afghW\X~gf^\__\ZTXkempel på hur matematiskt tänkande kan utvecklas i förskolemiljön om pedagogerna är uppmärksamma och medvetna om de möjligheter som vardaZXaXeU]hWXe!8ai\^g\ZYehgf|gga\aZYeWXggT|eTggcXWTZbZXebV[UTea\
första hand riktar sin uppmärksamhet mot samma fenomen och att pedagogen förmår benämna eller beskriva det man riktar sin uppmärksamhet
`bg!9bef^TeaT`XaTeTggWXg^TaǀaaTfXgg`bgfg~aWTggTeUXgTflfgX`Ttiskt med matematik som bottnar i att pedagogerna saknar tilltro till den
egna förmågan.

6c`Y][[c\WQS`O`Zw`O`S]QVPO`\
\Obc`dSbS\aYO^ZWUOTS\][S\8a Ti WX Y~ fghW\Xe fb` UX[TaW_Te aTgheiXgXaf^Tc \ Yef^b_Ta |e FhfTaaX
G[h_\af İĮĮĴ _\VXag\TgTi[TaW_\aZ Vad händer med lärandets objekt? Det
övergripande syftet är att undersöka hur barn och lärare samtalar om naturvetenskapliga fenomen, i det här fallet livet i stubben. De frågor som Thulin
ställer är: Vad kommuniceras som objekt för lärande i ett naturvetenskap_\ZgfT``Ta[TaZ\Yef^b_Ta2I\_^TT^gXe[heTi_|eTaWXYeT`^b``Xe\
^b``ha\VXeTaWXg Ti _|eTaWXbU]X^gXa2 FghW\Xaf gXbeXg\f^T eXYXeXafeT`Te
|eYXab`XabZeTǀbV[fbV\b^h_gheX__gXbe\!9eTggfla_\ZZeT_|eTaWXgfbUjekt analyserar Thulin tre nivåer av metareﬂekterande samtal mellan lärare
och barn. Den första nivån, som innehåller huvuddelen av de objekt för
lärande som Thulin analyserat, innebär att lärare och barn riktar uppmärksamheten mot det direkta innehållet genom att problematisera begrepp,
se olikheter och förändring. Utsagorna visar också att läraren använder sig
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TiUTeaXafhccYTgga\aZTe!7XgǀaafXafge|iTaU_TaW_|eTeaTTggZeTi\ffT
strukturer och samband synliga för barnen, vilket Thulin kallar den andra
nivån. Begrepp som mångfald och variation, del av kretslopp, djurs byggnad
och beteende, djurs livsvillkor och deras samspel utgör dimensioner i samtalen. I den tredje nivån, att rikta uppmärksamheten mot en metareﬂekterande nivå, använder lärarna ett förhållningssätt som innebär att de frågar
och samtalar om varför man gör som man gör. De frågor som ställs och de
förklaringar som ges har som syfte att förtydliga användningen av redskap,
men också att förtydliga relevansen och syftet med situationen. Lärarna förklarar artefakter, riktar uppmärksamheten mot aktivitetens syfte och vill
medvetengöra barnen om sitt eget lärande. I den tredje nivån lämnar läraren
agerandet i situationen och uttrycker sig om situationen istället.
Thulin ställer frågan vad som händer med lärandets objekt och besvarar
frågan med att Livet i stubben behandlas utifrån en mångfald av perspektiv och utifrån olika nivåer, Thulin menar att lärarna intagit ett helhetsperspektiv på lärsituationerna och därigenom skapat ett läranderum. Då
resultaten analyserats har också ett ämnesintegrerat innehåll synliggjorts.
riXab`\aaX[~__Xg^eXgfTg^e\aZfghUUXaW]heXabV[_iXaf~YeX^b``Xe
situationer då läraren för in övningar i matematik, gör kopplingar till det
egna livet eller uppmanar till ett etiskt förhållningssätt. Lärarna använder
Tagebcb`beǀf^ThggelV^bV[_X^efgXefb`hggelV^ff|ggbV[eXWf^TcYeTgg
intressera barnen för objektet för lärandet. Thulin tolkar detta förfarande
som ”Akter som uttryckssätt” och diskuterar hur lärare i förskolan iscenf|ggXe_|eTaWXhg\Ye~a¶8Wh VTeX¶^baVXcgXg!;ba`XaTeTggT^gXefb`hgtryckssätt blir den scenkostym varigenom lek, lärande och omsorg förenas i
iTWfb`YeXfg|__fiTeTZbWYef^b_XceT^g\^!;bafg|__XeYe~ZTab`aTgheiXtenskapen, i det här fallet, riskerar bli täckmantel för något annat.

AO[[O\TObb\W\U
Med tanke på att matematik i förskolan har varit och är ett prioriterat område i förskolan är det förvånansvärt lite forskning om barns matematiska
lärande. Av ovanstående genomgång framgår att de villkor som forskarna
framhåller för barns lärande av matematik i förskolan är kopplade till pedagogernas medvetenhet, attityder och kunskap om matematiska processer.
Pedagogerna kopplar matematik till konkret laborerande i vardagssituationer, vilket skapar goda förutsättningar för att utveckla barns matematiska
begreppsbildning. Det förefaller emellertid vara så att pedagogerna saknar
ett djupare matematiskt-didaktiskt kunnande för att utnyttja dessa situag\baXeg\__Yh__b7biXeUbeZCeT`_\aZFT`hX_ffbaįķķķİĮĮĴ!
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7Xg ǀaaf \agX `lV^Xa Ybef^a\aZ fb` fghWXeTe aTgheiXgXaf^Tc \ Yef^b_T
Yef^b_X^_TffbV[Ye\g\Wf[X`!G[h_\afİĮĮĴfghW\XTi[he_|eTeXbV[UTea
kommunicerar naturvetenskap i förskolan ger en bild av stor variation av
lärandets objekt, alltifrån att lärarna riktar uppmärksamheten direkt till
lärandeobjektet till att lärare och barn för metakognitiva samtal. Thulin
problematiserar lärandets akt utifrån att lärarnas uttryckssätt riskerar att
fördunkla innebörden i det naturvetenskapliga lärandeobjektet.
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CBB@G193<4r@0/@<A:m@/<23:ha\__T?\aWdi\fg[Tefb`g\W\ZTeXeXWbZ]begfYe\^Tc\g_Xgb`UTeaf_X^\
förskolan, argumenterat för att låta de estetiska uttrycken få ett större utel``X\Yef^b_TafceT^g\^!?\aWdi\fgįķĶķ^algXeTag\__bV[cebU_X`Tg\fXeTeYef^b_Taff|ggTggTeUXgT`XWgX`Ta!;ba`XaTe\cb_X`\^`bgXgg
rationellt lärandeperspektiv, att de skapande ämnena inte får ses som metoder och medel i temaarbete. Istället måste de estetiska uttrycksformerna
Yefg~f hg\Ye~a WX ^iT_\gXgXe fb` el`f \ WXffT! ;ba i\fTe `XW \afc\eTg\ba
Ye~aEXZZ\b8`\_TTggWXgǀaafXfgXg\f^T`afgXe\UTeaf_X^fb`^TaeX_Tteras till poesi, litteratur, rörelse och rollspel. Utgångspunkten är att genom
XfgXg\f^ThggelV^fYbe`Xefb`_\ggXeTghebV[WeT`TǀaaTXaZX`XafT`i|e_W
fb`UTeaXa^TaeXT_gXeTg\__!GXkgXafWeT`Tg\f^T^iT_\gXgXe^TaYeT`[~__Tf
för att skapa den dynamiska spänning som ger näring till barnens lek. I ett
ceb]X^g fb` ?\aWdi\fg UXf^e\iXe įķķĳ \ f\a Ti[TaW_\aZ [Te cXWTZbZXeaT
aktivt medverkat genom att dramatisera de litterära karaktärerna, inbjudit
g\__W\T_bZbV[\afc\eXeTgUTeaXaTggWX_gT\ǀ^g\baXa!?\aWdi\fg`XaTeTgg
cXWTZbZXeaTc~f~f|gg|e`XW\TgbeXe`X__TaUXe|ggX_fXabV[UTeaXg!;XaaXf
forskning visar betydelsen av att låta litteratur och drama vara inspirationskällor till barns lek och lärande.
Andra forskare har framför allt utgått från bilder som estetiskt uttryck.
Barns bildskapande har en central position i barns verksamhet på förskola
eftersom barnens egna bilder gestaltar förskolans och fritidshemmets temainriktade arbetssätt. Bilden blir en möjlighet att nå barns tankar och ett
f|ggTgg^b``ha\VXeTUTea ihkaTX`X__Ta5XaWebg[>Te_ffbaįķķĴ.4[_ner Malmström, 1998).
Ingrid Lindahl (2002) studerar barns problemlösning i förskolemiljö genom att beskriva och tolka vad som utspelar sig i samtal mellan barn och
pedagoger då de förväntas lösa problem genom bild och form. Fokus i avhandlingen ligger på hur pedagoger skapar förutsättningar för barns problemlösningar. Analysen av pedagogers vägledning, barnens delaktighet och
problemlösning mynnar ut i tre samtalsteman: kreativt samtal, reproduktivt samtal och instrumentellt samtal. Lindahl beskriver det kreativa samtalet som ett estetiskt möte där kunskapen konstrueras utan förutbestämda
uppfattningar. Pedagogerna understöder denna kunskapsprocess genom att
utmana, problematisera, tillföra nya infallsvinklar och efterfråga andra dimensioner. Lindahl karakteriserar detta samtal utifrån en estetisk position
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av lärande, vilket hon placerar nära det konstruktivistiska perspektivet. I
det reproduktiva samtalet efterfrågas inte barnens erfarenheter och dialogerna karakteriseras av fråga-svar mönster där barnen förväntas reproducera
kunskap. Lindahl tolkar detta som kunskap som återskapande. I det instrumentella samtalet förväntas barnen följa instruktioner eller på egen hand
konstruera kunskap. Barnens initiativ till samtal tas inte tillvara och bilden
som barnens skapar är en produkt som ska framställas.
Anna Sparrman (2002) har skrivit en avhandling om barns visuella aktiviteter på ett fritidshem. Avsikten med studien är att förstå barns användning av visuell kultur, tolkat genom deras handlingar. Studien visar att det
visuella är en plats där mening produceras och att barnens vardagsliv präg_TfTiXggfg|aW\ZgYe[TaW_TaWX^e\aZiTWWXgi\fhX__TUXglWXe!;XaaXfhggångspunkt är att barns perception av visuell kultur inte är entydigt aktiv
eller passiv. Barnet som aktör innebär en ”ständig samverkan mellan att anpassa sig, reproducera, visa motstånd och förhandla visuell kultur.” (s. 209).
8YgXefb`i\fhX__^h_ghe[TaW_Teb`[he`|aa\f^bef^TcTebV[Ye|aWeTeWX
visuella uttryck som omger henne beskriver hon också hur såväl rummets
som bildernas betydelse formas och omformas genom de sociala relationer
som uppstår på fritidshemmet. Barns visuella praktiker gör det möjligt för
FcTee`Ta Tgg \WXag\ǀXeT b_\^T U\_W^TgXZbe\Xe i\_^T Tai|aWf Ye \WXag\gXgfskapande och utformning av regler.
8iTraZZ~eWİĮĮĳ[TeZ]begXafghW\Xb`UTeafU\_Wf^TcTaWX\Yef^b_Ta!<fghW\Xa\aZ~egi~Yef^b_XTiWX_a\aZTebV[fT``Ta_TZgıĴUTea`X__Ta Ĳ bV[ Ĵ ~e WX_gTe \ fghW\Xa! 7TgT fT`_Tf \a `XW []|_c Ti XgabZeTǀf^T
metoder, främst videoobservationer men också informella samtal med barn
bV[cXefbaT_bV[\afT`_\aZbV[Wb^h`XagTg\baTiU\_WXeTai|aWf!ıĳUTea\a\g\XeTWXbV[İĳihkXa\a\g\XeTWXT^g\i\gXgXei\WXbǀ_`Tf!7XgǀaafXahggT_TWT`U\g\ba\raZZ~eWffghW\XTgga|e`Tf\ZU\_Wf^TcTaWXhg\Ye~aUTeaXaf
flai\a^X_!;ba`XaTeTggUTeafU\_Wf^TcTaWX|eXaWX_Ti^T`eTg^h_gheXa
i förskolan. Barns bilder är avsedda för och används i dialog och de skapas
i samspel mellan barnen. Det bildskapande som sker på barninitiativ kan
beskrivas som kollektiva bildsamtal mellan barnen. Barnen väljer att göra
bilder med liknande innehåll, stil och komposition och bilderna ingår på
så sätt i kollektiva bildsamtal. Genom att göra bilder som liknar varandra
skapar barnen samtidigt gemenskap. Barnens bilder är uttryck för det omgivande samhällets påverkan på barnen, men de är också ett resultat av baraXafXZXa^eXTg\i\gXgiTW6befTebįķķĵ^T__Tetolkande reproduktion. Barn
omtolkar och använder den omgivande kulturen för egna syften, samtidigt
innebär processen att barn aktivt reproducerar samhällets kultur.
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D7:93<03BG23:A36/@23<4GA7A9/
;7:8r<4r@0/@<3<A:m@/<23Det är få forskare som intresserat sig för den fysiska miljön och dess betydelse för barns lärande. Marjanna de Jong (1994, 1997) har i ett antal artiklar
beskrivit och analyserat rummets relation till andra rum och strukturer i
eh``Xg!;XaaXfhgZ~aZfcha^g|eTgg_b^T_XeaTfhgYbe`a\aZbV[WXaeh`fliga strukturen påverkar de sociala relationerna på olika sätt. Med utgångspunkt från ritningar kan hon påvisa att rummens disposition i en byggnad
har betydelse för vad de ska användas till, möjliga möten m.m. Med hjälp av
en rumssyntaktisk analys kan man på så sätt förklara varför vissa rum är mer
frekventerade än andra, vilka rum som är lämpade för olika typer av lekar,
hur pojkar och ﬂickor utnyttjar rummen, vilka rum som personalen kan ha
uppsikt och kontroll över och varför vissa rum är isolerade. de Jong (2005)
menar att de rumsliga och fysiska förutsättningarna för barns lärande inte
har tagits i beaktande i pedagogisk forskning.
Pia Björklid (2005) har skrivit en forskningsöversikt om samspelet mellan
lärande och fysisk miljö i förskola och skola. Rapporten beskriver forskning
om samspelet mellan barns lärande och fysiska miljö i förskola och grundskola med angränsande utemiljöer. Lärandet omfattar såväl det formella
som det informella lärandet – inklusive lek. Kunskapsöversikten behandlar
forsknings- och utvecklingsarbeten från Sverige, och till viss del också från
de övriga nordiska länderna, från omkring 1990-talet och framåt. Björklid
ǀaaXe Tgg WXg |e YeT`Ye T__g \ab` WXg miljöpsykologiska forskningsfältet
som den fysiska miljön beaktas inom lärande- och utvecklingsprocesser.
Slutsatser från forskning är bl.a. att såväl lekrum som rum för lärande bör
ha verkstadskaraktär, gärna inredda med tydligt avgränsade hörn för olika
b`e~WXa!9bef^a\aZYe~aYef^b_TaUXf^e\iXeX`X__Xeg\WTggWXgǀaafUe\fg
på utrymme och alltför trånga lokaler. Många förskolor är ursprungligen
byggda för mindre barngrupper än vad som oftast förekommer idag, vilket
begränsar möjligheterna att arbeta på det sätt man önskar. Behov av avskild[XgbV[_hZaTeh`YeT`[~__f\Ybef^a\aZXa`XaWXgǀaafXkX`cX_c~Tgg
höga ljudnivåer förekommer, även i vilrum. Forskare framhåller att miljön
ska vara självinstruerande så att barnen inte alltid behöver be om hjälp. Material för rörelse och grovmotoriska aktiviteter behövs inomhus. Barn behöver tillgång till mycket löst material såsom stolar, kuddar, små bord och
madrasser. Då ändrar barnen miljön så att det passar deras lekar. Det gäller
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även utomhus: små bräder, plankbitar, stenar och pinnar uppmanar barn till
samspel med miljön.
Utevistelsen i förskolan är en självklar del av förskoleverksamheten. Patrik Grahn (2007) visar i ett forskningsprojekt, som jämför 100 barn i en
naturrik förskolemiljö med 100 barn i en naturfattig utemiljö, att barn på
naturrika förskolegårdar tränar sin förmåga att springa både snabbt och uthålligt, samt sin balans, vighet och koordination. I projektet genomfördes
även ett test för att mäta barnens koncentrationsförmåga. Grahn tolkar resultaten som att barn har ett naturligt behov av lek, med högt inslag av
sinnlighet, vidlyftighet och ett stort mått av fysisk aktivitet. Får barnen inte
detta, uppvisar de beteenden som tyder på sämre förmåga till motorisk utveckling samt sämre förmåga att koncentrera sig.
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<XaYbef^a\aZfUTfXeTW^haf^TcfiXef\^gf^e\iXaTiGh__\XGbefgXaffba 8W
och Inge Johansson, 2000) är uppdraget att beskriva hur forskning och utvärdering speglar några viktiga förändringar i fritidshemmens verksamhet.
Forskarna formulerar svaret på uppdraget på följande sätt: ”Det viktigaste är
att fritidshemmet tillsammans med förskoleklassen ﬂyttat in i skolan och
de förändringar det inneburit för barn och föräldrar, då det gäller måldokument och huvudmän, liksom inriktning och innehåll i verksamhet och
yrkesroller.” (s 9). De konstaterar att i stort sett alla studier under perioden
1980-2000 intresserat sig för fritidshemmets samspel med det omgivande
samhället ur olika aspekter. Sammanfattningsvis menar de att fritidspedagogens yrke och möten mellan fritidshem och skola tilldragit sig mest upp`|e^fT`[Xg\Ybef^a\aZXahaWXecXe\bWXafXg!Xk!=b[TaffbaįķĶĲįķķĴ
1999).
Björn Flising (1995) har sammanställt utvärderingar av 59 projekt som bef^e\i\gfT`iXe^Ta`X__TaYe\g\Wf[X`bV[f^b_T!8ggZehaW_|ZZTaWXi\__^beYe
barnens lärande berör tid för gemensam planering. Flising konstaterar att det i
WXÀXfgTYT__ǀaafg\WYec_TaXe\aZ`XaTggWXaXa_\ZgcXefbaT_Xa|e^aTccg
g\__gTZXa!5XaZg 8e\^4aWXeffba@T_\aEb[_\abV[4a\gTFWXe_haWįķķĵ
har gjort en studie i nio skolor i Stockholm med integrerad verksamhet under perioden 1992–1995 och de visar att den gemensamma planeringstiden
YeYe\g\WfcXWTZbZXebV[ZehaWf^b__|eTeX`\af^TehaWXecXe\bWXaYe~aı Ĳ
timmar till 1–2 timmar. Minskningen av planeringstiden sammanfaller med
nedskärningar i skolornas ekonomi. Flisings översikt ger en bild av att de
strukturella, ekonomiska och sociala villkoren motverkar en ömsesidighet
och gör det svårt att skapa ett pedagogiskt möte mellan fritidspedagogen
och grundskolläraren. Denna slutsats styrks av Skolverkets utvärdering av
kvalitet i fritidshem (Skolverket, 2000a). Utvärderingen syftar till att ge mer
kunskap om hur kvaliteten i fritidshemmens verksamhet har påverkats bl.a.
av besparingar och integrering mellan skola och fritidshem. Personalen på
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fritidshemmen framhåller problemen att få till stånd samverkan med skolan där hänsyn tas till fritidshemmens villkor. Skolverket skriver:
Bilden forskningen gett om att samverkan mellan skola och fritidshem endast pågår under förmiddagstid, dvs. skoltid, får starkt stöd även i denna utvärdering. På eftermiddagen ansvarar fritidshemspersonalen själva för all verksamhet, och då är verksamheten
\agX\agXZeXeTW`XWf^b_TaTaaTg|a_b^T_`|ff\Zg!7XgǀaafXaglW_\ZbUT_Taf\flfgX`Xg!
Lärarnas avtal ger dem rätt att planera verksamheten under eftermiddagarna under s.k.
barnfri tid. Vid ﬂera enheter vistas fritidspedagogerna i stort sett i barngruppen hela
dagen. Konsekvenserna av detta blir, dels att de inte har någon möjlighet att planera
eftermiddagsverksamheten, dels att de blir uttröttade. (s 57).

;bS\[SZZO\T`WbWRa^SROU]US`T`aY]ZZw`O`S
]QVU`c\RaY]ZZw`O`S
8a Ti WX g\W\ZTfgX Ybef^a\aZfTafTgfXeaT fb` TifXe Tgg UX_lfT `gXa bV[
fT`TeUXgX`X__Tab_\^Tle^XfZehccXe|e4a\gTJ\XV[X_fįķĶįTi[TaW_\aZ
b`Yehgf|gga\aZTeYefT`iXe^Ta!;bacX^Tec~Tggb_\^[XgXe\Yef^b__|rares och lågstadielärares föreställningar om barn och om varandras verksamheter kan försvåra samarbetet. Detta bottnar i att yrkesgrupperna har
olika referensramar och att de påverkade av olika traditioner. Förskollärarna
i hennes studie är intresserade av att utveckla barnens sociala förmågor
medan lågstadielärarna riktar sin uppmärksamhet mot barnens kunskapsutveckling (se också Gran, 1982 för liknande iakttagelser).
Under 1990-talet skrivs ett antal avhandlingar med fokus på möten mel_Ta Ye\g\WfcXWTZbZXe bV[ _|eTeX! :ha\__T 9eXWe\^ffba įķķı fghWXeTe Xa
”barnskola” som ska implementera ett progressivt arbetssätt genom att låta
arbetslag bestående av olika yrkeskategorier forma den nya verksamheten.
CeXV\f fb` J\XV[X_ `XaTe 9eXWe\^ffba Tgg le^XfZehccXeaT [Te b_\^T geTditioner som styr deras tänkande om vad verksamheten ska bygga på. FreWe\^ffbacX^TeYeT`YeT__gc~TggWXgǀaafb]|`_\^TeX_Tg\baXe`X__TaYeskollärare, fritidspedagoger och lärare som dels baseras på statusskillnader
men också på att de har olika samhälleliga uppdrag.
@ba\VT;TafXaįķķķY_]XehaWXegeXgXe`\aXe_|eTeXbV[Ye\g\WfcXWTZbZXe\gi~f^b_be!FlYgXg|eTggheXggXgabZeTǀf^gTaZeXccff|ggfghWXeT`gXg
och interaktionen mellan lärare och fritidspedagoger för att söka förståelse
för yrkestillhörighetens innebörd i de processer som utvecklas i samarbetet
mellan två närstående yrkesgrupper. Yrkesidentiteten för respektive yrkesgrupp tecknas i förhållande till varandra, dvs. det är främst skärningsfälten
`X__Tale^XaTfb`Yb^hfXeTf!;TafXa`XaTeTgg`XWTaU\_WXaTiWXaXZaT
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le^Xf\WXag\gXgXa |e ^b`c_Xk W]hc bV[ iTe\XeTW |e U\_WXa Ti ¶WXa TaWeXf¶
yrke i samma mån ytlig och föga nyanserad. I en jämförelse mellan lärares
och fritidspedagogers arbete menar hon att grundskollärarnas arbete känaXgXV^aTfTiXafgTe^TeX^_Tff\ǀ^Tg\babV[\aeT`a\aZ|aYe\g\WfcXWTZbZXeaTf!?|eTeaTWXǀa\XeTebV[[TaW_Te`Xe\f^\_WT^TgXZbe\XeeTfg~gf^\_]fYe~a
lektion, matematik från svenska och teoretiska ämnen från praktiska, medan gränserna för fritidspedagogernas arbete är mer ﬂytande. Olika typer av
verksamheter pågår samtidigt och avlöser varandra utan tydliga övergångar.
;TafXa Ze |iXa Xa [\fgbe\f^ ^bcc_\aZ g\__ f^b_Taf [\XeTe^\f^T fgeh^gheXe
bV[glW_\ZTafiTefYeWX_a\aZ!9e\g\Wf[X``XgffiTZTeX^_Tff\ǀ^Tg\babV[\aramning förklaras utifrån att skolbarnomsorgen, liksom förskolan, utvecklades i gränslandet mellan familj och samhälle, på privata initiativ och utan
administrativt reglerade hierarkiska strukturer.
9\aa6T_TaWXeįķķķ[TeXgg_\^aTaWXYbef^a\aZfbU]X^g\f\aTi[TaW_\aZ
”Från fritidens pedagog till hjälplärare”. Avhandlingens fokus är mötet mel_Ta Ye\g\WfcXWTZbZXe bV[ _|eTeX! 6T__TaWXe Ye~ZTe f\Z iTW fb` f^Xe \ `gXg
bV[[hef^TWXgfb`f^Xe\`gXgYefg~f2Hg\Ye~aXaf^b_XgabZeTǀf^geTW\tion observerar och intervjuar han fritidspedagoger och lärare i två skolor.
Det empiriska materialet analyseras utifrån Giddens struktureringsteori.
9e\g\WfcXWTZbZXaffgeTgXZ\f^T^bagXkgTaT_lfXeTfhg\Ye~agi~cb_Xefb`6Tlander kallar skolpedagogik (fokus på kognitiva kunskaper och färdigheter)
bV[Ye\g\Wf[X`fcXWTZbZ\^Yb^hfc~fbV\T_YbfgeTa!;TaUXgbaTeTggWXghe
ett lärandeperspektiv inte behöver råda ett motsatsförhållande mellan de
båda polerna, men att det gör det ur ett yrkesperspektiv. För fritidspedagoger som orienterar sig mot fritidshemspedagogik och som ser sig som fritidens pedagoger blir mötet en identitetskris. Den yrkesfunktion som ur
deras synsätt varit den mest värdefulla urholkas. I mötena mellan fritidspedagoger och grundskollärare är grundskollärarna dominerande och skolans
gb_^a\aZfYeXge|WXZXeiXegTZ\fT`TeUXgXg!6T_TaWXe`XaTeTggWXgfT^aTf
förutsättningar för ömsesidighet och att fritidspedagogens yrkesfunktion
konstitueras som understödjare, den underställda och hjälpläraren.
Sven Persson (1999) redovisar ett handledningsprojekt som syftade till
att öka integreringen i arbetslag bestående av förskollärare, fritidspedagoger
bV[ZehaWf^b__|eTeX!;Tahef^\_]XegeXb_\^TfgeTgXZ\Xefb`WXb_\^Tle^Xf^Ttegorierna använder för att hantera konﬂikten mellan att å ena sidan bevara
sin professionella status och å andra sidan samverka med andra yrkeskategoe\Xe\TeUXgf_TZXg!;Ta^T__TeWXaYefgTfgeTgXZ\aYeMarkering av gränserna
mellan ansvarsområden. I vissa arbetslag markerar förskolläraren, grundskolläraren och fritidspedagogen tydligt gränserna för sina ansvarsområden
bV[WXgǀaafXaZ\iXahccWX_a\aZTiTeUXgfhccZ\YgXe!<WXaTaWeT|eWXgXa
anpassning till den rådande kulturen som dominerar och samverkan sker på
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skolans villkor. Det är då grundskollärarna som anger villkoren för samverkan. I den tredje strategin, efter personlig kompetens, utgår arbetslagen från
WX ^b`cXgXafXe fb` cXWTZbZXeaT [Te! 7|e ǀaaf Xa Ye\TeX eb__YeWX_a\aZ
och ett samtalsklimat som tillåter pedagogerna att överskrida traditionella
gränser mellan yrkeskategorierna. Denna strategi ses som mest fruktbar i
integrationsprocessen.
4aa 6[e\fg\aX8^_haW[İĮĮįTaT_lfXeTe^b``haT_Tb`beZTa\fXe\aZTe
utifrån en fråga om den ger organisatoriska förutsättningar att skapa en
`gXfc_Tgf`X__Tab_\^Tf^b_Ybe`Xe!;ba`XaTeTggb`beZTa\fXe\aZXa\agX
utnyttjats i särskilt hög grad som ett medvetet instrument för att ge strukturella förutsättningar för denna mötesplats, bästa möjligheter gav en s.k.
\agXZeXeTWbeZTa\fTg\ba!8^_haW[cX^Tec~TggXaf^\_WTcXWTZbZXeUX[iXe
få det organisatoriska strukturella stödet för att överhuvudtaget ha en chans
att utveckla lärandemiljöer med inslag från förskola och fritidshem.
I en avhandling undersöker Ingmarie Munkhammar (2001) samverkan
mellan förskollärare, lärare och fritidspedagoger och hur möjlighetsvillkoren ser ut för att forma ett kollegialt arbete tillsammans. Med inspiration
från Foucault vill Munkhammar synliggöra de diskurser som pedagogerna
är inskrivna i och hur de opererar i dessa samt vilken betydelse dessa diskurser får när det gäller synen på barn, kunskap och lärande. I studien ingår
geXTeUXgf_TZYe~ageXb_\^Tf^b_be!<iTe]XTeUXgf_TZǀaafXaYef^b__|eTeXXa
Ye\g\WfcXWTZbZbV[XaZehaWf^b__|eTeX!;ba\agXei]hTe`XW_X``TeaT\Tebetslagen, enskilt och i grupp, och genomför observationer av deras arbete
haWXe Xa iXV^T! ;hihWflYgXg `XW bUfXeiTg\baXeaT |e Tgg ^bagXkghT_\fXeT
det pedagogerna berättar om i intervjuerna för att skapa en större förståelse för ”den verklighet” som pedagogerna talar om. Den empiriska studien
genomfördes innan läroplanen för förskola och fritidshem infördes. I arUXgf_TZ4ǀaafXggWb`\aTafYe[~__TaWX`X__TaWXb_\^Tle^Xf^TgXZbe\XeaT
som visar sig i klassrummet där läraren tar initiativ och leder eller delegerar
samtal och aktiviteter. Pedagogerna har ingen insyn i varandras måldokument (läroplan och pedagogiskt program) men lärarens tolkning av läroplanen för grundskolan blir vägledande. Arbetslaget saknar också möjlighet
TggW\f^hgXeTTeUXgfYeWX_a\aZbV[TafiTe!<TeUXgf_TZ5ǀaafXaUT_Taf`X_lan de olika yrkesgrupperna och deras kompetenser får komma till uttryck
c~ Xgg TaaTg f|gg |a \ TeUXgf_TZ 4! Gebgf WXggT ǀaaf fgbeT fi~e\Z[XgXe Tgg
åstadkomma ett gemensamt utbyte mellan förskolans, skolans och fritidshemmens pedagogik, vilket blir tydligt under andra året av studien då arbetslaget konstaterar att de inte lyckas samverka tillsammans. Ambitionen
ǀaaf[bfcXWTZbZXeaT`XaWXfT^aTefgWbV[i|Z_XWa\aZTiXacXWTZbZ\f^
_XWTeXYeTgg^haaThgiXV^_TfT`iXe^Tai\WTeX!<TeUXgf_TZ6ǀaafXaT`bition att alla barn ska ha tillgång till de olika kompetenser som förskol-

4=@A9<7<5=;D7::9=@4r@G<5@30/@<A:m@/<2374r@A9=:/4r@A9=:39:/AA=164@7B72A63;



&

D7:93<03BG23:A36/@4r@A9=:/<A4r@A9=:39:/AA3<A=164@7B72A63;;3BAA/;D3@9/<=167<B35@/B7=<;325@C<2A9=:/<4r@0/@<A:m@/<23-

läraren, läraren och fritidspedagogen besitter, men verksamheten utformas
hg\Ye~aTaWeT_bZ\^Xe!7Xgǀaaf\agXa~ZbabeZTa\fTg\baX__XeXggYbeh`Ye
pedagogiska diskussioner som möjliggör denna ambition.
Munkhammar analyserar pedagogernas pedagogiska diskurser och menar
att arbetslag A formar en dominerande skoldiskurs som utgår från att se
¶UTeaXgfb`^h_ghe bV[^haf^Tcf~gXef^TcTeX¶7T[_UXeZ?XamGTZhV[\
įķķĴ!7Xg|eXaW\f^heffb`glW_\ZgTaZXeTggUTeaXg|e\f^b_TaYeTgg_|eT
sig ämnesområden och där lärandet handlar om att lära sig läsa, skriva och
räkna. I arbetslag B utformas en utvecklingspsykologisk diskurs där barnens ålder blir en indikation på vad och hur mycket barnet kan lära sig.
Fritidspedagogen och förskolläraren aktiviteter ses som förberedelser av
barnen inför det ”egentliga lärandet”. Den miljö som förskolläraren erbjuWXeWXfXk~e\aZTefb`\agX^Ta^baVXageXeTf\ZUXgeT^gTffb`Xa`\_]Ye
förberedelser och fri lek. För fritidspedagogen blir uppgiften att skapa en
iTe\Tg\bafe\^`\_]YeTggUTeaXaf^T¶be^T_|eTf\Z¶!<TeUXgf_TZ6YeT`gbaTe
konstruktionen av ”barnet som kultur- och kunskapsskapare”, men denna
konstruktion konfronteras med andra diskurser, vilket också påverkar deras
ceT^g\^g!Xk!Y~eYef^b__|eTeXahccZ\YgXaTgg¶ǀaaTfg\__YefXk~e\aZTeaT¶
vilket hon motsätter sig.
:_Xaa ;h_g`Ta İĮĮį ǀaaXe \ f\a fghW\X Tgg Yef^b__|eTeXf bV[ ZehaWskollärare har föreställningar om varandras olikheter men att det i prakti^XaǀaaffgbeTiTe\Tg\baXe\ab`fT``Tf^b_TbV[fT``T~_WXefZehcc!;Ta
cX^Tec~Tggle^XaT_\^aTeiTeTaWeT\gX`cbbV[ch_f!7Xgfb`7Ti\XfįķķĴ
UXa|`aXefb`le^XgfÀXk\U\_\gXg³Tggfg|aW\Zg^haaTTacTffTf\Zg\__f^\_WT
situationer – med snabba skiftningar från moment till moment är något
som yrkesgrupperna har gemensamt. Innehållet är olika men ett centralt
drag i båda verksamheterna är att de handlar om mänskliga relationer och
båda yrkesgrupperna framhåller att det pedagogiska arbetet måste bygga
på en relation innan undervisning och lärande kan ske. Kennert Orlenius
įķķķǀaaXebV^f~\f\ahaWXef^a\aZTi[heYef^b__|eTeXfb`hgU\_WTWXf\Z
till grundskollärare att deras föreställningar om grundskolan är präglade av
aXZTg\iTU\_WXe`XWTaU\_WXaTiYef^b_Ta|eWXa¶ZbWT¶iXe^fT`[XgXa!;Ta
analyserar erfarenhetens betydelse för att förstå hur de blivande grundskollärarna formar sin nya yrkesroll.
I Birgitta Davidssons (2002) avhandling ”Mellan soﬀan och katedern” analyseras hur fyra arbetslag i två skolor arbetar för att åstadkomma pedagogisk
integration av förskolans och skolans traditioner. Davidssons använder teorin om sociala representationer för att analysera skeendet. Teorin utgår från
att sociala representationer är starkt förbundna med privata och kulturella
erfarenheter och kan ses som länkar mellan individen och gruppen och att
de därmed utgör både förutsättningar för och är resultat av social interak-
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tion. Gruppen ses som en viktig bas för hur världen uppfattas och förstås
och det är gruppens och dess medlemmars delade föreställningar om feno`XabV[YeXgXX_fXefb`|e\Yb^hf!;XaaXffghW\X[TeXaXgabZeTǀf^TafTgf
|e _baZ\ghW\aX__ bV[ fge|V^Xe f\Z iXe geX ~e! 8`c\e\ [Te fT`_Tgf \a ZXab`
bUfXeiTg\baXef^e\iaTgXkgXefX_YeXcbegf\agXei]hXe`XWįĲ_|eTeXbV[gi~
rektorer samt dokument i form av veckobrev, scheman och policydokument.
EXfh_gTgXg i\fTe Tgg WXg ǀaaf ZX`XafT``T WeTZ `X__Ta f^b_beaT iTW Z|_ler innehållet i verksamheten och de föreställningar de vilar på. Sättet att
organisera aktiviteter och innehåll vilar på föreställningar om barns ålder
och mognad, om ett annat och nytt barn, om de två yrkesrollernas unika
resp. allmänna betydelse och om verksamheten som olika arenor för barns
lärande.
I föreställningarna om det omogna förskolebarnet respektive det mogna
f^b_UTeaXgǀaaf\WXeb`Tggb_\^[XgXe\UTeafYe`~ZTTgg_|eT\T__gi|fXagligt är beroende av deras ålder och mognad. Barn lär på olika sätt i olika
~_WeTe!;bfYef^b__|eTeaTǀaafXafge|iTaTggi|eaTUTeaXgfe|ggg\__WXaYe\T
_X^XabV[W|e`XWglW_\ZZeTfXk~e\aZXafe|ggg\__Ye\[Xg!7XagTa^XǀZheb`
¶5TeaXgfb`aTghe¶fb`7T[_UXeZbV[?XamGTZhV[\įķķĴUXZeXccf_\ZZe\
sin framställning av förskolans och skolans sociala konstruktioner av barnet
blir synliggjord. Likaså blir skolbarnet som har förmåga att sitta still, lyssna
och återge kunskap en föreställning om ”barnet som kultur- och kunskapsåterskapare”. Konstruktionerna av det normala barnet blir tydligt i Davidssons studie, det gäller såväl för förskollärarna som för grundskollärarna.
Föreställningen om ett annat och nytt barn tycks bryta mot ålders- och
mognadstänkandet. Det nya barnet har förmåga att arbeta på ett fritt sätt
och söka kunskap tillsammans med andra. Davidsson menar att denna för
lärarna nya och gemensamma kunskap indikerar att en ny integrerad praktik
kan komma att formas. Den emanerar från gemensamma erfarenheter och
bygger på idéer från både förskolans och skolans traditioner. Davidsson menar att arbetslagens föreställning om de två yrkesrollerna är starkt kopplade
till barnens ålder och mognad men också till komplettering och mångfald.
7Xg\aaXU|eTggfXk~e\aZXag\__[eYef^b__|eTeXabV[Tggf^b_UTeaXgg\__[e
grundskolläraren, vilket får betydelse för hur ansvar och arbetsuppgifter
fördelas. Grundskolläraren har en speciell kompetens, speciellt vad gäller
att lära barnen läsa, skriva och räkna, en kompetens som förskolläraren sakaTe!;ba[TebV^f~^b`cXgXafTggTiZeTiTWfb`|e_|`c_\ZgYeWXgXaf^\_WTUTeaXgf_|eTaWX\f^b_Ta!9ef^b__|eTeXafXffb`XkcXegc~fXk~e\aZXaf
utvecklings- och mognadsstadier och kan med den kompetensen avgöra vad
fXk~e\aZXaf^TY~XeYTeXa[XgTi!9ef^b__|eTeXaTafiTeTeYeT^g\i\gXgXefb`
lek, skapande verksamhet och om hon arbetar med läsning, skrivning och
matematik gör hon det på ett sätt som är ett förberedande lärande, dvs. det
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omogna barnets lärande. Dessa föreställningar utmanas dock i det integrerade arbetslaget. Speciellt i en av de studerade skolorna innebar det att de
båda yrkeskategorierna ansvarar för gränsöverskridande aktiviteter.
8gg \ageXffTag eXfh_gTg \ 7Ti\Wffbaf fghW\X |e Tgg ^b``ha\^Tg\baXa b`
konkreta berättelser är avgörande för att utveckla integrerade aktiviteter.
;bacX^Tec~TggWXg|e\WX^ba^eXgTXkX`c_Xafb`T^geXeaTǀaaXeZXmensamma begrepp, regler och förhållningssätt. Att i allmänhet diskutera
pedagogisk grundsyn är inte så fruktbart, om man vill utveckla verksamheten och den pedagogiska integrationen. Liknande slutsatser drar Ohlsfba įķķĴ \ f\a fghW\X Ti TeUXgf_TZ \ Yef^b_T bV[ Ye\g\Wf[X`! FT`gT_ b`
gemensamma konkreta erfarenheter från det vardagliga arbetet leder till att
personalen skapar en gemensam förståelse för betydelsen av de vardagliga
situationer och att de från detta utgångsläge kan komma fram till gemensamma regler och handlingsstrategier.
@ba\VT A\_ffbaf İĮĮı Ti[TaW_\aZ UX_lfXe ^b``ha\^Tg\baXa \ fT`Tebetet mellan olika yrkesgrupper – förskollärare i förskoleklass, fritidshemscXefbaT_bV[_|eTeX³\ab`f^b_TbV[UTeab`fbeZ!;bafghWXeTeXggYef^
till integration av förskoleklass, ett fritidshem och grundskola i en organisationsform, kallad vertikala spår. Studien baseras teoretiskt på kulturhistorisk aktivitetsteori. Syftet med studien är att upptäcka möjligheter och
alternativa mål för förändring och utveckling av den rådande skolpedagogiken och klassrumspraktiken. Nilsson argumenterar mot föreställningen att
integration måste baseras på kunskap om de andras ”kultur” och framhåller
istället att en förändring av skolpraktiker ligger inbäddad i de integrerade
aktiviteterna. Skolutveckling är möjlig men om en utveckling mot integration ska äga rum måste den medieras av kommunikativa och begreppsliga
verktyg, dvs. verktyg som underlättar aktörernas kommunikation om nuvarande och framtida verksamhet. Men det är också nödvändigt med begrepp,
teorier och metoder som kan förmedla vad som sker i de olika praktikerna.
Kommunikationens betydelse framhålls också i en avhandling av Jan
;]X_gXİĮĮĳ!;hihW\ageXffXg\fghW\Xa|e\agXeT^g\baXa`X__Tale^XfZehccXe\fT`TeUXgX!;Ta`XaTeTggeX_Tg\baXe`X__TaWXb_\^Tle^XfZehccXeaT
^TaUXf^e\iTf\ÀXeTYbe`Xe|ahaWXe bV[iXebeWa\aZ!;TaffghW\X[TeXgg
tredelat syfte. För det första, är syftet att granska hur relation och kommunikation framträder i samarbete mellan olika yrkesgrupper inom skola
och barnomsorg. För det andra, undersöks relationens och kommunikationens konsekvenser för samarbete mellan olika yrkesgrupper inom skola och
barnomsorg. För det tredje är syftet att granska hur relationerna och kommunikationen i samarbete mellan olika yrkesgrupper inom skola och barnomsorg villkoras av verksamheternas organisering. Med relationer menar
;]X_gXYe[~__TaWXg`X__Tab_\^TYeXge|WTeXfle^XfYha^g\baXe\fT`TeUXgXg!
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;]X_gX i\fTe Tgg Tifg~aWXa bV[ iTeT^g\Z[XgXa \ eX_Tg\baXeaT c~iXe^Tf Ti \
vilken utsträckning parterna ser beröringspunkter med varandra. I relationerna mellan förskollärare i förskoleklass och lärare är maktförhållandena
relativt symmetriska. Företrädare för båda yrkesgrupperna menar att de har
inﬂytande i samarbetet. I relationerna mellan fritidspedagogerna och lärarna
är relationerna emellertid asymmetriska. Det är i hög utsträckning lärarna
som sätter ramarna för vilket samarbete som är möjligt. Fritidspedagogerna
arbetar i skolan, men lärarna arbetar inte i fritidshemsverksamheten. Det är
bV^f~_|eTeaTfTeUXgXfb`|ehgZ~aZfcha^gXaYefT`TeUXgXg\f^b_Ta!;]X_gX
visar att organisatoriska ramar villkorar de inblandades kommunikation och
relationer. Det framgår att tillgången av en idé och ett åtföljande tankeoch handlingsschema, är en central aspekt vid implementeringen av institutionella föreställningar i samarbetets vardagspraktik. Det förutsätter att
aktörerna har möjligheter att omsätta föreställningarna i vardagspraktiken,
vilket många gånger kräver en kommunikation där aktörer i samarbetets
vardagspraktik kan komma fram till en gemensamt accepterad tolkning.
Det som hitintills har redovisats om samverkan har haft ett tydligt professionsperspektiv. Forskarna har varit intresserade av att studera hur integration och samverkan påverkat fritidspedagogers, förskollärares och lärares
yrkesidentiteter. Anita Söderlund (2000) fokuserar däremot barnen och har
i sin avhandling studerat olika modeller för samarbete mellan lärare och fritidspedagoger och om dessa påverkar barns utveckling, trivsel och förmåga
att tillägna sig kunskaper. Som teoretisk referensram har Uri Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell använts. Det huvudsakliga empiriska materialet är hämtat från ett tidigare projekt (Skolbomsprojektet). Söderlund
kategoriserar nio skolor efter deras samarbetsformer (integrerad, samverkan
bV[U_TaWTWXbV[XYgXeWXgUbfgTWfb`e~WXW|ef^b_beaTǀaaf\aaXefgTW
Yebeg bV[ `~aZ^h_gheX__ f^b_T! ;ba TaT_lfXeTe Xgg X`c\e\f^g `TgXe\T_
hämtat från elevenkäter, elevskattningar gjorda av lärare, samt kunskapsmått i matematik och svenska. Datainsamlingen görs under en fyraårspee\bW`X__Taįķķİ³įķķĴW~UTeaXaZ~e\~ef^hefıbV[Ĵ!7Xgǀaaf`TeZ\aX__T
skillnader mellan föräldrars utbildningsbakgrund. Utifrån de resultat som
Söderlund redovisar framgår att det inte går att dra några slutsatser om barnens prestationer i matematik och svenska utifrån samarbetsform, istället
|e WXg UbfgTWfb`e~WXg fb` Ye\g\Wf[X``Xg bV[ f^b_Ta UXǀaaXe f\Z \ fb`
förklarar skillnader i prestationer. Innerstadsområdets barn presterar bäst,
därefter förortsbarnen och sämst presterar barnen från de mångkulturella
områdena. Barnen från de mångkulturella områdena trivs å andra sidan bra
\U~WXf^b_TbV[Ye\g\Wf[X`!FWXe_haW^bafgTgXeTeTggWXg\agXǀaafa~ZeT
belägg för att samarbetsformer mellan lärare och fritidspedagoger har betydelse för hur barnen lyckas i skolan.
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8w[T`SZaS`[SZZO\]ZWYOaY]Z[WZXS`
8iT:TaaXehWbV[>Te\aEaaXe`TaİĮĮĴ[Tef^e\i\gXaYbef^a\aZfeTcport ”Innehåll och innebörd i lärares arbete i förskola och skola”, som, trots
titeln, också behandlar verksamheten i förskoleklass. Syftet är att ur ett
samhällsinriktat och genusteoretiskt perspektiv studera hur förskolans och
skolans uppdrag kommer till uttryck i grundskollärares och förskollärares
beskrivningar av och berättelser om lärararbetets innehåll och utformning
samt dess villkor och ramar. Studien är en fallstudie och datainsamlingen
har riktats mot hur lärare berättar om och handlar i de tre skolformerna
(praktikerna), förskola, förskoleklass och grundskola. Undersökningen har
gjorts i en förskola där barnen är mellan tre och fem år, en förskoleklass och
gi~~_WXef\agXZeXeTWX^_TffXeį³ı!9bef^TeaTǀaaXeTggWXgfb`c~Z~e\WXgeX
ceT^g\^XeaT[Te`~aZTZX`XafT``Ta|`aTeXg!Xk!TggWTZXa|efgeh^gheXeTW c~ Xgg _\^aTaWX f|gg \ T__T geX iXe^fT`[XgXeaT! 7Xg ǀaaf Xa i|k_\aZ
mellan aktiviteter som omfattar hela gruppen, och där pedagogerna har en
tydlig funktion, och aktiviteter där barnen är sysselsatta med olika saker på
egen hand eller i mindre grupper. I skolan avbryts arbetet för rast, vilket ger
en tydlig gräns mellan arbete och fritid. I förskoleklassen är verksamheten
hela tiden inomhus medan det i förskolan försiggår aktiviteter såväl inne
som ute. I förskolan är verksamheten dessutom inriktad på leken som inne[~__bV[`~_!<T__Tf^b_Ybe`XeaTǀaafXa^_TeZe|af`X__Ta\aW\i\WhX__TbV[
kollektiva aktiviteter, såväl innehållsmässigt som strukturellt. I förskolan
och i förskoleklassen kallas gruppaktiviteterna för samling men i skolan
ǀaaf\aZXaf~WTaUXa|`a\aZ!
Pedagogerna i de tre skolformerna framhåller de sociala aspekterna av
TeUXgXg! 5TeaXa"X_XiXeaT f^T iTeT gelZZT bV[ hgiXV^_T fbV\T_T Ye`~Zbe! <
förskolan och förskoleklassen talar pedagogerna om leken som en viktig
Yehgf|gga\aZYeTgghgiXV^_TfbV\T_^b`cXgXaf!8a\ageXffTag\T^ggTZX_fX|e
TggWXgXaWTfg|eZehaWf^b_Taf_|eTeXfb`Xkc_\V\ga|`aXe_|eTaWX]|`Ye
=b[TaffbaİĮĮıYefT``T\T^ggTZX_fX!9bef^TeaTTaT_lfXeTebV^f~WXlggeX
förutsättningarna såsom ekonomi, villkor och ramar för verksamheten. De
intervjuade pedagogerna menar att ekonomin i hög grad styr verksamheten. Ständiga organisationsförändringar tar mycket energi från pedagogernas arbete. Sparplaner i förskolan, arbetstidens förläggning i skolan och
Tgg Yef^b__|eTeXa hg^Tg UTeaXaf i\fgX_fXg\W \ Yef^b_X^_TffXa |e XkX`cX_
som forskarna ger på hur de yttre förutsättningarna styr verksamheten. I
T__TceT^g\^XeaTǀaafg\WTifTggYe\aW\i\WhX__bV[ZX`XafT`c_TaXe\aZ!<
skolan och förskoleklassen ses arbetslaget varje vecka för planering, medan
planering sker två gånger i månaden i förskolan. I förskolan gör man en
grovplanering tillsammans med arbetslaget. Författarna menar att de kunnat urskilja olika innehållsmässiga, tidsmässiga och rumsligt organiserade
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principer, ömsesidigt beroende och sammanvävda trådar. Det handlar om
att pedagogernas uppgift i gruppsituationen är knuten till den aktuella situationen här och nu. Pedagogen ska kunna hantera gruppen men också
UX`gTiTe]XUTeac~Xgg|aWT`~_fXa_\Zgf|ggfT`g\W\Zgf^T[baiTeTÀXk\UX_
och anpassa sitt handlande till den uppkomna situationen. Med utgångspunkt från denna observation menar de att det istället för att tala om kärnoch kringverksamhet i det dagliga arbetet vore riktigare att göra en distinktion mellan lärarens uppdrag (att utifrån styrdokumentens mål genomföra
verksamheten) och lärares arbete som då innefattar alla dimensioner av det
arbete lärare gör.
Forskarna reﬂekterar över de bilder och föreställningar om förskolans och
skolans verksamheter som genomsyrar pedagogers berättelser. Att skillnader i synen på barnen och det egna uppdraget upprätthålls genom retorik
och ideologi (att förskolan ser ”barn som natur” och att skolan ser ”barn
som kunskaps- och kulturåterskapare”) har inneburit att verksamheterna
ofta beskrivits utifrån dessa perspektiv. Gannerud och Rönnerman menar
att detta dolt de likheter mellan förskola och skola som präglar den pedagogiska praktiken. ”I denna studie är det snarare de stora likheterna mellan
pedagogernas arbetsuppgifter och arbetsinnehåll som blir tydliga.” (s. 175).
8ggTaaTgcXefcX^g\ic~iTWfb`[|aWXe\WXb_\^Tf^b_`\_]XeaTbV[iTW
fb`f^\_]XeWX`~gZXf\@\T;X\^^\_|fİĮĮĴTi[TaW_\aZW|e[bafghWXeTe
barns gester, blickar och tal (multimodal kommunikation) i tre skolmiljöer.
Syftet är att analysera förutsättningar för lärande i förskola, förskoleklass
bV[ZehaWf^b_TafYefgT~e!8agXbeXg\f^hgZ~aZfcha^g|eTggYehgf|gga\aZTe
för lärande är nära sammanlänkat med kommunikation och interaktion. De
kommunikationsformer som används i ett sammanhang är resultatet av individuella val, samtidigt som de individuella valen är beroende av ideologier
som skapar de institutionella och social ramarna. I förskolan förekommer
tystnad som kommunikativ resurs endast i några fall under dagen, medan skolverksamheten karakteriseras av allt ﬂer gemensamma tystnader. Kroppens
plats\eh``XgfXeb_\^ThgUXebXaWXc~f^b_`\_]!<Yef^b_TaǀaafhccX`bg
YX` eh` Ye UTeaXa Tgg Tai|aWT `XWTa WXg \ f^b_Ta bYgTfg ǀaaf Xgg eh`!
7Xg\aaXU|eXa^TW\aW\i\WhT_\fXe\aZTiiXe^fT`[XgXa\Yef^b_Ta!;X\^kilä beskriver också hur suddgummit kan ses som symbol för vad som är rätt
och fel ]|`Ye`XWFT[_fge`İĮĮĴ\f^b_`\_]a!;ba`XaTeTggfhWWZh`mit blir ett sätt att uttrycka en ideologisk bedömning som en del av skolans
iXe^fT`[Xg!8ggTaaTggX`T|eförhandlingarbV[;X\^^\_|`XaTeTggUTea
alltmer gör förhandlingar till en process över tid. I förskolan innebär förhandling ett direkt sätt att påverka ett annat barn i dess handlingar, medan
förhandling i skolan är mer knuten till de sociala relationer som barnen har
`XWiTeTaWeT!7Xgf\fgTgX`Tg^T__Te;X\^^\_|Yeskapande av sociala refe-
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rensmönster!8ggbV[fT``T\aaX[~__Y~eb_\^TYha^g\baUXebXaWXc~\i\_^Xg
fT``Ta[TaZWXgfghWXeTf!8kX`c_Xgfb`UXf^e\if|ef\ǁeTagi~bV[[heWXg
ges olika betydelse beroende på om det är en leksituation eller lärarinitierad
T^g\i\gXg!;X\^^\_|fTaT_lfi\fTeTggUTeaXaf^b``ha\^Tg\bafYbe`XegXaWXrar att bli färre ju mer målstyrda och produktinriktade lärarinitierade akg\i\gXgXe|ei\_^XgYefg|e^f]h_|aZeXhcc\f^b_flfgX`Xgfb`UTeaXaUXǀaaXef\Z!5TeaXafT^g\i\gXgXe\Yef^b_Ta\aaX[~__XeÀXei|k_\aZTe`X__Tab_\^T
deltagarpositioner.
@\T@Te\TEbfXadi\fgİĮĮĴfgTegTWXXggT^g\bafYbef^a\aZfceb]X^g9\Whsia) utifrån en tanke om att den traditionella uppdelningen av lek i förskolan och ämnesundervisning i skolan ska kunna förenas i åldersintegrerade
gX`TTeUXgXa Ye ı³ķ ~e\aZTe! 8a Ye~ZT \ ceb]X^gXg |e iTW _|eTeX Yef^b__|eTeXbV[Ye\g\WfcXWTZbZXe^Ta_|eTTiiTeTaWeT!EbfXadi\fgTai|aWXeXa[hmanvetenskaplig handlingsteori relaterad till aktionsforskning för att tolka
f^XXaWXg!;ba`XaTeTggcXWTZbZXeaT\WXb_\^Tf^b_Ybe`XeaTg\__Y_]WTi
projektet ”… håller på att förändra sin förståelse och grunden för sina förefg|__a\aZTeb`[heXa\agXZeTg\babV[W|e`XWXaal_|eTeeb__^Tai|kTYeT`!¶
f!įĵİ!;bacX^Tec~TggWXggT|eXa_~aZbV[f_\gfT`cebVXfffb`\aaXU|e
stora utmaningar mot den yrkessocialisation som de olika lärarkategorierna
genomgått.

4`aY]ZSYZOaaS\bWRWUO`SZOURaY]ZabO`b8a_\ZgfgleWb^h`XagXafX\a_XWa\aZXaf^TYef^b_X^_TffXaiTeTXa`gXfplats mellan förskola och skola. Nya synsätt och arbetsformer med inrikta\aZ`bg_X^f^TcTaWXXkcXe\`XagXeTaWXbV[hgYbef^TaWXf^ThgiXV^_Tf\
förskoleklassen. I utvärderingar har man därför varit intresserad av om verksamheten i förskoleklasserna har utformats i enlighet med intentionerna.
F^b_iXe^XgİĮĮĮUİĮĮįǀV^\hccWeTZTieXZXe\aZXaTgghaWXegeX~eY_]T
utvecklingen i kommunerna av integrationen mellan förskoleklassen, fritidshemmet och grundskolan. Uppdraget innefattar sådana aspekter på integreringen som verksamhet, organisation och lokaler samt integrationens
betydelse för arbetsformerna och möjligheterna att stimulera barns utveckling och lärande. Skolverket konstaterar att det sker en utveckling mot en
ihkXafgleW¶f^b_\ǀXe\aZ¶TiWXa\agXZeXeTWXiXe^fT`[XgXabV[iXe^fT`[XgXa\Yef^b_X^_Tff!@TaǀaaXeTggWXg\agXYeX^b``Xef|ef^\_g`lV^Xg_X^
i förskoleklassen och konstaterar att när man i de integrerade verksamheterna under den skolförlagda tiden arbetar med lek och skapande aktivitegXe|eWXffTiTa_\ZXafV[X`T_TZWTbV[beZTa\fXeTffb`fXcTeTgTihkXafgleWT
aktiviteter. Lek och skapande aktiviteter är inte integrerade delar i arbetet
som helhet.
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Också skolans mer ämnesinriktade kunskapssyn och organisering av verksamheten i raster och arbetspass tar i stor utsträckning över i förhållande
till en mer sammanhållen barninriktad kunskapssyn och organisering. Fördjupningsstudier som Skolverket genomfört visar att ”skolkoden” är synUTebV[c~gTZ_\Zg!Xk!ZXab`Tgg^_Tffeh``Xg\agXf]|_i^_Teg|eXac_TgfYe
_X^bV[f^TcTaWXbV[TggWXa\agX|eTacTffTWg\__fXk~e\aZTefeeX_fXUX[bi!
FT``TaYTgga\aZfi\f ZXf \ fghW\XeaT `~aZT XkX`cX_ c~ [he `Ta \ WX \ategrerade verksamheterna strävar efter att anpassa barnen till en skolkod
TigeTW\g\baX__glc!8aTibefT^XeaTg\__WXggT`XaTeF^b_iXe^Xg|eTggWXg
saknas ”kunskap om reformens intentioner och den reviderade läroplanens
innehåll och innebörd såväl på organisations- som verksamhets- och bru^Tea\i~!¶F^b_iXe^XgİĮĮįf!Ĵ!
Vid pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet drevs under perioden 1999–2005 ett forskningsprojekt kallat ”Förskola och skola i samverkan” (FISK). I några av de rapporter som kommit från projektet studeras
WXacXWTZbZ\f^TiXe^fT`[XgXa\Yef^b_X^_TffXa!9e\g[\bYFT[_fge`İĮĮĴ
utgår från ett omfattande videomaterial från verksamheten i förskola, förskoleklass och skola med speciellt fokus på hur barnen möter bokstäver och
siﬀror. Den slutsats han drar är (trots vissa likheter mellan förskolans och
förskoleklassens sätt arbeta med siﬀror och bokstäver) att förskoleklassen
\aaXU|eXag\W\ZTeX_TZWf^b_fgTeg!;TaTeZh`XagXeTeYeTggiXeZ~aZXaYe~a
förskola till förskoleklass ”kan förstås som en övergång från att göra till att
göra rätt, med avseende på hur man interagerar kring siﬀror och bokstäver
\WXgi~b_\^TfT``Ta[TaZXa!¶f!Ĵĳ!I\WihkXa_XWWT\ab`[hfT^g\i\gXgXe
sker en stor förändring som, enligt författaren, bäst kan beskrivas som en
övergång från förskolans till skolans arbetssätt.
;X_Xa@X_TaWXeİĮĮĴfb`\ab`9<F> ceb]X^gXgfghWXeTgUTeafeX_Tg\bner i de olika skolformernas raster och utevistelse, menar att införandet av
raster i förskoleklassen i sig pekar på att förskoleklassen inneburit en tidiZTeX_|ZZa\aZTif^b_fgTegXa!<Yef^b_TaǀaafWXg\agXeTfgXefb`UelgXehadervisning för att barnen ska leka och ”springa av sig”, men med införandet
av förskoleklass förändras den rumsliga och tidsmässiga organiseringen för
Ĵ ~e\aZTeaT!@X_TaWXe`XaTehg\Ye~af\afghW\XTggWXggTf^TcTeXggfgeeX
hgel``XYeUTeaXaTgghgTaihkaTf\aU_TaWa\aZ|ZaTf\Z~gU~WXXk^_hWXrande och inkluderande handlingar.

AO[[O\TObb\W\U
7XgǀaafÀXeTTi[TaW_\aZTeW|eYbef^TeXiTe\g\ageXffXeTWXTiTaT_lfXeT`ten och samverkan mellan olika yrkesgrupper. I forskning som berör fritidshem och fritidspedagoger är det anmärkningsvärt att forskare nästan
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uteslutande varit intresserade av fritidspedagogens yrke och möten mellan
fritidshem och skola. Munkhammar (2001) framhåller betydelsen av att synliggöra de dominerande diskurser som de är inskrivna i. Skol- och förskolediskurser tas för givna och opererar hela tiden som ”rätt syn” på kunskap
bV[_|eTaWX!;bacX^Tec~Tgg_XWa\aZXaffgWbV[Ybeh`YeZehaW_|ZZTaWX
pedagogiska diskussioner är nödvändiga om de ambitioner som såväl styrdokument som pedagoger ger uttryck för ska kunna förverkligas. Dessa slutfTgfXe|e\iXeXaffg|``X_fX`XWiTW:ha\__T9eXWe\^ffbaįķķı^b``Xe
fram till i sin analys av förutsättningarna för en integration mellan förskola,
fritidshem och skola. Fredriksson menar att ledningens stöd är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning. Utan genomgripande pedagogiska
diskussioner, som synliggör de grundläggande föreställningarna om de pedagogiska målen, vad den pedagogiska praktiken ska innehålla och hur den
f^TbeZTa\fXeTff~^Ta\agXXa\agXZeXe\aZf^X!;TafXaįķķķcX^TebV^f~
på att lärare och fritidspedagoger formar den pedagogiska praktiken utifrån
vilken förståelse och innebörd den har för dem. Arbetslaget bör försöka
enas om helhetsbild och inom denna helhetsbild kan de båda yrkeskategoe\XeaTf^b`cXgXafXeYb^hfXeTc~WX_TeTiWXaaT[X_[XgfU\_W!5~WX;TafXa
bV[6T_TaWXeįķķķfla_\ZZeeX_Tg\baXa`X__Ta_|eTeXbV[Ye\g\WfcXWTZbZXe
i termer av över- och underordning i samarbetet.
Forskning pekar också på att de olika yrkesgruppernas föreställningar
om ”barnet” är kopplade till barnens ålder och mognad, vilket leder till att
ansvar och arbetsuppgifter fördelas på ett på förhand givet sätt (Davidsson, 2002). Dessa föreställningar kan utmanas i det integrerade arbetslaget. I
några skolor och arbetslag ansvarar olika yrkeskategorier för gränsöverskridande aktiviteter, det som Persson, (1999) kallar fördelning efter personlig
^b`cXgXaf!8aYehgf|gga\aZYeTggalTW\f^hef\iTceT^g\^Xef^T^haaTYeverkligas är att organisationen understöder de inblandades kommunikation
`XWiTeTaWeT!;]X_gXİĮĮĳi\fTeTggbeZTa\fTgbe\f^TeT`Tei\__^beTeWX\aU_TaWTWXf^b``ha\^Tg\babV[eX_Tg\baXe!8ggfT`fg|``\ZgeXfh_gTg|eTgg
förändring av skolpraktiker ligger inbäddad i de integrerade aktiviteterna,
vilket innebär att kommunikationen kring konkreta aktiviteter är betydelsefull för samverkan och integration.
Forskare belyser i ﬂera studier att de olika yrkesgrupperna har föreställningar om varandras olikheter. Några studier pekar emellertid på att det
\ceT^g\^XaǀaaffgbeT_\^[XgXe\gX`cbbV[ch_f;h_g`TaİĮĮįbV[Tgg
WTZXa \ fgbeg fXgg |e fgeh^gheXeTW c~ Xgg _\^aTaWX f|gg :TaaXehW  EaaXe`TaİĮĮĴ!B`Yef^b_Tafehg\aXe^e\aZ`TgbV[[lZ\Xaf^T_TfUbegf~
är strukturen på vardagen tämligen likartad i förskola, förskoleklass och
grundskola. Frågan är om det är möjligt att ”skala bort” dessa rutinsituationer i beskrivningar av den pedagogiska praktiken i förskolan eftersom dessa
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|eWXfb`fgTe^Tfgfgeh^gheXeTeiXe^fT`[XgXa7Ti\XfįķķĴ.8^fge`İĮĮĵ.
?Teffba7XaV\^įķĶķ!
Forskningen om samverkan och integration mellan förskola, fritidshem
och skola har i stort sett haft ett professionsperspektiv, dvs. integrationen
har analyserats ur personalens perspektiv. Det är därmed svårt att utläsa
vilken betydelse den minskade gemensamma planeringen, maktobalansen
mellan de olika yrkesgrupperna och de stora barngrupperna på fritidshemmet har för barnens lärande. Indirekt kan emellertid utläsas att forskarna
framhåller att strukturella faktorer som planeringstid, barngruppernas
storlek och organisering av verksamheten har lett till att fritidspedagoger
inte i önskvärd utsträckning kunnat planera eller genomföra en pedagogisk
medveten verksamhet. Vilken betydelse detta har för barnens lärande är
emellertid svår att utläsa. Den forskare som analyserat barnens lärande i
b_\^TfT`iXe^TafYbe`Xe|eFWXe_haWİĮĮĮ!;ba`XaTeTgg\agXZ~eTggWeT
några slutsatser om barnens prestationer i matematik och svenska utifrån
samarbetsform, istället är det bostadsområdet som fritidshemmet och sko_TaUXǀaaXef\Z\fb`Ye^_TeTef^\__aTWXe\ceXfgTg\baXe!
9bef^TeX\9<F> ceb]X^gXgfb`fcXV\ǀ^gTaT_lfXeTgWXacXWTZbZ\f^TiXe^samheten i förskoleklass är entydiga om att reformen inneburit att grundskolans rumsliga och tidsmässiga organisering överförts till förskoleklassen.
De pekar även på att barn i förskoleklass möter en mer ämnesinriktade kunskapssyn och en undervisning som i större utsträckning går ut på att ”göra
e|gg¶;X\^^\_|İĮĮĴ.@X_TaWXeİĮĮĴ.FT[_fge`İĮĮĴ!
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D7:93<03BG23:A36/@4r@A9=:/<A
=164@7B72A63;;3BAA/;D3@9/<
;324r@m:2@/@Som tidigare beskrivits har förskolan av olika forskare karakteriserats som
en oﬀentlig institution med hemmets kännetecken. Förhållandet mellan
hem och institutionella verksamheter som förskola och fritidshem har
emellertid alltid varit problematiskt och kan beskrivas som en kamp om
barnet. Diskurser om den bristfälliga familjen och mödrars oförmåga (Ohrlander, 1992) att socialisera barnet till ett samhälle i snabb förändring har
legitimerat utbyggnaden och den oﬀentliga socialisationen av barnet (Persfba įķķĴ įķķĶU! GlW_\ZTfg ǀaaf WXggT hggelV^g \ 5TeafghZXhgeXWa\aZXa
Ye~a įķĵİ FBH įķĵİ-İĴ! IXgXaf^Tc_\ZZeTaWXg Ti UTeaXg Ye\Z]beWX f~ Tgg
f|ZTUTeaXgYe~a`bWXeabV[Z]beWXWXg~g^b`_\ZgYecXWTZbZ\f^TXkcXegXe
;h_gdi\fgįķķĮ!7XahgiXV^_\aZfcfl^b_bZ\f^TgXbe\U\_Wa\aZXa_TWXZehaWXaYeYef^b__|eTeaTfb`XkcXegXec~UTeabV[Z]beWXWXg`]_\ZgYeWX`
att utveckla en professionell identitet (Persson, 1998a) och förskolan blev
ett kvinnligt professionaliseringsprojekt (Tallberg Broman, 1994).
Relationen mellan föräldrar och förskola har i ett historiskt perspektiv
iTe\g^b`c_XkbV[^b`c_\VXeTWCXeffbaįķķĲ!8aYe~ZTfb`Ybef^TeX[Te
ställt sig är därför hur hem och förskola förhåller sig till och påverkar varandra. Studier under 1980-talet om förhållanden mellan hem och förskola belyser hur barn och föräldrar påverkas av barnens dubbelsocialisering, i hem
bV[Yef^b_T!?Tef7XaV\^6Te\aT5|V^fge`bV[8jT?TeffbaįķĶĶYe~ZTe
sig i FRASBO-projektet som pågick mellan 1980-85, hur barnens daghemsliv samvarierar med deras familjeliv och vad mötet mellan barnens två världar innebär för barnet. Det framgår att barnens sätt att vara i de två sociala
miljöerna i vissa fall skiljer sig så mycket åt att ett och samma barn kan vara
”två olika personer” (s. 275) i hemmet och daghemmet. För några barn kompletterar de båda världarna varandra, för andra barn innebär det att de inte
får ut optimalt av vad de båda miljöerna kan erbjuda. Föräldrarnas arbetsförhållanden och klasskultur inverkar på hur samspelet mellan barnens två
världar kommer att gestalta sig. Forskarna pekar på att det i allmänhet blir
familjerna som kommer att närma sig daghemmets funktionsnormer och
de beteenderegler som gäller för barnen. De menar också att även de yngsta
barnen mycket väl kan klara att särskilja och förhålla sig adekvat olikartat
till olika slags sociala miljöer.
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Sven Persson (1994) framhåller att föräldrar anammat psykologin som moeT_faTeTeX|acfl^b_bZ\afb`iXgXaf^Tc!;TaǀaaXe\f\ahaWXef^a\aZTgg
föräldrar hyser stor tilltro till förskolan som en institution som kan förbereda barnen inför vad som väntar dem i framtiden och i skolan. Kerstin
Strander (1997) menar att ungdomar i sina berättelser om daghemsvistelsen
utgår från helheter, det som förenar. De talar om hela sin barndom, hem
och daghem som ett, och ser inte att de två systemen är skilda från varandra. I ett makroperspektiv blir, enligt Strander, hennes studie en bekräftelse
på att hem och daghem är två system som ömsesidigt förstärker barnens
hgiXV^_\aZ!<aZXUbeZ@bdi\fgįķķĵfghWXeTe\f\aTi[TaW_\aZb`WXa^b`pletterade familjen vilken inverkan förändringar i familjers levnadsvillkor
har på familjens fostrande funktion med hänsyn taget till förhållandet mellan familj och andra fostrande institutioner. Den diskurs som framträder i
föräldrarnas tal om barnet hävdar behovet av såväl trygghet som stimulans,
utifrån att familjen ska ge barnen grundtrygghet och att barnomsorgen ska
^b`c_XggXeT`XWfg\`h_Taf!6[e\fg\aT:TefİĮĮİTai|aWXeUXZeXccXg¶WXlad vårdnad” för att beskriva hur de båda systemen är kopplade till varandra.
Sammantaget pekar dessa studier på att samverkan med föräldrar är av vikt
för barns lärande i dessa institutioner. I den följande redovisningen framgår
TggYef^b_XcXefbaT_WXǀa\XeTef\gghccWeTZ\eX_Tg\bag\__iTWWX`XaTeiTeT
föräldrars roll och ansvar.
8jT<iTefba=TaffbaİĮĮį[Te\f\aTi[TaW_\aZb`Yef^b_TafhccZ\YgTgg
vara komplement till hemmet undersökt förskolepersonalens och föräldrars
hccYTgga\aZTe b` Yef^b_Taf i\^g\ZTfgX hccZ\YgXe! ;ba ǀaaXe Tgg `Xe |a
hälften av de anställda menar att det är deras uppgift att se till att barnen
blir trygga och att arbetet går ut på att skapa trygghet i gruppen. Detta resultat överensstämmer med vad Persson och Tallberg Broman (2002) kom fram
till i en undersökning av förändrade professionella identiteter. I en enkätfghW\Xe\^gTWg\___|eTefghWXagXeǀaaXeWXTgggelZZ[Xg|eWXgiTa_\ZTfgXfiTeXg
bland studerande till förskollärare och fritidspedagoger då de tillfrågas om
den viktigaste uppgiften i förskola och fritidshem. Bland förskollärar- och
fritidspedagogstuderande är sociala och emotionella dimensioner av verksamheten dominerande bland svaren. Få studerande anger kognitiva, och
kunskapsmässiga aspekter som sina fem viktigaste uppgifter. Persson och
Tallberg Broman betonar att familjen och barndomens förändrade villkor
^b``\gTggY~XafgeeXeb__Ye[he_|eTecebYXff\baXeaTWXǀa\XeTfbV[hgformas genom ett utvidgat socialt uppdrag i såväl förskola, fritidshem som
skola. De menar att det professionella uppdraget, speciellt i arbetet med de
laZeXUTeaXa[TeYe|aWeTgf!?|eTeXWXǀa\XeTe\[ZeXZeTWf\ggle^Xhg\Ye~a
föreställningar om föräldrarna, barnet och barndomen samt om sin roll i
förhållande till barn och föräldrar.
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Det viktigaste målet för föräldrarna i Ivarson Janssons (a.a.) undersökning
är att barnen får social stimulans. Både föräldrar och förskolepersonal (oavsett om de är barnskötare eller förskollärare) är överens om att förskolans
viktigaste uppgift är att stärka barnen i deras sociala utveckling. Förskolepersonal ville utveckla barnens sociala kompetens medan föräldrarna betonade kontakten med jämnåriga kamrater, social samvaro och att umgås med
TaWeTUTeabV[ihkaT!;XaaXfeXfh_gTgi\fTebV^f~TggUTeaf^gTeXce\be\gXrar tillsyn, vård, och omsorg i större utsträckning än förskollärare.
Persson och Tallberg Broman (2002) visar i sin studie att bilderna av föräldern, barnet och barndomen framstår som problematiska i personalens
hgfTZbe! 7X YeXfg|__a\aZTeaT b` Xa ZbW UTeaWb` fb` ǀaaf \ le^Xf\WXblogierna, och framför allt i förskoleinstitutionens ideologi, kolliderar med
de upplevelser av barndom som pedagogerna tycker sig se gestaltad hos
barnen. Beskrivningarna är i många fall baserade på ﬂerårig erfarenhet av
yrket. De intervjuade gör jämförelser i ett tidsperspektiv, och konstaterar
förändringar i negativ riktning. Forskarna ställer sig därför frågan om det
^Taf^X |e WX `Xe cebU_X`Tg\f^T UTeaXa fb` T^ghT_\fXeTf \ \agXei]ha! 8a
kritisk hållning till tidens barn och föräldrar är ett återkommande drag i
den pedagogiska historien och har ackompanjerat professionaliseringen av
barndomen. Senare års utvidgning av lärares ansvar för hela barndomen,
ger enligt Persson och Tallberg Broman förutsättningar för utveckling av
ett kompensatoriskt tänkande och en ökad oro kring barnen. Personalens
beskrivningar av föräldrar som släppt ansvaret redovisas även i Bartholdsson
İĮĮıfghW\XW|eYe\g\Wf[X``XgfcXefbaT_hggelV^XeiTW[ba`XaTeiTeT
Xa \afg\ghg\baf\WXb_bZ\. a|`_\ZXa Tgg Ye|_WeTe \WTZ \agX i~ZTe iTeT ihkaT
förebilder för barnen.
@Te\Xf>Te_ffbafİĮĮĴTi[TaW_\aZ[TaW_Teb`[heYe|_WeTef`gXa`XW
bV[ eX_Tg\baXe g\__ UTea\afg\ghg\baXe fb` g\__ XkX`cX_ Yef^b_T bV[ f^b_T
kan ses som uttryck för föräldraidentiteter. Och om hur dessa uttryck för
föräldraidentiteter kan bidra med kunskap om relationer mellan föräldrar
och barninstitutioner som socialt och kulturellt situerade och strukturerade samhällsfenomen. Intressant i det här sammanhanget är att förskolan i
föräldrars livsberättelser konstrueras som den sociala kompetensens arena.
Att det är barnens sociala kompetenser som framhålls av föräldrar (och perfbaT_ [Te UX^e|YgTgf \ ÀXegT_Xg Ti WX fghW\Xe fb` eXWbi\fTgf [|e fX g!Xk!
CXeffba įķķĲ. @Te^fge` İĮĮĳ! < eX_Tg\ba g\__ W\f^hefXe b` Yef^b_XUTea
som socialt kompetenta att hantera sociala relationer med andra barn och
personal framstår det ängsliga, sköra och inbundna barnet som problemag\f^g!8aTaaTaTfcX^gTiWX^bafgeh^g\baXeTiUTeafb`YeT`ge|WXe|eTgg
föräldrar ser barns deltagande i förskoleverksamhet som skolförberedande,
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`Xa \agX fcXV\ǀ^g hg\Ye~a _|eTaWX  bV[ ^haf^TcfTfcX^gXe faTeTeX hg\Ye~a
att förskolan kan förbereda barnet socialt inför de krav som skolan ställer.

AO[[O\TObb\W\U
7XaYbef^a\aZfb`ǀaaffT`_TWhaWXegX`TgfT`iXe^Ta`XWYe|_WeTeUXlyser att föräldrar spelar en viktig roll för pedagoger då de föreställer sig
hccWeTZXgf^TeT^g|ebV[\ae\^ga\aZ!8ahgZ~aZfcha^g|eTggWXb_\^Tf^b_formernas samverkan med föräldrar är av vikt för barns lärande i dessa infg\ghg\baXe!?|eTeXWXǀa\XeTe[ZZeTWf\ggle^Xhg\Ye~aYeXfg|__a\aZTeb`
föräldrarna, barnet och barndomen samt om sin roll i förhållande till föräldrar och barn. Både föräldrar och förskolepersonal poängterar att förskolans
viktigaste uppgift är att stärka barnen i deras sociala utveckling (Ivarson
=TaffbaİĮĮį.CXeffbaGT__UXeZ5eb`TaİĮĮİ.>Te_ffbaİĮĮĴ!CXWTZbZXe\
förskola och fritidshem intar snarast en kompenserande position gentemot
familjen genom att hävda trygghet som den viktigaste institutionella uppZ\YgXa!8a^e\g\f^[~__a\aZg\__WXa`bWXeaTUTeaWb`XabV[Ye|_WeTf^TcXg
kopplat till en institutionsideologi, får som konsekvens att förskolan och
fritidshemmet får en kompensatorisk uppgift gentemot föräldrarna (Bart[b_WffbaİĮĮı!
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Ovan har jag redogjort för och sammanfattat forskning om villkor för
lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem. Jag kommer nu att föra en
diskussion om det bidrag som den här refererade forskningen ger detta fält.
Diskussionen avslutas med förslag på fortsatt forskning.
Om vi ska förstå och förklara villkor för barns lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem måste dessa, menar jag, synliggöras i studier av den
lärande som subjekt, lärandets akt och lärandets objekt i deras institutionella,
historiska och samhälleliga sammanhang. Jag kommer nedan att diskutera
UXglWX_fXaTiWXaaTWXǀa\g\ba!=TZi\__\a_XWa\aZfi\fcX^Tc~geXfT`[|__fstrukturerande villkor som betydelsefulla för barns lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem. Det första villkoret är de frivilliga skolformernas
positionering i utbildningssystemet. Den forskning som redovisats här visar
att förskolans, förskoleklassens och fritidshemmets positioner och (under)
ordning i utbildningssystemet påverkar och sätter sin prägel på den pedagoZ\f^TceT^g\^Xa!IXe^fT`[XgXaWXǀa\XeTfbV[cbf\g\baXeTf\[Zhgfge|V^ning i relation till den obligatoriska skolan. Det andra villkoret är den institutionella historiska traditionen som är diskursivt verkande i den pedagogiska
praktiken. Betoningen på ett socialt uppdrag i en utvecklingspedagogisk
diskurs är socialt och pedagogiskt strukturerande. Det tredje villkoret vill
]TZ WXǀa\XeT fb` WX Ye\i\__\ZT f^b_Ybe`XeaTf samhälleliga funktion och status. Förskola, förskoleklass och fritidshem är frivilliga skolformer och därmed anges också dess samhälleliga betydelse i förhållande till grundskolan.
Förskolan och fritidshemmet har historiskt och i nutid haft stor betydelse
för svensk familje- och socialpolitik och byggandet av välfärdsstaten. Organisering av verksamheterna innebär att förskole- och fritidshemspersonal
har nära relationer till föräldrar och att de därför utformar den pedagogiska
praktiken i relation till föräldrar, som kompenserande eller kompletterande.
Samtidigt har verksamheterna, just på grund av dess samhälleliga funktioner, ofta ifrågasatts och varit utsatta för omfattande nedskärningar.

0O`\Sba][Zw`O\RSacPXSYb
Av denna forskningsöversikt framgår det att forskare i studier på 2000-talet
betonar barnets agentskap och barnet framträder som aktivt subjekt. Barnet
som lärande subjekt är emellertid ofta utan positionering i sin egen närmiljö
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bV[hgTa[\fgbe\f^gbV[fT`[|__X_\ZgfT``Ta[TaZbV[W|e`XWcTeTWbkT_g
nog, konturlöst. Utvecklingen mot ett alltmer pluralistiskt och mångfaldspräglat samhälle har i grunden förändrat barndomens villkor på ﬂera avgöeTaWXf|ggg!Xk![TeXggT__g`XefXZeXZXeTgfT`[|__Xfla_\ZZ]begfgbeTX^babmiska, sociala och kulturella skillnader fördelat efter kön, klass, etnicitet
bV[ZXaXeTg\ba!7Xa`~aZ^bagXkghX__TUTeaWb`XafT__TTeXabeYe_|eTaWX
barnets deltagande i närmiljön och olika lärmiljöer utanför institutionen, de
laZeXUTeaXafXkcbaXe\aZYe`Tff`XW\TbV[^b``Xef\T_\f``~aZYT_WXaf
olika familjekonstellationer, kamratrelationer och nya kulturella uttryck är
bara några aspekter av de erfarenheter som barn gör i dagens samhälle. I allt
detta är barnet deltagande och ett aktivt subjekt och med alla dessa erfarenheter ”gör det kön, klass, etnicitet och ålder” i förskola, förskoleklass och
fritidshem. Jag menar att dessa samhälleliga tendenser är meningsbärande
bV[TggWXXeYTeXa[XgXefb`UTeabV[ihkaTZe|efhU]X^g\ig`Xa\aZff^Tpande och därmed en viktig del av vad som kan ingå i ”villkor för lärande”.
I djupare mening innebär det att all forskning som försöker förstå och förklara villkor för lärande i de olika skolformerna är mångfaldsforskning.
<UXgba\aZXaTiUTeaXafb`T^geXeǀaafaTghe_\Zgi\fbV^f~cebU_X`fb`
forskare måste förhålla sig till. Att utgå från barns aktörskap (agens, agency)
är en reaktion mot det deterministiska synsätt som tidigare varit tongivande
\hgiXV^_\aZfcfl^b_bZ\ai\_^Xg\agX`\afgUTeaWb`ffbV\b_bZXeaTfTggǀaZeXg
c~=T`XfCebhgįķķĮ.6befTebįķķĵ.=T`Xf=Xa^fCebhgįķķĶ!9_XeTTi
de studier som redovisats i föreliggande rapport utgår från detta perspektiv
och ger på så sätt andra och rikare innebörder i hur barnen själva skapar soV\T_Tf\ghTg\baXe\\agXeT^g\ba`XWTaWeTUTea!E\f^XaǀaafX`X__Xeg\WTggWX
strukturella villkor som ger barnens handlingar innebörd negligeras eller inte
uppmärksammas i tillräcklig utsträckning av forskarna. Barn blir så att säga
betraktade som autonoma individer utan begränsningar i kropp och biologi, eller i hur barnens agerande begränsas och möjliggörs av institutionella
i\__^be!7XggTYeT`YefbV^f~TiYbef^TeXfXg!Xk!;T__WaİĮĮĴ.@Te^fge`
İĮĮĳ.raZZ~eWİĮĮĳ`Xa]TZ`XaTeTggWXgUX[iXehgiXV^_TfgXbeXg\f^TbV[
metodiska redskap för att både betrakta barnet som lärande subjekt och de
strukturella villkor som begränsar och möjliggör barns lärande.
Om vi sätter barnet i det samhälleliga sammanhang som beskrivs ovan
är barnet i förskola, förskoleklass och fritidshem inte ett ”oskrivet blad”,
iTef_|eTaWX^TaeXWhVXeTfg\__f\ghTg\babV[_b^T_^bagXkg!7|e`XWgebe]TZ
också att den kritiska forskning som har karaktär av att vara utvärderingsYbef^a\aZZXagX`bg\WXb_bZ\f^g[~__aTgXkgXe\fgleWb^h`XagbV[_|ebc_TaXe
[Tefi~egTggǀaaTTaWeTeXfh_gTg|aTggWXYe\i\__\ZTf^b_Ybe`XeaT\agX_XiXe
upp till sina målsättningar. Frågan är om vi kan förvänta oss att de frivilliga
f^b_Ybe`XeaTf^TiTeTXa`bgcb_g\__WXa`~aZ^bagXkghX__TUTeaWb`XabV[
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barns erfarenheter av segregering, stereotypa könsmönster, konsumism,
kategoriseringar utifrån kön, klass, ålder och etnicitet m.m. Jag saknar en
kritisk forskning som med utgångspunkt i en analys av relationen mellan
institutionernas funktion och barndomens nya gestaltning sätter barns lärande i ett historiskt institutionellt och samhälleligt sammanhang.

:w`O\RSbaOYb]QVRSaa]PXSYb
Lärandets objekt (vad som lärs) och lärandets akt (hur man lär) är två sidor
av lärandeprocessen som är ömsesidigt beroende av varandra. Om jag inte
får reda på vad som lärs kan jag svårligen veta hur det lärs. Under läsningen
av alla dessa avhandlingar, forskningsrapporter och nationella utvärderingar har jag frågat mig om jag får reda på vad barnen lär sig. När det gäller
forskning om fritidshem kan jag konstatera att det få av forskarna som är
intresserade av intresserade av lärandets objekt. De har istället fokuserat
professionens förändringar i samverkan med skolan. De ﬂesta forskare inom
förskolefältet verkar inte heller så intresserad av lärandets objekt. I förskolan har man av tradition varit mer intresserade av lärandets akt (Pramling
FT`hX_ffba4fc_haW6Te_ffbaİĮĮı!CXWXe;ThZİĮĮıǀaaXe\f\a_|fning att förskoleforskningen inte intresserar sig för vad han kallar för resultatkvalitet, dvs. studier som försöker mäta eller på annat sätt beskriva utfallet av pedagogiska processer. Istället görs antaganden om att processkvalitet
är relaterat till strukturella faktorer. Forskare med ett relationellt och processuellt perspektiv på lärande har emellertid problematiserat att lärandets
objekt går att mäta och utvärdera på ett enkelt sätt. De är inte heller, enligt
min tolkning, intresserade av att mäta resultatkvaliteter utifrån att förskolan uppdrag uttrycks i mål att sträva mot och inte, som i skolans fall, mål
att uppnå. Dessa båda hållningar anknyter till diskussioner som förs på en
internationell arena om krav på mätbara mål i utbildningssystemet i syfte
att jämföra kvalitet mellan och inom nationer.
;|ei\__]TZYeT`[~__TTggWXÀXfgTYbef^TeX\agTeXggverksamhetsperspektiv
i studier av de frivilliga skolformerna för de yngre barnen, medan lärandets
objekt träder i bakgrunden. Med ett verksamhetsperspektiv menar jag att
forskarens blick riktas mot vad verksamheten erbjuder barnen, vad barnen
_|ef\ZTiWXffTXeU]hWTaWXaU_\eW|eX`bgf|__TaXkc_\V\gZ]beg!?|eTaWXgfbUjekt, såsom de beskrivs i den här forskningsöversikten, är, vilket är en del av
den traditionella förskolediskursen, mestadels relaterade till sociala objekt.
=TZ[Te\aWh^g\ig^bafgehXeTgWXgX`Tafb`ǀaaf\iXef\^gXaZXab`Tgg
läsa och så småningom kategorisera forskningen. Omfånget och antalet studier inom varje tema speglar därmed (med reservation för de studier som jag
inte läst) fältets forskarparadigm. Forskningsfrågor relaterade till sociala re-
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lationer och lek har i hög grad varit forskares fokus medan frågor som berör
lärande kopplat till ämnesinnehåll och ämnesdidaktik endast studerats av ett
fåtal forskare. På så sätt verkar ﬂertalet forskare i en förskolediskurs som betonar de frivilliga skolformernas sociala uppdrag samtidigt som forskningen
`Te^XeTe WXff Xk^_hf\i\gXg bV[ f|ef^\_]TaWX Ye~a WXg bU_\ZTgbe\f^T f^b_i|sendet. Jag kan inte säga om detta är ett utslag av vad som faktiskt sker i
förskola, förskoleklass och fritidshem eller om det är ett utslag av forskarnas
eget forskningsintresse.
Utifrån vad som sagts ovan vill jag kommentera den diskussion som förs
om lärande och omsorg. Mitt uppdrag att redogöra för och analysera villkor
YeUTeaf_|eTaWX_\ZZXe\_\a]X`XWiTW:ha\__T;T__WaİĮĮĴbV[4aaXlie Lindgren (2001) beskriver som lärandebegreppets dominans över omsorg
och lek i förskolan. I dagens förskolediskurs poängteras att omsorg och lärande är kopplade till varandra. Begreppet edu-care visar att omsorg står
\eX_Tg\bag\___|eTaWXbV[;T__WaTeZh`XagXeTeYeTgg_|eTaWXUXZeXccXgf
dominans är ett resultat av professionaliseringssträvanden inom förskolan.
;bacX^TebV^f~c~Tgg_|ebc_TaXaf\aYeTaWXbV[T`U\g\baXaTggf^TcTXgg
sammanhållet utbildningssystem verkar för att lärande, istället för omsorg,
får en dominerande ställning. Lärandediskursen innebär att förskolepersonal ska ses som pedagoger och förskolan ska vara en plats för lärande. Lärandets dominans är därmed en förutsättning för att förskolan ska utgöra
Xa WX_ Ti f^b_flfgX`Xg! ;T__Wa `XaTe Tgg WXaaT hgiXV^_\aZ Yeg `XW f\Z
att omsorgens praktik och teori blivit underordnat lärandet och vill, utifrån
omsorgsbegreppets historiska förankring i förskolan, återupprätta dess betydelse. Detta projekt är viktigt av såväl teoretiska som praktiska skäl, men
jag menar att problemformuleringen är förankrad i en analys av de frivil_\ZTf^b_Ybe`XeaTfhgiXV^_\aZfb`]TZUTeTWX_i\fǀaaXeUX_|ZZYe\WXaaT
Ybef^a\aZfiXef\^g!8aTaT_lfTiWXgfiXaf^Tf^b_flfgX`XghaWXeİĮĮĮ gT_Xg
visar att de frivilliga skolformerna tenderar att isoleras från snarare än integreras i grundskolan. Till detta bidrar den nuvarande organisationen av det
svenska skolsystemet. Införandet av förskoleklassen som en egen skolform
har blivit ett dike som eﬀektivt hindrar samverkan mellan förskola och
grundskola. ”Avprofessionaliseringen” av fritidspedagoger verkar i samma
riktning, liksom organisation och arbetsfördelning mellan olika yrkeskategorier i samverkan. Dessa processer speglas i ﬂera av de studier som jag
redogjort för i föreliggande forskningsöversikt. Bristen på forskning som
kopplar lärande till ämnesinnehåll och ämnesdidaktik i de frivilliga skolformerna tyder också på att lärandediskursens dominans är knuten till formuleringsarenan.
Med detta sagt vill jag diskutera några av de teman som tagits upp i denna
forskningsöversikt.
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4`VyZZO\RSb[SZZO\ab`cYbc`SZZOdWZZY]`
]QVU]RYdOZWbSbWT`aY]ZO\
Vad kan vi utläsa från den forskning som studerat förhållandet mellan strukgheX__Ti\__^bebV[^iT_\gXg27XgiXe^Tee\`_\ZgTggYefg~fgeh^gheX__Ti\__^be
i den pedagogiska verksamheten som att de skapar ett handlingsutrymme
som personalen kan utnyttja. Den forskning som redovisats i denna överf\^gcb|aZgXeTeTgg^iT_\gXg|e^bcc_Tgg\__fT`fcX_Xg`X__TaihkaTbV[UTea
och visar att personalens kompetens är avgörande för förskolans kvalitet.
Det skulle betyda att kvalitet är kopplat till huruvida pedagoger i förskola,
fritidshem och förskoleklass i sitt samspel med barnen förmår använda sig
optimalt av de möjligheter som de strukturella villkoren ger. Gemensamma
pedagogiska visioner bidrar till att höja den pedagogiska kvaliteten. Forskningen pekar också på att om de strukturella villkoren försämras så drabbas
den verksamhet hårdast där barnen har sämst socio-ekonomiska förutsättningar.
Jag har i denna forskningsöversikt också redogjort för den teoretiska diskussion som förts mellan den modernistiska och den postmodernistiska
hållningen till kvalitet och meningsskapande. Det är, enligt min mening,
en fruktbar diskussion som kan utvecklas genom att andra perspektiv tillYef!8kX`cX_i\fTeZh`XagXeTeXaZehccabeW\f^TYbef^TeX5ebfge``!À!
įķķĴYeXggTaaTg^iT_\gXgfUXZeXc!Hg\Ye~aXggiXe^fT`[XgfgXbeXg\f^gcXespektiv menar de att begreppet kvalitet måste utgå från barnets motiv och
mål med de aktiviteter som genomförs på förskolan. De utgår från att det i
UXZeXccXg¶dhT_\glbY_\YX¶ǀaaffhU]X^g\iTUXW`a\aZTeTiUTeaXafi|_UXǀaaTaWX [Te`ba\ g\__YeXWffg|__X_fX bV[ _lV^T bV[ Tgg WXffT ^Ta eX_TgXeTf
till mer objektiva villkor.

DWZZY]`T`PO`\aZw`O\RSWSbb[y\UTOZRS\aaO[VwZZS
Den forskning som redovisats här pekar på att förskolan verkar i en norma_\gXgfW\f^heffb`WXǀa\XeTeXggvi och ett dem!=TZf^T[|eXkX`c_\ǀXeTWXggT
utifrån forskning om den mångkulturella förskolan och barns konstruktioner av kön.
Den forskning jag har redovisat framhåller att pedagogers essentialistiska
föreställningar om etniska och nationella identiteter bidrar till att pedagogisk praktik riktas mot ”de andra”, de som inte omfattas av den svenska ma]be\gXgf^h_gheXa?haaXU_TWİĮĮĴ.Ebafge`EhaYbef>Te\aJT[_fge`
1998). Föreställningarna om ”rena” kulturer och sammanförandet av etnicitet och kultur tycks hindra pedagoger att hantera mångfaldens möjligheter.
Margaret Obondo (2005) pekar på att barnens kulturella värderingar och
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kulturmönster är produkter av skiftande sociala lärandeerfarenheter från
kamrater, andra familjer, närområde, institutioner. Barnen blandar, smälter
samman och pusslar ihop dessa erfarenheter och behöver stöd och hjälp av
pedagoger i dessa processer. Forskningen visar emellertid att det är svårt för
pedagoger att omfatta olikheter och alla de skiftande hybrida kulturmönster
som skapas.
Likaledes framgår det av den här presenterade forskningen att förskolan,
precis som andra utbildningsinstitutioner, i huvudsak reproducerar könsfgXeXbglcT`afgXe|iXab`haWTagTZǀaafFcTee`TaİĮĮİ.w[eaİĮĮİ!
9e^_Te\aZTe g\__ WXggT _|ZZf \ [hihWfT^ g\__ WXa \afg\ghg\baX__T ^bagXkgXa!
Forskare menar att förskolans hemliknande karaktär förstärker den tradig\baX__T ^afhccWX_a\aZXa 7T[_UXeZ bV[ GTZhV[\ įķķĴ! GeTW\g\baX__g
¶^i\aa_\ZT¶i|eWXaǀaaffl`Ub_\f^geXceXfXagXeTWX\Yef^b_TabV[flaf\WXg
fysiska rummet såväl som i det sociala. I könsmärkta lekmaterial och i pedaZbZXeaTf^af^h_gheX__gc_TaXeTWXiXe^fT`[XgǀaafWb_WTYei|aga\aZTe
c~iTWcb]^TebV[À\V^beYei|agTfZeT;]begįķķĴ.@~affbaİĮĮĮ!4aWeT
förklaringar tar fasta på att personalen, som till 95 procent är kvinnor, känner större samhörighet med de stora ﬂickorna än med de bråkiga pojkarna
>|eeUlįķĶĵ.BWX_YbefįķķĶ!
Att förskolan är ett politiskt projekt och förstås som detta av forskarna
\ab`Y|_gXgU_\eglW_\Zg\WXggTXkX`cX_!7X\WXb_bZ\f^g[~__aTgXkgXeaTb`
TggYef^b_Taf^T`bgiXe^TgeTW\g\baX__T^afeb__XeU\_WTeXkc_\V\gX__Xe\`plicit, en utgångspunkt för hur forskarna förhåller sig till de till synes samstämmiga empiriska resultaten att förskolan inte förmår leva upp till sin
`~_f|gga\aZbV[TggWXa\fg|__XgeXcebWhVXeTegeTW\g\baX__T^af`afgXe!8a
misstanke är dock att forskare också är fångade i frestelsen att förstå maskulinitet och feminitet som en överföring av färdigskrivna och mer eller
mindre entydiga manuskript. Nordberg (2005) menar att om den enkla förståelsen av kön som två motsatta och enhetliga kategorier ska luckras upp
måste det ges plats på en mer mångfacetterad syn på könsskapande.

4`SabwZZ\W\UO`][PO`\a[]U\OR
Studier om förskolepersonals föreställningar om barn pekar på att pedagoger i hög utsträckning relaterar sig till en utvecklingspsykologisk diskurs
som innebär att de ser barnens utveckling som styrd av inre processer, ofta
knutna till ålder och mognad. Denna diskurs om barns mognad och ålder
har övergetts och reviderats i den utvecklingspsykologiska forskningen för
länge sedan. Sommer (2005) har i sin beskrivning av det barndomspsykologiska paradigmskiftet just tagit fasta på hur barndomspsykologin under
de senaste decennierna har skiftat från att se barnet styrt av inre faktorer
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till att framhålla barnet som aktör och betona relationella och situationella
aspekter av barnets utveckling. Barndomssociologins kritik av utvecklingspsykologin har bidragit till detta paradigmskifte. Forskningen visar emellertid att det gamla utvecklingspsykologiska tänkandet fortfarande är verksamt som ett vardagligt sätt att tänka och föreställa sig barnet.
Man kan naturligtvis fråga sig om föreställningar om barnet kan förstås
som villkor för barns lärande, dvs. om pedagogers tal om barnet har konsekvenser för den pedagogiska praktiken. Jag menar, med utgångspunkt
från den redovisade forskningen, att det troligtvis har stora konsekvenser
för olika pedagogiska praktiker. Detta förhållande måste emellertid förstås
dialektiskt. Som Markström (2005) påpekar så är det de kollektiva normaliseringsrutinerna som skapar ett förskolebarn som bemöts, ses och förstås
hg\Ye~a`bZaTW^abV[~_WXe!8^fge`İĮĮĵcX^Tec~^bcc_\aZXa`X__Ta
en kollektiv fostranspraktik och en dominerande utvecklingspsykologisk
W\f^hef!?haaXU_TWİĮĮĴ`XaTeTggYecXWTZbZXeaT|eWXg`~aZ^h_gheX__T
arbetssättet kopplat till utvecklingspsykologin. Markström (2005) studerar
såväl talet om som den pedagogiska praktiken i sin studie och hon lyfter
YeT`TggWXgglV^fǀaaTfXaYeXfg|__a\aZb`Xggg\__~_WXebV[^aWXǀa\Xrat genomsnittsbarn som avgör hur ett gott och normalt förskolebarn ska
vara. Davidsson (2002) framhåller att det i föreställningar om det omogna
eXfcX^g\iXWXg`bZaTUTeaXgǀaaf\WXeb`Tggb_\^[XgXe\UTeafYe`~ZT
Tgg_|eT\T__gi|fXag_\Zg|eUXebXaWXTiWXeTf~_WXebV[`bZaTW!;bacX^Tec~
att föreställningar om det omogna förskolebarnet och det mogna skolbarnet
leder till olika pedagogiska praktiker. I arbetslag bestående av olika yrkeskategorier blir förskollärarens, fritidspedagogens och grundskollärarens anfiTebV[TeUXgfhccZ\YgXec~WXggTf|ggglW_\ZgWXǀa\XeTWX!
Det går att göra en intressant koppling mellan den nationella utvärderingen av förskolan (Skolverket, 2004) och den forskning som redovisas ovan.
Skolverkets utvärdering av läroplanens genomförande pekar på att kartläggningar av barns individuella utveckling inom olika områden blivit allt vanliZTeX!@Ta`XaTeTggWXgǀaafXae\f^YeXaXaf\W\ZUXW`a\aZTiXaf^\_WT
barns prestationer istället för att sätta verksamhetens och dess villkor för att
uppfylla målen i fokus. Det som skilda forskare pekar på som mognadstänkande är just bundet till vad barn i skilda åldrar kan i form av färdigheter,
kunskaper och förmåga till lärande. Om mognad är starkt förankrat i personalens föreställningar om barn så förskjuts fokus från den egna verksamheten till det enskilda barnet, och framförallt till det enskilda barnets brister.
Följaktligen skrivs individuella utvecklingsplaner utifrån föreställningar
om vad barnen bör kunna och det skapas egna uppnåendemål i förskolan.
Liknande slutsatser drar Vallberg Roth och Månsson (2007) i sin undersökning av individuella utvecklingsplaner i förskolan och förskoleklassen. De
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menar att de individuella utvecklingsplanerna är impregnerade av bedömningar. I de kunskapsorienterade planerna tenderar bedömningarna att bli
mer betygsliknande och i de socialt fostrande och primärt omsorgsinriktade
planerna är bedömningarna personligt orienterade. Forskarna pekar på att
förskolepersonalens bedömningar är bundna till de mallar som tagits fram
av kommundelarna. De är ofta ”snäva görandemål” av uppnåendekaraktär.
Vi kan säga, utifrån ovanstående redovisade forskning och utvärdering,
TggXggcha^ghX__gcXefcX^g\ic~UTeaXgWb`\aXeTeZXab`TggUTeaXgf"X_Xiens handlingar kopplas till enskilda inre egenskaper. Det punktuella perspektivet tar fasta på att barnets egenskaper är mer eller mindre oberoende
av andras handlingar, medan det relationella perspektivet har som utgångspunkt att barnets subjektivitet är kopplat till de handlingar som framträder
\eX_Tg\ba`X__TacXWTZbZXebV[UTeabV[`X__TaUTeaXaibaJe\Z[gİĮĮĮ!
Genom att omfamna ett punktuellt perspektiv i en utvecklingspsykologisk
diskurs blir det viktigt för personalen att få kunskap om barnet genom olika
bedömningar och tester, men det blir också naturligt, som Lunneblad (a.a.)
i\fTeTggf^TfiTeXac~Ye~ZbeaTb``~aZ "\agXe^h_gheX__cXWTZbZ\^ZXab`
att hänföra dem till barnens etniska tillhörighet och föreställda kultur.
Om det är det institutionella sammanhanget som skapar föreställningar
om barnets mognad och ålder skulle de kunna utmanas i de nya institutionella verksamheter som skapats genom införandet av förskoleklass och ingXZeTg\baTiYe\g\Wf[X`\f^b_Ta!CXeffbaįķķķcX^TebV^f~c~TggWXgǀaaf
arbetslag som överskrider de förgivet tagna gränserna för vad som anses vara
eXfcX^g\iXle^XfZehccf^b`cXgXafXe!@XaWXgǀaafTaWeTfghW\Xefb`cX^Tec~`bgfTgfXa.ZXab`Tgg[|ai\fTg\__UTeaXgf`bZaTWYTfgfg|__feb__XebV[
funktioner mellan olika yrkeskategorier (Davidsson, 2002).
Med genomförandet av förskoleklassen tycks föreställningarna om det
mogna skolbarnet ha ﬂyttat ner en åldersgrupp. Flertalet studier visar att
fXk~e\aZXa\Yef^b_X^_TffXaWX_gTe\bV[Yei|agTfTggiTeT`bZXaYef^b_liknande verksamhet (Skolverket, 1999, 2000b, 2001). Vallberg Roth och
Månsson (2007) visar i sin studie av individuella utvecklingsplaner att innehållet i förskolan, som tidigare kretsat kring arbetsmedelpunkt, teman och
aktivitetsområden, nu blivit mer uppdelat och skolämnesorienterat på individnivå. Verksamheten i förskoleklassen (Karlsson, Melander, Pérez Prieto
FT[_fge`İĮĮİU_\e\ae\^gTWc~TggYeUXeXWTYef^b_Taf^eTi`Xa\agX
på samma sätt som i förskoleverksamheten. I förskoleklassen blir den stora
f^\__aTWXaZXagX`bgYef^b_TafiXe^fT`[XgTgg¶_|eTe|gg¶Wif!TggWXgǀaaf
rätt eller fel i hur barnen lär sig olika saker. Forskningen pekar med detta
c~TggXggg\baWXf^b_~e`XWUe]Tai\WfXk~ef~_WXe[TeYeUXeXggfZXab`
införandet av förskoleklass.
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4`wZR`OaO[dS`YO\[OYb]QVa]QWOZRWTTS`S\bWS`W\U
8aYe~ZT`Ta^Tafg|__T|eb`fT`iXe^Ta`X__Ta[X`"Ye|_WeTebV[Yef^bla, förskoleklass och fritidshem påverkar villkoren för barns lärande i dessa
f^b_Ybe`Xe!7XgǀaafTa_XWa\aZTgghgZ~Ye~aTggWXggT|eYT__Xg\agX`\afg
`XWhgZ~aZfcha^g\TggYef^b_T"Ye\g\Wf[X`TiÀXeTYbef^TeX^|aaXgXV^aTf
av ett nära förhållande mellan hem och institution. Markström (2005) kallar förskolans verksamheten för en hybridartad form mellan institution och
hem och visar hur vissa av förskolans aktiviteter i hög grad präglas av offentlighetens värderingar, medan andra verkar tillhöra den privata sfären.
6[e\fg\aT :Tef İĮĮİ i\fTe \ f\a Ti[TaW_\aZ Tgg Ye|_WeTf^Tc bV[ Yef^b_läraruppgifter i den oﬀentliga barndomen präglas av delad vårdnad, men
därigenom också av osäkerhet om gränsdragningar mellan föräldrars och
Yef^b_XcXefbaT_fTafiTeCXeffbaGT__UXeZ5eb`TaİĮĮİ!
Samverkansprocesser är inte en harmonisk ömsesidig påverkan av de
båda systemen, hem och institution. Min slutsats utifrån forskningen är att
samverkan i hög grad är inbäddat i ett samhälleligt sammanhang av makt
och social diﬀerentiering. Föräldrar med hög utbildning har mer makt att
påverka villkoren för barns lärande i förskola, och gör det också i kraft av
f\gg ^h_gheX__T ^Tc\gT_! ;Xafib_Wf İĮĮı fghW\X Yefg|e^Xe WXa f_hgfTgfXa
förskolepersonalens kompensatoriska resp. kompletterande hållning gentemot föräldrar tycks ha samband med föräldrarnas olika socio-ekonomiska
bakgrund. Föräldrar med låg social och ekonomisk status, och med lågt utbildningskapital kan inte på samma sätt påverka villkoren i förskola, förskoleklass och fritidshem, speciellt gäller detta för grupper av invandrarföräldrar. För de senare grupperna av föräldrar tycks personal anamma ett mer
kompensatoriskt tänkande om verksamheten, aktiviteter organiseras för att
kompensera brister i hemmet. Inför föräldrar med högt utbildningskapital
får pedagoger försvara sina pedagogiska idéer och sträva efter att komplettera
Ye|_WeTeaTfT`U\g\baXefXbV^f~8iT_WffbaįķķıYeXgg_\^aTaWXeXfbaXmang om fritidshem).

m`W\bSU`ObW]\[SZZO\]ZWYOaY]ZT]`[S`[XZWUDet är frapperande att forskning om fritidshem i stort sett enbart har studerat integrationsprocesser ur ett professionsperspektiv. Flera av dessa beskriver hur fritidspedagoger hamnar i en asymmetrisk relation till grundskolläraren. Det sker en uppdelning av de pedagogiska uppgifterna utifrån
dikotomin social fostran (fritidspedagogen uppgift) och kunskapsförmedling (grundskollärarens uppgift). Jag vill anknyta till en diskursanalytisk
avhandling om fritidshem och styrning eftersom den ger en bakgrund till

"
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ﬂera av de undersökningar som beskrivits tidigare. Malin Rohlin (2001) har
i sin avhandling analyserat det tänkande och de föreställningar som tar gestalt i 1990-talets och det tidiga 2000-talets samordning mellan fritidshem`XgbV[f^b_Ta!;bai\__U\WeT`XWXagb_^a\aZTiWXa^baǀZheTg\bafb`
fritidshemmet utgör utifrån en rationalitet om styrning. Studiens fokus är
gT_Xgb`Xa[X_[XgfflaTeUXgf_TZbV[Ye\g\W!GXkgXeYe~aWXgfgTg_\ZTbV[WXg
fackliga området tolkas, samt fritidspedagogers olika föreställningar som
framträder i talet om en pedagogisk identitet behandlas i avhandlingen.
Under det som Rohlin kallar en utbildningspolitisk arena under 1990-talet
formulerades olika problemområden: kostnader, förhållandet mellan fritidshemmet som en frivillig eller obligatorisk verksamhet och att se verksamheten utifrån förhållandet mellan social utveckling och kunskap. Problemen
formuleras i tänkandet om en helhetssyn, om arbetslag och fritid. Dessa begrepp innehåller skilda aspekter och hur de tolkas bestämmer hur fritidshem`Xg^b``XeTgghccYTggTf!;X_[XgfflaXafb`b`YTggTfTifT`g_\ZTT^geXe
som Rohlin refererar till, relaterar till en skolpedagogisk verksamhet och rättfärdigas av omständigheter som samhälleliga förändringar, kostnader, organisation m.m. Det decentraliserade ansvaret och tanken att styra helheten i
aT`aTiWXaf]|_iZ~XaWX_b^T_TT^geXaU_\eVXageT_!9b^hfc~gXkgXeaT_\ZZXe
på den autonoma och självstyrande individen, på arbetslaget och den styrning
som syftar till att mobilisera ”hela barnets” resurser. Talet om det livslånga
lärandet och utbildning avser under 1990-talet också förskola och fritidshem
och kräver en ”ny fritidspedagog och en ny lärare”, vilka ska forma en ny pedagogisk praktik i arbetslag. Rohlin pekar på att styrningen av arbetslag i sin
förlängning leder till ett förändrat undervisningsbegrepp som ska upphäva
W\^bgb`\a`X__TafbV\T_YbfgeTa"hgiXV^_\aZbV[^haf^Tc"_|eTaWX!
Som vi sett av den här tidigare redovisade forskningen är just tudelningen
mellan social fostran och lärande en central problematik för olika yrkeskategorier i samverkan. I empiriska studier av hur aktörerna i arbetslag bestående av fritidspedagoger, förskollärare och fritidspedagoger agerar är maktförhållanden mellan dessa yrkesgrupper en del av den pedagogiska praktik
som utformas. Diskurser om den nye läraren som upphäver dikotomin mellan fostran och lärande konfronteras med maktstrukturer, brist på kommunikation och en organisation som inte stöder en helhetssyn. Fritidspedagogens förändrade roll och funktion, från fritidens lärare till hjälplärare, blir
ett av de tydligaste uttrycken för de makt- och statusförhållanden som råder
i utbildningssystemet.

4=@A9<7<5=;D7::9=@4r@G<5@30/@<A:m@/<2374r@A9=:/4r@A9=:39:/AA=164@7B72A63;



#

3<9@7B7A927A9CAA7=<=164=@BA/BB4=@A9<7<5

m`RS\adS\aYOT`aY]ZST]`aY\W\US\
\]`[ObWdbW\`WYbORDen svenska förskolan har ur ett internationellt perspektiv ett väldigt gott
el^gX!<XaeTccbegYe~aB867İĮĮįYeT`Z~eWXgTggWXafiXaf^TYef^b_Ta
ur ﬂera aspekter som inkluderar såväl materiella resurser som personalens
utbildning och förhållningssätt tillhör toppskiktet i världen. Under 1980-talet var den svenska barnomsorgsmodellen en produkt som skulle säljas och
marknadsföras till andra länder. Den forskning som redovisas i denna översikt har emellertid en övervägande kritisk syn på förskolans institutionella
^h_ghebV[cXWTZbZXeaTf`]_\Z[XgTgga~hccfg|__WT`~_!;he^TaWXg^b``Tf\Z2
Med utbyggnaden av förskolor och fritidshem, en institutionaliserad barndom och därmed ökad oﬀentlig socialisation av barn och unga uppkommer
också ett behov hos staten och i forskarsamhället av att utvärdera betydelsen och konsekvenserna av dessa processer. Det kan vara en av förklaringarna varför så mycket av den forskning som redovisas i denna översikt har
karaktären av utvärderingsforskning, i betydelsen av att forskningsresultat
oftast relateras till målbeskrivningar och har en normativ riktning. För forskare som studerat fritidshem har intresset i hög utsträckning riktats mot
konsekvenser av integration med skola, oftast ur ett professionsperspektiv.
Forskning om förskola är bredare och mer omfattande, men har ändå kaeT^gXe\fXeTgffb`abe`Tg\i!;ThZİĮĮı`XaTeTgghgi|eWXe\aZTiYef^blan borde studera den pedagogiska verksamheten och konsekvenserna av
den och inte enbart studera de strukturella och processuella faktorerna. Det
skulle ge en bredare och mer omfattande insikter i och om förskolan om
forskarna studerade sambandet mellan strukturer, processer och resultat.
Det är ett påstående som jag håller med om, men varför är inte förskolefors^TeX\ageXffXeTWXTiWXggT28aYe^_Te\aZfb`H__T?\aWİĮĮįYeT`[~__Xeb`
förskoleforskningen, är att fältet beforskas av pedagoger som själva arbetat i
förskola, detsamma kan sägas om forskningen om fritidshem. Forskarna har
mer eller mindre medverkat i att utveckla en förskolediskurs som är uttalad
processuell och är därför inte intresserade av resultatvariabler eftersom det
innebär en bedömning av barns kompetenser, färdigheter och kunskaper.
De är däremot intresserade av pedagogiska processer.
I Skolverkets rapport ”Förskola i brytningstid” (Skolverket, 2004) påpekas att det saknas samlad kunskap om förskolan och speciellt saknas det
forskning som sätter in förskolans verksamhet i ett större sammanhang. Det
|eXggc~fg~XaWXfb`WXaaTYbef^a\aZfiXef\^giXe\ǀXeTe\|aah[ZeXhgfge|V^a\aZ|eWXggTYT__XgiTWZ|__XeYe\g\Wf[X`!8af_hgfTgffb`]TZWeTeTi
denna forskningsöversikt är att forskare inom detta fält inte har bedrivit

$
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TV^h`h_XeTWYbef^a\aZ\a~ZbafgeeXhgfge|V^a\aZ.cebU_X`Ybe`h_Xe\aZTe
och forskningsfrågor tar sällan utgångspunkt i tidigare forskning. Istället
har forskarnas varit intresserade av att förstå hur samhälleliga insatser påverkat förskolor och fritidshem. Denna slutsats går i linje med vad Anna
Klerfelt (2002) skriver i sin analys av barnpedagogisk forskning under pee\bWXaįķĶĮ įķķķ!8^fge`İĮĮĵ`XaTeTggfghW\Xefb`UXf^e\iXeYef^blans verksamhet ur ett mer övergripande perspektiv i huvudsak gjordes före
1990, medan forskningen efter 1990 har varit mer fragmentiserad och differentierad. Samma slutsats drar Klerfelt (2002) och hon beskriver det som
att studiernas fokus rört sig från yttre sociologiska aspekter till att under
1990-talet mer handla om barnet och barnets vardag i förskolan. Denna tendens är märkbar också under den första halvan av 2000-talet. Forskare har i
stor utsträckning angett att de strävar efter att anlägga ett barnperspektiv i
sina studier, de vill, ofta med inspiration från barndomssociologin, studera
UTeaXafb`TZXagXebV[T^geXe\Yef^b_TafXg!Xk!@Te^fge`İĮĮĳ.raZgård, 2005). Därmed förskjuts också perspektivet från hur förskolans strukturella villkor påverkar barnens lärande till hur barnen själva konstruerar sin
iTeWTZhg\Ye~a_b^T_^bagXkgbV[f\ghTg\baX__TYehgf|gga\aZTefXg!Xk!5]e^
J\__aİĮĮĴ!

9dOZWbObWdOO\aObaS`]QV^Zc`OZWabWaYbS]`WPWZR\W\U
I föreliggande översikt är de metodologiska likheterna slående. Nästan alla
använder sig av kvalitativa ansatser, och de studerar ett fåtal institutioner,
barn och förskolepersonal. Forskningen ger på så sätt en god bild av den
företeelse som studeras, men har mindre att bidra med när det gäller att
beskriva tillståndet i förskolan i större skala eller i ett större sammanhang.
I den forskning som jag har redogjort för, har forskarna en mängd olika
teoretiskt analytiska utgångspunkter. Man kan säga att fältet som helhet
har en pluralistisk teoriutveckling, vilket är lovande för den fortsatta forskningen. Det som saknas är emellertid en teoretisk diskussion som innebär
TggYbef^a\aZXaYe`~eTaT_lfXeT[X_[Xg\fg|__XgYeWX_Te!=TZ`XaTeg!Xk!Tgg
forskningen bör medverka till att vi förstår och kan förklara hur kategorier
YefbV\T_beWa\aZfT`fcX_Te`XWTaWeT^TgXZbe\Xeg!Xk![he^afT`fcX_Te
med ålder, klass och etnicitet. Till detta behövs såväl teoretisk som metodisk
utveckling Likaså är det väsentligt att utveckla teoretisk förståelse för hur
relationer mellan barnet och institutionella strukturer kan analyseras.
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4]`baObbT]`aY\W\U
=[Zw`O\RSbadWZZY]`
Med hänvisning till den diskussion jag tidigare fört om att det saknas studier av den lärande som subjekt och lärandets objekt i dess institutionella,
[\fgbe\f^TbV[fT`[|__X_\ZTfT``Ta[TaZ`XaTe]TZTggWXgǀaafXggfgbeg
behov av forskning om förskola, förskoleklass och fritidshem som:
 eX_TgXeTealTUTeaWb`f^bagXkgXeg\__WXa_|eTaWXfb`fhU]X^g
 eX_TgXeTe_|eTaWXgfbU]X^gg\__WXff\afg\ghg\baX__T[\fgbe\f^TbV[fT`[|_leliga sammanhang,
 eX_TgXeTe Xgg iXe^fT`[XgfcXefcX^g\i g\__ UTeaXg fb` _|eTaWX fhU]X^g bV[
lärandets objekt,
 fghWXeTe|`aXf\aaX[~__bV[|`aXfW\WT^g\^
 [Te Xgg \agXefX^g\baX__g cXefcX^g\i c~ [he ^a ~_WXe ^_Tff bV[ Xga\V\gXg
samspelar.
=[YdOZWbSb
8af_hgfTgf]TZWeTe|eTggWXgUX[if`XeYbef^a\aZb`iTWUeT^iT_\gXg\Yeskolan kan innebära. Fortfarande återstår att utveckla en teori om kvalitet,
eller för att vända på det, det behövs ﬂer studier som har en teoretisk grund
i kvalitetsbegreppet och det behövs mer forskning kring vad en kvalitetsdiskurs innebär för den pedagogiska praktiken.
=[PSbgRSZaS\OdVUaY]ZScbPWZR\W\UWT`aY]ZO
8YgXefb`Ybef^a\aZXaf~XaglW\ZgcX^Tec~TggcXefbaT_Xaf^haaTaWXbV[
kompetens är relaterat till kvalitet är det förvånansvärt att forskare i liten
utsträckning studerat betydelsen av att pedagoger i förskola, förskoleklass
och fritidshem har olika utbildning. Barnskötare, som i förskolan utgör
hälften av personalstyrkan, har ingen högskoleutbildning. Vilken betydelse
personalens utbildning har för den pedagogiska kvaliteten och utvecklingen
av ny pedagogisk praktik är en viktig fråga.
=[Zw`O`cbPWZR\W\U
7XgǀaafXaeTWYe~Zbe^bcc_TWXg\__WXaYbef^a\aZfb`i\fTeTggYeXfg|__a\aZTeb`WXg`bZaT"b`bZaTUTeaXgbV[TggWXahgiXV^_\aZfcfl^b_bZ\f^T
diskursen är strukturerande för den pedagogiska praktiken som jag menar
bör bli föremål för mer omfattande forskning. Det innefattar studier om
lärarutbildningens relation till de skolformer lärarstudenter utbildas för.
Vi behöver kunskap om hur lärandediskurser transformeras till pedagogisk
praktik och hur pedagogisk praktik formuleras till lärandediskurser.

&
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=[R]Yc[S\bObW]\
Till sist, ett problemområde som bör utforskas vidare är, enligt min mening,
hur pedagoger i förskola, förskoleklass och fritidshem dokumenterar och
får underlag för att diskutera och utveckla sin pedagogiska praktik. Vad som
dokumenteras och vilken betydelse dokumentationen har för verksamheten
är i det sammanhanget viktiga frågeställningar för utvecklingen av pedagogisk praktik i förskola, förskoleklass och fritidshem.
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4[_aXe@T_`fge`8!įķķĶ!En analys av sexåringars bildspråk. Bilder av skolan. (Lund StuW\Xf\a8WhVTg\baĴ!?haW-Ha\iXef\gXgXg!
4aWXeffba5 8įķķİ!8ǁXVgfbY7Tl 6TeXba6bZa\g\iXTaWFbV\b X`bg\baT_6b`cXgXaVXbY
Thirteen-Year-Old Swedish Schoolchildren. Child DevelopmentĴıAeįf!İĮ³ıĴ!
4aWXeffba 5 8! Eb[_\a @!  FWXe_haW 4! eXW! įķķĵ! Skola-skolbarnomsorg i samverkan.
F>B?5B@ ceb]X^gXgı!FgbV^[b_`-<afg\ghg\baXaYeUTea bV[haZWb`fiXgXaf^Tc!
Andersson, M. (1999). The Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS) as a Tool in Evaluating and Improving Quality in Preschools!FghW\Xf\a8WhVTg\baT_FghW\Xfįķ!FgbV^[b_`-;?F!
4eadi\fg4!įķķį!Phonemic Awareness in Preschool Children: Four Studies on the Relationship
between Phonemic Awareness, Reading Ability and Short-Term Memory. Uppsala: Institutionen
för psykologi.
4eadi\fg4!įķķı!Barns språkutveckling. Lund: Studentlitteratur.
4fc_haW6Te_ffba@!įķķı!Från Max till Mio. Förskolans litteraturval för barn 1–7 år. (Småf^e\YgXeYe~a<afg\ghg\baXaYe`XgbW\^\_|eTehgU\_Wa\aZXaįķķı-į!:gXUbeZ-Ha\iXef\gXgXg!
4fc_haW6Te_ffba@!CeT`_\aZFT`hX_ffba<!>|eeUl:!İĮĮį!Strukturella faktorer och pedagogisk kvalitet i barnomsorg och skola – en kunskapsöversikt. Stockholm: Skolverket, Liber.
5Teg[b_Wffba s! İĮĮı! C~ ]T^g XYgXe e|gg \afg|__a\aZ! < 4! CXeffba EXW! Skolkulturer. Lund:
Studentlitteratur, s. 121–144.
5XaWebg[>Te_ffba@!įķķĴ!Bildprojekt i förskola och skola. Estetisk verksamhet och pedagogiska
dilemman. (Linköping Studies in Art and Science, 150). Linköping: Universitetet.
5]heX^5!:hfgTifba5!>]h_\aH!>|eeUl:!įķķĴ!8ƽV\XaVlTaWDhT_\glj[XaCebi\W\aZChU_\V6[\_W6TeX\aFjXWXa!Scandinavian Journal of Educational ResearchĲĮAeı
f!İįĵ³İıĶ!
Björklid, P. (2005). Lärande och fysisk miljö. En kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och
fysisk miljö i förskola och skola. (Forskning i fokus, 25). Stockholm: Liber, Myndigheten för
skolutveckling.
5]e^ J\__aC!İĮĮĴ!Lära och leka med ﬂera språk. Socialt samspel i ﬂerspråkig förskola. (Lin^c\aZFghW\Xf\a4egfTaWFV\XaVXıĵĴ!?\a^c\aZ-Ha\iXef\gXgXgGX`TUTea!
Brodin, J. (1991). Att tolka barns signaler – gravt utvecklingsstörda ﬂerhandikappade barns lek och
kommunikation. Stockholm: Pedagogiska institutionen.
5ebfge`F!;|aa\^|\aXa@!5XeZ WX=baZ@!EhU\afgX\aEX\V[?!G[lffXaF!įķķĴ!G[X
6[\_W¸fCXefcXVg\iX³Ta8kgXaWXWI\XjbYj[Tg6bafg\ghgXfDhT_\gl!<9!?TXiXefeXW!An
Exploration of the Concept of Involvement as an Indicator for Quality in Early Childhood Care
and Education!6<7E88įĮ!7haWXXFVbg_TaW-6<7E88f!ıĲ Ĳį!
6T_TaWXe9!įķķķ!Från fritidens pedagog till hjälplärare. Fritidspedagogers och lärares yrkesrelation i integrerade arbetslag!HccfT_TFghW\Xf\a8WhVTg\baĶĮ!HccfT_T-Ha\iXef\gXgXg!
6befTebJ!4!įķķĵ!The Sociology of Childhood. London: Sage.
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7T[_UXeZ:!@bffC!CXaVX4!įķķķ!Från kvalitet till meningsskapande. Postmoderna perspektiv – exemplet förskolan!FgbV^[b_`-;?F!
7T[_UXeZ:!@bffC!CXaVX4!İĮĮĵ!Beyond Quality in Early Childhood Education. London:
Routledge.
7T[_UXeZ:!?XamGTZhV[\ ;! įķķĴ!Förskola och skola – om två skilda traditioner och om
visionen om en mötesplats!FgbV^[b_`-;?F!
Davidsson, B. (2000). Samlingen – en symbol för integration mellan förskola och grundskola. (RapcbegXeYe~a\afg\ghg\baXaYecXWTZbZ\^Ķ-İĮĮĮ!5be~f-;Zf^b_Ta!
Davidsson, B (2002). Mellan soﬀan och katedern. En studie av hur förskollärare och grundskollärare utvecklar pedagogisk integration mellan förskola och skola!:gXUbeZFghW\Xf\a8WhVTg\baT_
Sciences, 174). Göteborg: Universitetet.
7Ti\Xf>!įķķĴ!Önskningar och realiteter. Om ﬂexibilitet, tyst kunskap och omsorgsrationalitet i
barnomsorgen!FgbV^[b_`-6Te_ffba!
7XaV\^!?!5|V^fge`6!?Teffba8!įķĶĶ!Barnens två världar!FgbV^[b_`-8ffX_gX!
7biXeUbeZ8!įķĶĵ!Matematik i förskolan? Göteborg: Institutionen för pedagogik.
7biXeUbeZ8!CeT`_\aZ<!įķķĳ!Mångfaldens pedagogiska möjligheter. Att arbeta med att utveckla barns förståelse för sin omvärld. Stockholm: Liber.
7biXeUbeZ8!CeT`_\aZFT`hX_ffba<!įķķķ!Förskolebarn i matematikens värld. Stockholm:
Liber.
7biXeUbeZ8!CeT`_\aZFT`hX_ffba<!İĮĮĴ!F^T\agXUTea`|e^TTggWX_|ef\Z`TgX`Tg\^2
I Nämnaren Matematik i förskolan. Göteborg: Universitetet.
8[a5!įķĶĴ!Det otydliga kulturmötet. Om invandrare och svenskar på ett daghem. Lund: Liber.
8[a5!įķĶķ!FgeTgXZ\`bgf^\__aTWXe!>h_ghe`gXac~WTZ[X`!<s!7Tha5!8[aEXW!
Blandsverige. Om kulturskillnader och kulturmöten!f!İķĳ³ıİį!FgbV^[b_`-6Te_ffbaf!
8^_haW[4 6!İĮĮį!Kamp på en pedagogisk arena. Vision och verklighet vid en kommunal omorganisation av förskola/barnomsorg 1990–1996! CXWTZbZ\f^ cfl^b_bZ\f^T cebU_X` Ĵĵį!
Malmö: Lärarutbildningen.
8^fge`>!İĮĮĵ!Förskolans pedagogiska praktik. Ett verksamhetsperspektiv. (Nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete, 5). Umeå: Universitetet.
8a@!İĮĮĳ!Att våga ﬂyga. Ett deltagarorienterat projekt om samtalets potential och förskolepersonals konstruktion av det professionella subjektet!@T_`FghW\Xf\a8WhVTg\baT_FV\XaVXįķ!
Malmö högskola: Lärarutbildningen
8iT_Wffba4 6!įķķı!Play, Dispute and Social Order. Everyday Life in two Swedish Afterschool
Centres. (Linköping: Studies in Arts and Science). Linköping: Universitetet.
8iT_Wffba 4 6! įķķĳ! ITW À\V^be _|e f\Z \ YebegXa2 B` f^\__aTWXe `X__Ta UTeaf iTeWTZf_\i
bV[Ye\g\Wf[X`f\WXb_bZ\!<>!5XeZdi\fg>!CXggXeffba@!FhaWdi\fgeXW!Korsvägar. Möten
mellan unga och institutionella praktiker!?haW-Fl`cbf\h`f!įıĴ³įĴı!
8iT_Wffba4 6!įķķĶ!C_TlTaW:T`Xf\ag[XCXXe6h_gheXfbYCeXfV[bb_TaWCeXTWb_XfVXag
6[\_WeXa-4a<agXeceXgTg\iX4ccebTV[!Childhoodĳae!Ĳf!ıĵĵ³ĲĮİ!
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8iT_Wffba4 6!İĮĮį!Fce~^Ueh^bV[T_gXeaTg\iT^T`eTg^h_gheXeU_TaWUTea\`\_]bacebZeT`fYebegXe!<F!?\aWU_TW[9!FT[_fge`eXW!Interaktion i pedagogiska sammanhang. Stockholm: Liber.
9Tfg6!İĮĮĵ!Sju barn lär sig läsa och skriva. Familjeliv och populärkultur i möte med förskola och
skola!HccfT_TFghW\Xf\a8WhVTg\baįįĳ!HccfT_T-Ha\iXef\gXgXg!
Flising, B. (1995) Samverkan skola-skolbarnsomsorg. En utvärdering. (SOS rapport 1995:12). Stockholm: Socialstyrelsen.
9eXWe\^ffba:!įķķı!Integration av förskola, skola, fritidshem – utopi och verklighet. Ett försök att
skapa en annorlunda skola i en traditionell miljö!FgbV^[b_`-;?F!
:TaaXehW8!EaaXe`Ta>!İĮĮĴ!Innehåll och innebörd i lärares arbete i förskola och skola.
:gXUbeZFghW\Xf\a8WhVTg\baT_FV\XafXfİĲĴ!:gXUbeZ-Ha\iXef\gXgXg!
:Tef6!İĮĮİ!Delad vårdnad? Föräldraskap och förskolläraruppgift i den oﬀentliga barndomen.
FghW\Xf\a8WhVTg\baT_FV\XaVXfĳĲ!FgbV^[b_`-;?F!
:eT[aC!İĮĮĵ!5TeaXgbV[aTgheXa!<?!B!7T[_ZeXaF!F]_TaWXe=!C!Fge\W4!FmVmXcTaf^\
Utomhuspedagogik som kunskapskälla, Lund: Studentlitteratur, s. 55-80.
Gran, B. (1982). Från förskola till grundskola. Villkor för barns utveckling i åldrarna kring skolstarten. (Studia Psychologica et paedagogica, 59). Malmö: Lärarhögskolan.
:hfgTYffba>!@X__ZeXa8!İĮĮĳ!Barns skriftspråkande. Att bli en skrivande och läsande person!:gXUbeZFghW\Xf\a8WhVTg\baT_FV\XaVXfİİĵ!:gXUbeZ-Ha\iXef\gXgXg!
;T__Wa:!eXW!İĮĮĴ!Den moderna barndomen och barns vardagsliv!FgbV^[b_`-6Te_ffbaf!
;TafXa@!įķķķ!Yrkeskulturer i möte. Läraren, fritidspedagogen i samverkan. Göteborg (Studies
\a8WhVTg\baT_FV\XaVXfįıį!:gXUbeZ-Ha\iXef\gXgXg!
;ThZCXWXeİĮĮı!Forskning om och utvärdering av förskolan 1998–2001. Stockholm: Skolverket.
;TihaZ@!İĮĮĮ!Anpasning till rådande ordning. En studie av manliga förskolärare i förskoleverksamhet. (Studia Psychologica et paedagogica, 145). Malmö: Lärarhögskolan.
;X\^^\_| @! İĮĮĴ! Kommunikativa resurser för lärande. Barns gester, blickar och tal i tre skolmiljöer!HccfT_TFghW\Xf\a8WhVTg\baįįĮ!HccfT_T-Ha\iXef\gXgXg!
;X_`TWbggXe4 @!įķĶķ!Pedagogik för ﬂickor. Om ﬂickors villkor och könsroller på fritidshem.
9BH eTccbegįįı!FgbV^[b_`-FbV\T_g]|afgXa!
;XaV^X_ 5! įķķĮ! Förskollärare i tanke och handling. En studie kring begreppen arbete, lek och
inlärning. (Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, 27). Umeå: Pedagogiska
institutionen.
;Xafib_W<!İĮĮı!Fyra år efter examen. Hur förskollärare erfar pedagogiskt arbete och lärarutbildningens spår!FghW\Xf\a8WhVTg\baT_FV\XaVXfĴĵ!FgbV^[b_`-;?F!
;]X_gX=!İĮĮĳ!Samarbete i gränsland: Om relation och kommunikation i samarbete mellan skola
och barnomsorg!FghW\Xe\fbV\T_gTeUXgXi\WH`X~ha\iXef\gXgĲĴ!H`X~-Ha\iXef\gXgXg!
;]beg@ ?!įķķĴ!Barns tankar om lek. En undersökning om hur barn uppfattar leken i förskolan.
(Studia Psychologica et paedagogica, 124). Malmö: Lärarhögskolan.
;h_g`Ta:!İĮĮį!Intelligenta improvisationer. Om lärares arbete och kunskapsbildning i vardagen. Lund: Studentlitteratur.
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;h_gdi\fg>!įķķĮ!Förskolebarnet: en konstruktion för gemenskapen och den individuella frigörelsen. En nutidshistorisk studie om makt och kunskap i bilden av barnet i statliga utredningar om
förskolan. Stockholm: Stehag.
;|ZZ_haWF!įķĶĲ!Livliga pojkar och stillsamma ﬂickor. Mölndal: Institutionen för pedagogik.
;|ZZ_haWF!įķĶĴ!Sextyping and Development in an Ecological Perspective. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.
;|ZZ_haWF!w[ea8!įķķİ!Kön, utbildningsmiljöer och prosocial utveckling. Göteborg: Institutionen för pedagogik.
<iTefba=Taffba8!İĮĮį!Relationen hem – förskola : Intentioner och uppfattningar om förskolans
uppgift att vara komplement till hemmet 1990–1995. Umeå: Pedagogiska institutionen.
<iTeffbaC @!İĮĮı!Barns gemenskap i förskolan!HccfT_TFghW\Xf\a8WhVTg\baįĮį!HccfT_T-
Universitetet.
=T`Xf4!=Xa^f6!Cebhg4!įķķĶ!Theorizing Childhood!6T`Ue\WZX-Cb_\glCeXff!
=T`Xf4!Cebhg4!eXW!įķķĮ!Constructing and Reconstructing Childhood. London: Falmer.
Jansson, A. (1992). Fritidshemsvardag. En studie av pedagogiskt vardagsarbete i fritidshem. Stockholm: Fou-byrån.
Jansson, U. (2002). Aspects of Social Competence in Pre-school. Interaction between Children with or
without Disabilities!EXfXTeV[\aZ8Te_l6[\_W[bbWĲ!:gXUbeZ-Ha\iXef\gXgXgf!ķĵ³įįĶ!
=b[Taffba8!įķķķ!Etik i små barns värld. Om värden och normer bland de yngsta barnen i förskolan!:gXUbeZFghW\Xf\a8WhVTg\baT_FV\XaVXfįĲį!:gXUbeZ-Ha\iXef\gXgXg!
=b[Taffba8!İĮĮı!Möten för lärande. Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan.
9bef^a\aZ\Yb^hfĴ!FgbV^[b_`-F^b_iXe^Xg!
=b[Taffba8!İĮĮĵ!E|ggg\__WX_TWi|e_W³Xg\f^Thccg|V^gXebV[W\_X``Ta\UTeaf_X^!<Barns
lek – makt och möjligheter!6Xageh`YeUTea^h_gheYbef^a\aZıķ!FgbV^[b_`-Ha\iXef\gXgXg!
Johansson, I. (1984). Fritidspedagog på fritidshem. En yrkesgrupps syn på sitt arbete. (Göteborgs
fghW\Xf\a8WhVTg\baT_FV\XaVXĲĶ!:gXUbeZ-Ha\iXef\gXgXg!
=b[Taffba<!įķķĴ!Samarbete för utveckling. Hur fritidspedagoger, lågstadielärare och rektorer
ser på samarbete. Gävle: Skolförvaltningen.
Johansson, I. (1999). Samarbete, eﬀektivitet, kvalitet i integrerade verksamheter för sexåringar, skola
och fritidshem. Teoretiska utgångspunkter och resultat. FoU-rapport 1999:5. Stockholm: Stockholms stad.
de Jong, M. (1994). Consequenses of Spatial Distance for Staﬀ and Children in Day Care Centers.
CTcXeceXfXagXeTgi\WAbeW\VFbV\XglYbe8WhVTg\baT_EXfXTeV[ITfT9\a_TaW!
de Jong, M. (1997). Day Care Buildings for Mixed-aged Groups – Some Swedish Examples. Paper
ceXfXagXeTgi\W8868E4 ^baYXeXaf@haV[Xa!
de Jong, M. (2005). Rummets magt og magten over rummet. I K. Larsen. Arkitektur, krop og
laering!>cXa[T`a-;TafEX\gmX_f!
Jonsdottir, F. (2007) Barns kamratrelationer i förskolan. Samhörighet, tillhörighet, vänskap, utanförskap!@T_`FghW\Xf\a8WhVTg\baT_FV\XaVXfıĳ!@T_`-?|eTehgU\_Wa\aZXa!
>Te_ffba @! İĮĮĴ! Föräldraidentiteter i livsberättelser! HccfT_T FghW\Xf \a 8WhVTg\ba įįİ!
Uppsala: Universitetet.
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>Te_ffba@!@X_TaWXe;!CeXmCe\Xgb;!FT[_fge`9!İĮĮİ!Förskoleklassen – ett tionde
skolår? Stockholm: Liber.
Kihlström, S. (1995). Att vara förskollärare: om yrkets pedagogiska innehåll. (Göteborg Studies in
8WhVTg\baT_FV\XaVXfįĮİ!:gXUbeZ-Ha\iXef\gXgXg!
Klerfelt, A. (2002). Var ligger forskningsfronten? 67 avhandlingar i barnpedagogik under två decennier. Stockholm: Skolverket.
Kärrby, G. (1987). Könsskillnader och pedagogisk miljö i förskolan. (Rapporter från institutionen
för pedagogik, 1987:2). Göteborg: Universitetet.
Kärrby, G. (1992). Kvalitet i pedagogiskt arbete med barn. Stockholm: Allmänna förlaget.
Kärrby, G. (1997). Bedömning av pedagogisk kvalitet. Förskolan i fokus. Pedagogisk forskning i
Sverige, 2, No 1, s. 25–42.
?Teffba 8!  7XaV\^ ?! įķĶķ! Barnen i växelspelet mellan hem och daghem. Blåbärsbarnens
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Docent Sven Persson vid Malmö högskola har på uppdrag av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga
kommitté sammanställt en forskningsöversikt rörande forskning om villkor för yngre barns lärande
i förskola, förskoleklass och fritidshem. Rapporten ger en bred översikt av forskning och nationella
utvärderingar och avslutas med en kritisk diskussion där även angelägna områden för fortsatt forskning
lyfts fram.
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