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Abstrakt 
 
Syftet med vårt arbete var att beskriva och förstå hur miljön kan påverka utvecklingen av 
barns kompetenser. Vår frågeställning utgick från att studera den fysiska miljön, pedagogers 
förhållningssätt och barns interaktion med omgivningen. 
 
Metoden vi valt för insamlande av data är observationer av sammanlagt nio barn i tre- 
fyraårsåldern i olika förskolor/avdelningar på olika orter i Norrbotten. Dessa studier utfördes 
under cirka två timmar med huvudsyfte att observera matsituation och påklädning för utgång. 
Vi har beskrivit den fysiska miljön i hallen och vid maten, pedagogernas förhållningssätt och 
barnens interaktion med sin omgivning. 
 
Resultatet visar att barnen generellt sett har goda möjligheter att utveckla sina kompetenser 
vid matsituationerna. Genom öppen dialog och interaktion mellan vuxna och barn skapades 
naturliga lärandesituationer, då barnen fick möjlighet att utveckla sina kompetenser. Däremot 
är den fysiska miljön inte så barnanpassad då möblerna är i vuxen standardhöjd. Dock fanns 
det på samtliga förskolor så kallade ”tripp trapp stolar” som möjliggör för barn att nå upp till 
bordet. Vi såg också att vid påklädningssituationerna gavs inte samma förutsättningar för 
barnen till egen aktivitet och utveckling, medan det i den fysiska miljön hade införskaffats 
möbler på samtliga förskolor som kunde förväntas vara lämpade för barn. 



 

Förord 
 
Först och främst vill vi tacka barn och pedagoger i de förskolor som gett oss möjlighet att 
genomföra våra empiriska studier. Vi har fått komma in och observera verksamheten, tack för 
Ert tålamod och vänliga bemötande. 
 
Vi vill också rikta ett varmt tack till vår handledare Ingmarie Munkhammar för goda råd 
under arbetets framväxande, vägledningen har gett oss nya kunskaper, tack för det! 
 
Slutligen vill vi ta tillfället i akt att tacka våra familjer som stöttat oss under vår studietid. Det 
har säkert inte varit lätt att var äkta hälft med oss under denna tid, Tack Tom och Martin och 
barnen! 
 
 
 
 
 
 

Ruth Thylin & Johanna Hjärtström 
2009 
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1. Inledning 
 
Barns nyfikenhet och utforskande är viktiga bitar i förskolans uppdrag. Det ligger i uppgiften 
som pedagog att se barn som aktiva medforskare i de dagliga upplevelserna. Att tydliggöra de 
kompetenta och aktiva barnen i verksamheterna är viktigt då detta är bland annat det 
förhållningssätt som är beskrivet i Läroplan för förskolan Lpfö 98. ”Barnen skall få stimulans 
och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya 
kunskaper och insikter.” (Lpfö98, s. 6). Vi finner även stöd för denna barnsyn i FN:s 
konvention om barnets rättigheter, antagen av FN:s generalförsamling den 20 november 1989, 
att barn skall få göra sin röst hörd och att dess förmågor skall tas tillvara enligt följande; 
 

• Art. 12 Rätt att bli hörd och få sina åsikter beaktade 
1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt 
uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i 
förhållande till barnets ålder och mognad. (Barnombudsmannen, 2008, del 1). 

 
• Art. 29 Syftet med utbildningen 
Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att  
(a) utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk 
förmåga; (Barnombudsmannen, 2008, del 1). 

 
Vi utgår i våra tankar ur förhållningssättet att se barn som kompetenta barn, vilket utmynnat 
från Reggio Emilia i Italien. Wallin (2003) ger en bild av den barnsynen som kortfattat 
innebär att allt kretsar kring barnen, istället för att pedagogen skall stå i centrum. Men för att 
tillägna sig det förhållningssättet måste pedagoger slå den pedagogiska ”kopernikanska” 
kullerbyttan för att verkligen kunna se att; ”Barn är subjekt och konstruerar värden och 
världen tillsammans och i samspel med de vuxna. Kunskap skapas.” (s. 24f). 
 
Vår förhoppning är att den pedagogiska miljön är till för barn och deras behov, i nivå med 
dem och lockande till utforskande i vardagen på barns vis. Vår önskan är att få en sakenlig 
bild av hur de medverkande verksamheterna är utformade, samt se barnens möjligheter till 
aktivitet vid matsituation och påklädning för utgång. Detta vill vi studera utifrån ett 
barnperspektiv. 
 
 
 
 

2. Syfte och frågeställning 
 
Syftet med vårt arbete är att beskriva och förstå hur miljön kan påverka utvecklingen av barns 
kompetenser. Vi avgränsar oss till att studera mat- och påklädningssituationer. 
 
Frågeställning: 
Hur påverkar den fysiska miljön, pedagogers förhållningssätt och barns interaktion med 
omgivningen utvecklingen av barns kompetenser? 
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3. Bakgrund 
 
Under historiens gång genom tiderna har teoretiker presenterat olika utvecklingsstadier och 
barnsyn, om barns olika behov och kunskapsinhämtning. I denna del kommer vi att presentera 
och ge en tillbakablick över barn- och kunskapssyn, barnperspektiv, pedagogens och miljöns 
roll under olika tidsepoker samt de personer som haft betydande inverkan inom området. Vi 
kommer även att fördjupa oss i mer dagsaktuella författare som lyfter fram det kompetenta 
barnet, där miljö och pedagoger är viktiga delar.  
 
 
 
3:1 Barn och lärandesyn 

3:1:1 Tabula rasa det tomma arket  

Enligt Sommer (2005) vandrar läroplanstidsepoken från en tid då barnen sågs som novis eller 
inkompetent till att idag se barn som kompetenta kunskapsskapare. Han ger en kort 
tillbakablick om synen på barn och på vilket sätt det har påverkat undervisningssituationerna. 
 

Barnet är ingenting annat än en mottagare som passivt låter miljöns penna skriva in 
personligheten på livets blad. /…/ I själva begreppet socialisation (att göra social) är det 
underförstått att barnet är en novis, som uteslutande ska fostras av primära och sekundära 
andra. (Sommer, 2005, s. 42). 

 
Vallberg Roth (2002) har kategoriserat läroplansmönstret från mitten av 1800-talet och delat 
in epokerna i fyra begrepp och perioder som förespråkades av tidens strömningar. Författaren 
har sammanfattat dessa epoker i Guds läroplan, Det goda hemmets och hembygdens läroplan, 
Folkhemmets socialpsykologiska läroplan och slutligen Det situerade världsbarnets läroplan.  
 
I Guds läroplan, som sträcker sig till slutet av 1800 talet, sågs barn som guds barn, syndiga 
från födseln, vilka genom drillundervisning och kristlig militärdisciplin skulle ta in ny 
kunskap. Barnen omtalades som lärjungar. Föregångare var Carl af Forsell (1783- 1848) som 
var inspirerad av den engelska metodistpredikanten George Scott. Scott hade åtagit sig att 
författa en lärobok för småbarnsskolan i sitt hemland, men om det var Forsell eller Scott som 
skrev Handbok för Småbarn-Skolor (1841) har ej kunnat fastslås, denna bok kom att bli en av 
nyckeltexterna under denna tid. Inlärningsteoretikerna förespråkade på samma sätt 
undervisning genom att fylla det tomma kärlet, eller ”tabula rasa” det oskrivna bladet, med 
kunskaper och färdigheter som läraren ansåg vara viktig kunskap, enligt Vallberg Roth 
(2002).  
 
Vidare omtalas författaren Friedrich Fröbel (1782-1852) i dessa sammanhang, den tyske 
pedagogen som grundade den första Kindergarten år 1840. Fröbels stora intresse för 
naturvetenskap tillsammans med det utmärkande religiösa draget, där Martin Luther var 
förebild, inspirerade Fröbel i den pedagogik och den pedagogiska miljö som han utvecklade. 
Fröbel menade att Kindergarten, lek- och sysselsättningsanstalten, skulle skapa fria människor 
genom lärande om naturen, odling av växter i samarbete med hemmets fostran och utformade 
även ett omfattande lek- och undervisnings material. Målet för småbarnsskolan var moralisk 
omvårdnad och passande fostran. Vidare skulle ”karaktären fostras och religionen 
grundläggas.” (Vallberg Roth, 2002, s. 34).  
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Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) beskriver Fröbel som var inspirerad av Rousseau, bland 
annat hans beaktade av hela barnet och den fria leken som skulle ge självständiga individer, 
vilka bearbetar sitt inre genom leken. ”Förenklat kan man säga att i konstruktionen av barnet 
som natur finns allt naturligt nedlagt i barnet – ´allt finns i barnet´, och måste få frihet att 
uttryckas, bearbetas och utvecklas.” (s. 18). Barnuppfostran för Rousseau innebar en 
balansgång mellan det onda och det goda i samhället, där barnen skulle komma att själva välja 
det goda ”genom att barnet skulle göras delaktigt i och besjälas av det goda.” (s. 12). Även 
Fröbel hade samma tankegångar om att barn skulle fostras att tänka själva, detta genom att 
låta barnen prova på och att vuxna skulle ha överseende för detta. ”Fröbel menade att 
verksamhetsdriften finns i alla människor och är roten till all bildning.” (s. 14). Dahlberg och 
Lenz Taguchi (1994) har även utrett de traditioner och förhållningssätt som förekommit inom 
förskola och skola. Där tydliggörs i första hand två kategorier av barnsyn; barnet som natur 
och barnet som kultur- och kunskapsåterskapare. Barnet som natur återfinns i förskolans värld 
och är synen på barn som vi just beskrivit. Det andra synsättet framställs senare i texten under 
rubriken Pedagogens roll. 
 
 
 
3:1:2 Det aktiva barnet 
Under slutet av 1800-talet började kyrkans starka ställning och auktoritet att rubbas och 
ifrågasättas enligt Vallberg Roth (2002). Den borgerliga traditionen var i samklang med 
medelklassens värderingar om det romantiserade hemmet och hembygdens natur fick bli 
vägledande i det goda hemmets och hembygdens läroplan. I denna tidsepok för 
förskolepedagogiken omnämns systrarna Ellen (1874-1955) och Maria (1877-1948) Moberg 
som var med och startade Svenska Fröbelinstitutet och ansvarade för utgivning av 
institutionens tidskrift.  
 
Vidare beskriver SOU 1997: 157, politikern Alva Myrdal (1902-1986) som kom att spela en 
stor roll i samhällsförändringen i Sverige i början av nittonhundratalet. Hon hade studerat 
socialpedagogik och psykologi och visade ett stort intresse för barnpsykologi och arbetade för 
att alla barn skulle få en bra start i livet. År 1935 fick Myrdal tjänst som rektor för det nya 
socialpedagogiska institutet i Stockholm, då hon också gav ut boken Stadsbarn, med 
utvecklingspsykologiska teorier som var inspirerade av Dewey och Gesell. (SOU 1997: 157). 
 
Vallberg Roth (2002) beskriver Myrdals idoga arbete för uppförande av storbarnkammare, 
dels för barnens skull, men också för att kvinnor med barn också skulle kunna vara både 
mödrar och yrkesarbetare vilket kom att förändra den tidigare samhällsordningen. 
Jämställdhets- och utbildningsfrågor blev centrala begrepp i politiken och daghemmen skulle 
inte bara vara till för ensamstående och fattiga mödrars behov av barntillsyn. Kvinnor började 
under denna tid att utbilda sig och yrkesarbeta utanför hemmet i allt större utsträckning. 
Storbarnkammaren skulle ge grundtrygghet, god kost, värme, omtanke, omsorg och ett gott 
föredömligt föräldraskap, ett ställföreträdande hem där pedagogen skulle vara en 
ställföreträdande mor. Vidare framställer författaren att religionen skulle ersättas av vetenskap 
enligt Myrdal, och samhället skulle styras av förnuft, rationalitet och vetenskaplig kunskap 
och inte av den lutherska kristendomen där tro och tradition varit vägledande. Myrdal 
kritiserade också det Fröbel- inspirerade valet av leksaker utifrån en psykologisk vetenskaplig 
grund och menade att pojkar och flickor ska tillåtas att leka med både typiskt kvinnliga och 
manliga leksaker och lekar. (Vallberg Roth, 2002).  
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Under det goda hemmet och hembygdens läroplan lyfts naturkunskap, matematik och bygglek 
framför skriftspråk och läsinlärning, sagor, sånger och fingerlekar blandas med och ersätter 
bibelläsning och psalmsång, menar Vallberg Roth (2002). År 1900 gav Ellen Key (1849-
1926) ut sin bok Barnets århundrade som skulle ”dana nya människor, vandrare på nya vägar, 
tänkare av nya tankar.” (Key citerad i SOU 1997: 157, s. 14). Key ansåg att den traditionella 
uppfostran som hem och skola gav var själsdödande och begränsande. 1900- talet blev för 
övrigt ett samhälle där utbildning och arbete knöts an till varandra.  
 
 

3:1:3 Lärande genom utvecklingspsykologin 

Den tredje epoken som Vallberg Roth (2002) beskriver är Folkhemmets socialpsykologiska 
läroplan, då barnen sågs som vetenskapsbarn och objekt, där omsorg och utveckling leder till 
lärande. Utvecklingspsykologin fick sitt fäste med teorier från bland andra Piaget och 
Eriksson, verksamheterna skulle formas enligt den mognads- och utvecklingsteori som var 
gällande och som innefattade alla individer. I folkhemmets socialpsykologiska läroplan lyfts 
det vetenskapliga tänkandet hos barn och sagoböcker ersätts av faktaböcker, enligt Vallberg 
Roth (2002). Barnen ska uppmuntras till att experimentera och utforska genom 
aktivitetsstationer med fokus på exempelvis natur, affär, polis och matematik. Därtill också att 
förstå begrepp genom verklighetsbaserade ämnen som barn möter i vardagslivet. Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) påstår, med stöd av många olika forskare, att 
barnen reproducerar sina tidigare erfarenheter och upplevelser av verkligheten i leken, medan 
Vygotskij (1995) går djupare än så och menar att leken är en kreativ bearbetning av barnens 
intryck och ett nyskapande av verkligheten som motsvarar barnens intressen och behov.  
 
Nordin-Hultman (2005) tar upp om de utvecklingspsykologiska perspektiven som ligger till 
grund för det mesta i förskolepedagogiken och pedagogers barnsyn, vilket innebär att förstå 
barn och deras ageranden, genom att se var barnet står i sin utveckling. Det innebär att ta del 
av barnets tanke- och emotionella värld och söka svar i deras bakgrund, familjeförhållanden 
och kön, alltså se till barnets psykologiska tillvaro och sociala bakgrund. Det betyder även att 
se barn genom att ge dem ett visst karaktärsdrag som tydliggör identiteten och att 
uppmärksamma de stunder då barnet känner sig otillräcklig eller osäker. ”Det som alltså riktar 
uppmärksamheten är de dominerande tankemönster hos pedagoger som kan betecknas som 
´felsökningsstrategier´. Barnet tar då gestalt snarare i termer av brister och ofyllda behov, än 
utifrån sina kompetenta handlingar och interaktioner i förskolan och skolan.” (Nordin-
Hultman, 2005, s. 20). Författaren beskriver vidare att utveckling utgår från en linje (eller 
trappa) som strävar uppåt, där förändring ses i bestämd ordning, och där en viss 
utvecklingsprocess är önskvärt. ”Utvecklingskurvorna ger inte bara en bild av vad som är 
normalt för barn i en viss ålder. De gör det också möjligt att beräkna graden av normalitet 
eller avvikelser visavi den norm som genomsnittsvärdet utgör.” (Nordin-Hultman, 2005, s. 
162). Detta förlopp studeras bland annat i Montessoripedagogiken då barnen observeras för 
att ”därigenom få kunskap om utvecklingens spontana mönster.” (Nordin-Hultman, 2005, s. 
161).  
 
Författaren menar att det innebär att synen på barn med deras egenheter och olikheter inte ses 
som något positivt, utan de ses som avvikelser ifrån den normala utvecklingen. Synen på 
individen utgår från en uppdelning i en inre kognitiv och emotionell värld och en yttre 
objektiv värld, där inlärning sker i individens ”inre” genom internalisering från den ”yttre” 
världen.  
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Detta utvecklingstänkande individualiserar och särar barn, utan beaktande till teorier om 
utveckling som sker i interaktion med omgivningen. Genom detta synsätt kommer varken 
pedagogerna eller deras pedagogik någonsin att granskas, då det är upp till barnet att foga sig 
till verksamheten. ”Det är barnet som blir föremål för observationer och det är mot barnen 
som utvecklingsplaner och åtgärdsprogram riktas. Det är barnen som skall förändras och 
anpassas.” (Nordin-Hultman, 2005, s. 22).  
 
Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) beskriver barnet som kultur- och kunskapsåterskapare 
som hittas i huvudsak inom skolans ämnescentrerade kultur, dvs. att ämnena är valda av 
andra, skolans vad och hur framkommer tydligt och i synnerhet vad som är rätt eller fel. 
”Barnens roll är att svara på lärarens frågor. Läraren har auktoritet och kontroll, medan barnen 
snarare är passiva och förväntas göra vad som förväntas av dem.” (Dahlberg & Lenz Taguchi, 
1994, s. 19). Bjervås (i Johansson & Pramling Samuelsson, 2003) ser även sammanhang och 
kopplar detta resonemang till förskolans värld.  
 

Läraren är fullt upptagen med att packa barnets ryggsäckar med de kunskaper som 
traditionen bjuder att barn ska ha med sig från förskolan till skolan. Den vuxne glömmer 
dock bort att se efter och utgå ifrån vad som redan finns i ryggsäcken i form av barns 
egna tankar, erfarenheter, förmågor och kompetenser. (Bjervås i Johansson & Pramling 
Samuelsson, 2003 s. 63). 

 
 

3:1:4 Mot den pedagogiska kullerbyttan 

Enligt Wallin (2003) är synen på att se barnen som kompetenta en strömning i huvudsak från 
Italien och Reggio Emilia, där Loris Malaguzzi (1921-1994) var föregångare för detta 
pedagogiska förhållningssätt. Malaguzzi var 24 år då andra världskriget och inbördeskriget 
var över, krigens massavrättningar och fasor resulterade i att människan hungrade efter 
demokrati och jämställdhet. Wallin (2003) har studerat Malaguzzis uppväxtvillkor och 
beskriver hur uppbyggnaden av hemlandet påverkade hans förhållningssätt som senare skulle 
visa sig ha stor betydelse för förskolan och skolans syn på elever och lärande. De svåra åren 
var över och människor var fyllda av upprymdhet. Malaguzzi minns tiden med glädje då 
uppbyggnaden av hemmen och byarna tillsammans med den inre uppbyggnaden av 
framtidstro och hopp växte fram hos befolkningen. Ur krigets fasor såg man det nya sättet att 
tänka, djupa tankar som bottnade i den politik som befolkningen var fostrade med.  
 

För den som upplevt både Mussolini och Hitler är det inte mera väsentligt att barn lär sig 
lyda och rapa upp det en ledare har sagt. Då vill man inte mera se barn bara som ett slags 
`tomma påsar´ som ska fyllas med andras ord och innehåll. Man vill snarare låta barnen 
tänka själva och börja med det från början. (Wallin, 2003, s. 23). 

 
Wallin (2003) beskriver att barnen nu började ses som subjekt, inte som objekt som ska 
tillföras omsorg och undervisning. Malaguzzi hade en helhetssyn på barn där olikheter lyfts 
fram och samarbete uppmuntras. Han talade varmt om de hundra språken barn föds med, om 
kunskapens rikedom, förförelse och passion och om förmågan att förundras, enligt Wallin 
(2003).  
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Sommers (2005) perspektiv grundar sig på uppfattningen om barnet som kompetent som han 
definierar på följande sätt ”- en varelse som från födseln (och till och med i fostertillvaron) är 
utrustad med möjligheter som riktar in den mot mänsklig kommunikation; en liten människa 
som är redo att ingå i och lära genom meningsfylld samvaro med andra människor.” (s. 25).  
Sommer (2005) menar att barnet är en aktiv deltagare i sin egen utvecklingsprocess, där 
utvecklingen uppstår i interaktion med andra människor. Genom dessa möten samlar barnet 
en buffert av personliga och sociala erfarenheter som ligger till grund för kommande möten 
och relationer. 
 
Även Nordin-Hultman (2005) tar upp om de synsätt på barn som återfinns i dagens förskolor 
som grundar sig på teorier i de utvecklingspsykologiska perspektiven, vilket ger pedagoger 
som ser på barn i huvudsak utifrån ”felsökningsstrategier” (Nordin- Hultman, 2006, s. 20). 
Författaren själv omfattas delvis av detta synsätt, men vill i sin studie se hur de pedagogiska 
miljöernas utformning är av betydelse för barns utveckling och subjektskapande, vilket kan 
ses som perspektiv växling. Åberg (i Åberg & Lenz Taguchi, 2005) menar att vi genom 
ständiga observationer om vad barnen gör i sin miljö, vilka material som används/ej används 
och genom att lyssna på barnens egna önskemål och intressen kan skapa en meningsfull och 
spännande miljö för dem. ”Hur vi pedagoger ordnar miljön på förskolan säger något om vad 
vi har för uppfattning om förskolans roll, barn och barns lärande.” (Åberg & Lenz Taguchi, 
2005, s. 27). Wallin (2005) anser att det är av stor vikt att se på vad rummet erbjuder och 
vilka signaler rummet ger. Barnet gör det som rummet säger åt dem att göra, kunskapande och 
utforskande sker i interaktion med omgivningen. Att utforma miljön så att den är tillåtande, 
inbjudande och utmanande är av stor vikt.  
 
Nordin-Hultman (2005) vill lyfta blicken från hur barn förstås genom deras karaktärsdrag och 
erfarenheter, till att studera de pedagogiska miljöernas betydelse i förskolor, där relationer och 
meningsfulla aktiviteter är av vikt för barns utveckling. Författaren ger även en bild av 
miljöns utformning med tanke på möbler, ur ett historiskt perspektiv. Från barnträdgårdarnas 
tid under slutet av 1800-talet skulle möblerna vara låga och anpassade för barn, ännu under 
Myrdals tid på 1930-talet, var detta gällande då hon i sin bok ger anvisningar om hur låga 
möblerna bör vara. Att möbler för vuxna bör finnas i verksamheten kom först i 
Barnstugeutredningen och på den linjen fortsätter det med Pedagogiska programmet för 
förskolan. Barnstugeutredningen är ”den första statliga text där det uttryckligen formuleras att 
matborden för barnen skall vara i vuxenhöjd.” (Nordin-Hultman, 2005, s. 141). 
 
Dahlberg och Åsén (i Forssell, 2005) nämner miljön som ”den tredje” pedagogen det vill säga 
”Miljön bär på traditioner och föreställningar och sänder också ut budskap om vad som 
förväntas ske i olika rum.” (s. 202). Det är här den pedagogiska utmaningen ligger, att 
utforma och omforma rummen så att barns kreativitet och utforskande verksamhet kan uppstå. 
Bjervås (i Johansson & Pramling Samuelsson, 2003) tar också upp om miljöns betydelse och 
poängterar vikten av organisation. ”Hur den pedagogiska miljön är organiserad, det vill säga 
hur lärare i förskolan tänker kring samt presenterar och organiserar rum och materiel, är också 
en viktig del i hur pass kompetenta barn har möjlighet att vara och vilka kompetenser de har 
möjlighet att utveckla.” (s. 75). Dessutom lyfter hon aspekter om flexibilitet som en 
förutsättning för utveckling. ”Om den pedagogiska miljön ska vara en arena som stödjer och 
utvecklar barnens kompetenser måste miljön förändras parallellt med de förändringar som 
sker i barngruppen.” (s. 76). 
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3:2 Olika underlag för pedagogisk verksamhet 

3:2:1 Barnstugeutredningen Förskolan  

Barnstugeutredningen (SOU 1972: 26, 27) som genomfördes i slutet av 1960 talet, 
publicerades år 1972, hade en grundläggande betydelse i tankar och förhållningssätt runt 
barns utveckling i förskolan. Här betonas en helhetssyn på barns utveckling där vetenskaplig 
utvecklingspsykologisk teori ska ligga till grund för verksamheten. I utredningen 
presenterades främst tre teoretikers syn på barns utveckling och lärande, vilka finns 
sammanfattade i betänkandet av 1968 års Barnstugeutredning Utbildning i samspel. (SOU 
1975: 67). 
 
Jean Piagets (1896-1980) kognitiva utvecklingsprocess är den mest framträdande i 
Barnstugeutredningen. Enligt utredningen förespråkade Piaget utförliga barnobservationer för 
att därigenom följa barns utveckling, se barns sätt att tänka och utvecklas för att kunna 
stimulera barn men också för att kunna sätta in lämpliga stödåtgärder om det behövdes. Det 
var viktigt att observera barns språkliga, sociala, kognitiva, motoriska och känslomässiga 
förmågor enligt Barnstugeutredningen. I utredningen nämns också Erik H Erikson (1902-
1994) som fick avtryck med sin socialpsykologiska forskning. Erikson menar att barns 
utveckling påverkas av sin omgivning, därför har samhället en stor betydelse och ansvar för 
barnets personlighetsutveckling. En trygg identitet är således en grundläggande pusselbit i en 
trygg och utvecklande individ.  
 
George Herbert Mead (1863-1931) presenteras i Barnstugeutredningen med den sociala 
utvecklingen hos barn. Dialogpedagogiken som förespråkades som arbetssätt var inspirerat av 
Meads interaktionistiska teori där en kontinuerlig dialog mellan vuxna och barn, ömsesidigt 
givande och tagande i fråga om känslor, upplevelser och kunskaper ständigt skulle vara i 
fokus. I betänkandet av Barnstugeutredning (SOU 1975: 67) beskrivs dialogen mellan barn 
och vuxen som ett tecken på respekt för barnet som en aktiv individ och att de i dialogen får 
uppleva och utveckla meningsfulla och mänskliga relationer.  
 
Dialogpedagogiken skulle också stödja barns jagutveckling, kommunikationsförmåga och 
begreppsbildning där allt skedde i interaktion med respekt för barnet, se barnet och ha tilltro 
till barnets egen förmåga, nyfikenhet och lust att lära. Genom rätten att vara aktivt deltagande 
skulle barnet få möjlighet att utveckla sin sociala kompetens. Dialogpedagogiken eller det 
förhållningssättet kritiserades av många inom förskolan och sågs som flumpedagogik, den 
ansågs vara för tolerant och med en alltför passiv lärarroll. (SOU 1997: 157). Det livslånga 
lärandet lyfts fram i Barnstugeutredningen där teorimaterial och ämnesstoff skulle väljas med 
tanke och lärandesyn på utvecklingen som en hela livet pågående process där barndomens 
utvecklingsmöjligheter har ett samband med senare utveckling i livet. Barnstugeutredningen 
ville även att de olika yrkeskategorierna skulle samverka och samarbeta i arbetslag för att 
därigenom tillvarata allas särskilda kompetenser.  
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3:2:2 Pedagogiskt program för förskolan  

Efter barnstugeutredningens landning fick förskolan sin första egna lag år 1975. Det var 
Förskolelagen som lade tyngden och rättigheterna för barn att vistas i förskolan. På uppdrag 
av regeringen utarbetade Socialstyrelsen det Pedagogiska programmet för förskolan 1987 
(SOU 1987: 3) Pedagogiska programmet är det första centrala styrdokumentet för förskolan 
och till grund för denna låg Barnstugeutredningen.   
 
Programmet pekar på att de val av innehåll och arbetssätt som pedagogerna gör, grundar de i 
yrkeserfarenhet, verksamheten skall utgå från barnens livsvillkor, deras utveckling och 
intressen. ”De erfarenheter, de kunskaper och den förståelse barnen kan tillägna sig i 
förskolan måste bygga på konkreta upplevelser och egen aktivitet och knyta an till det barnen 
redan kan, vet och förstår.” (SOU 1987: 3, s. 41). Tyngdpunkten skulle ligga i natur, kultur 
och samhälle och kunskaper inom dessa områden skulle barnen erövra genom temaarbete som 
det huvudsakliga arbetssättet, men även genom arbete och lek. Hänsyn skulle tas till att barn 
lär sig ständigt, inte bara vid planerade aktiviteter, därför var pedagogens förhållningssätt 
viktig.  
 
Vidare betonas vård och omsorg om barnet, vilka skulle ses som lika viktiga inslag i 
verksamheten, som något annat. Vikten av arbete med barngruppen framhålls, då exempelvis 
”gemensam samlingsstund” är viktigt för en ”god grupp- och samhörighetskänsla.” (SOU 
1987: 3, s. 47).  
 
 
 

3:2:3 Läroplan för förskolan  

Till grund för Läroplan för förskolan, (Lpfö98, 2006) ligger utredningen Att erövra 
omvärlden, SOU 1997: 157, som framhåller att förskolan är de yngre barnens första skola. I 
uppdraget som Lpfö98 (2006) ger, beskrivs det aktiva och kompetenta barnet, som skall ges 
möjligheter att grundlägga det livslånga lärandet.  
 

Förskolan skall ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som 
lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att 
tänka själva, att handla, röra sig och att lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom 
intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. (Lpfö98, 2006, s. 6). 

 
Detta skall ske i interaktion med barn och vuxna, där barns lust och nyfikenhet för att utforska 
världen skall tas tillvara. Barnen skall genom lek, interaktion och reflektion erövra ny 
kunskap. ”Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barn 
lär av varandra. Barngruppen skall ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande.” 
(Lpfö98, 2006, s. 6). Det framgår även ett aktivt individualiserat barn, som utifrån intresse 
och livsvärld skall ges möjligheter att bilda sig nya uppfattningar utifrån olika perspektiv. 
”Barnet skall också ha möjlighet att enskilt fördjupa sig i en fråga och söka svar och 
lösningar. /…/ Förskolan skall ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig 
själva som lärande och skapande individer.” ( s. 6).  
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I Rapport 239, Förskola i brytningstid (2004) framgår det att begreppen omsorg, fostran och 
lärande är en stor del av pedagogers tänkande, vilket benämns som ”educare”, och beskrivs 
som ”/…/ omsorg, fostran och lärande hör ihop och förutsätter varandra. Personalen i 
förskolan är således till stor del bärare av ”educare-conceptet”, d.v.s. att pedagogik och 
omsorg förenas i den vardagliga praktiken.” (s. 104). Detta är i enighet med Läroplan för 
förskolan (Lpfö98, 2006). Utredningen visar vidare att lärande kommer mer in i bilden, men 
att pedagoger kan känna en ängslan över att förskolans verksamhet blir mer skollik. Denna 
förskjutning mot mer lärande i förskolan, tas med i den senaste utredningen, Rapport 318, Tio 
år efter reformen (2008) där det framkommer att lärande tydliggörs nu än mer i denna 
undersökning.  
 
 
 
3:3 Kunskap 
 

Ett barn växer in i världen genom att erövra den. Med sin kropp och alla sina sinnen 
griper barnet in i och utforskar sin omvärld. (SOU 1997: 157, s. 44). 

 
Med dessa ord inleder SOU 1997: 157 det andra kapitlet Att erövra omvärlden med. Härmed 
framskrivs barn som aktiva från födseln, de är meningsskapande i livet genom att undersöka 
sin omgivning med hela sin kropp och sina sinnen, i interaktion med medmänniskor. Barn ses 
som aktiva genom kommunikation med sin omvärld och de skapar sin kultur med de 
förutsättningar som omgivningen ger. Rapporten tar vidare upp om hur föränderligt samhället 
kommer att vara i framtiden och talar om vikten av att barn är rustade för vad som komma 
skall och nämner här även det livslånga lärandet. Som viktiga aspekter i den framtida 
pedagogiken nämns att bland annat att barns företagsamhet och förmågor skall utvecklas. Vi 
går mot ett informations- och kommunikationssamhälle, där nya utgångspunkter är gällande.  
 

För att kunna fungera som medborgare i ett demokratiskt samhälle måste man kunna läsa 
och uttrycka sig, man måste kunna granska och värdera information, hävda sina åsikter 
och utnyttja sin yttrandefrihet./…/ I ett media- och kommunikationssamhälle med nya 
koder, symboler och tolkningsmöjligheter är det viktigt att utveckla barns kommunikativa 
kompetens. Internationalisering och globalt tänkande ökar kraven på social kompetens, 
liksom kraven på att behärska olika språk. (SOU 1997: 157, s. 45). 
 

Vid sekelskiftet verkade den amerikanske filosofen och pedagogen John Dewey (1859- 1952) 
som menade att man skulle ta vara på barnets tidiga verksamhetslust. I Dewey (2004) 
åskådliggörs hans filosofiska synsätt och idéer som kom att ha relativt stort inflytande i den 
svenska skolvärlden. Det var Dewey som formade den aktivitetspedagogik som kallades 
intelligent action och learning by doing dvs. att barnen genom sina handlingar och intressen 
skulle lära sig. Han menade att tanke och handling, teori och praktik inte var varandras 
motsatser, utan varandras förutsättningar som skulle värderas lika. Deweys filosofi grundade 
sig på en interaktion av individ och samhälle och menade att människan utvecklas i samspel 
med sin omvärld, lär sig sociala regler och att förstå sammanhang genom aktivitet och 
experiment.  
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Imsen (1999) tolkar och menar att nytänkandet i Deweys filosofi kan urskiljas i tre sidor, 
utveckling, erfarenhet och demokrati. Författaren anser att utveckling är tillväxt som sker i 
förhållande till en fysisk och en social värld. Erfarenhet är summan av barnets aktivitet och 
resultatet av det fysiska materialet och den sociala omgivningen. I demokratibegreppet lyfter 
Dewey ”en fördjupad livsattityd hos den enskilde” och inte som ett politiskt system, där 
eleverna lär sig ömsesidighet och respekt genom att leva med varandra. (Imsen, 1999, s. 71).  
 
I en av Deweys utbildningsfilosofiska texter, Experience and Education (Dewey, 2004) gör 
han en kritisk jämförelse mellan den traditionella och den allt mer omfattade progressiva 
pedagogiken som växte fram och som han själv förespråkade. Han menade att förr bestod 
ämnet av färdigheter som hade erövrats av andra människor som skulle vidarebefordras till 
det uppväxande släktet genom inlärning. Dewey hade studerat den progressiva pedagogiken 
och fann vissa gemensamma principer som stred mot den traditionella pedagogiken. 
 

Att tvinga på uppifrån ställs mot att uttrycka och utveckla individualiteten; disciplin ställs 
mot fri aktivitet; inlärning genom texter och lärare- mot inlärning genom erfarenhet; /…/ 
att man förbereder sig före en mer eller mindre avlägsen framtid ställs mot att man gör 
det mesta möjliga av livet just nu; statiska mål och materia ställs mot att man gör sig 
förtrogen med en föränderlig värld. (Dewey, 2004, s. 168). 

 
SOU 1997: 157 vidmakthåller att Deweys insatser har satt spår i våra läroplansformuleringar. 
”Deweys arbeten har stått i fokus för den pedagogiska diskussionen under hela 1900-talet och 
hans idéer har varit en inspirationskälla i strävandena att förnya pedagogisk verksamhet för 
barn i olika åldrar.” (s. 15). 
 
Enligt Imsen (2000) var Lev Semënovic Vygotskij (1896-1934) den betydelsefullaste 
nytänkaren i sovjetisk psykologi. Hans böcker och fördjupningar om den psykologiska 
forskningen förbjöds år 1936 ända fram till 1950-talets slut, då hans psykologiska teorier blev 
aktuella. Vygotskijs kulturhistoriska teorier bygger på hans intresse för att studera människan 
i förhållande till konst och litteratur. Ur Vygotskij (1995) kan urskiljas att det är i det 
dynamiska mötet i miljön som kreativiteten och skapandet frodas, och där skapas, tolkas och 
gestaltas vår föreställningsvärld. Det finns två typer av handlingar i människans beteende. 
Dels hjärnans förmåga att bevara tidigare erfarenheter som lätt kan återupprepas i senare 
sammanhang, dels har hjärnan den kombinatoriska eller kreativa aktiviteten. Hjärnan 
kombinerar, bearbetar och skapar nya situationer och ett nytt beteende ur dessa tidigare 
erfarenheter. Just denna kreativa aktivitet gör att människan blir en ”framtidsinriktad varelse, 
som skapar sin framtid och samtidigt förändrar sin nutid.” (Vygotskij, 1995, s. 15).  
 
Imsen (2000) skriver om Vygotskij och den sociokulturella teorin som han förespråkade, där 
utvecklingsstadierna inte är de väsentliga utan han hävdade att utveckling och lärande är 
möjliga i alla typer av interaktion med andra människor. Det finns hela tiden en pågående 
utveckling med nya sätt att tänka och nya sätt att förstå världen, och för detta är det viktigaste 
redskapet språket. För att barn skall lära sig bör undervisningen vara på ”en litet högre nivå, 
så att eleven måste ’anstränga sig litet.’” (Imsen, 2000, s. 191). Detta sett ur Vygotskijs 
huvudsakliga teori om den proximala utvecklingszonen, där interaktion är mycket viktig 
mellan vuxna och barn, samt att pedagogens roll är betydelsefull. ”Den pedagogiska 
utmaningen ligger i att utnyttja utvecklingszonen genom att stimulera barnet att arbeta aktivt 
tillsammans med andra och ge det hjälp och stöd på den vacklande vägen mot att klara 
uppgiften på egen hand.” (Imsen, 2000, s. 188). 
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Gustavsson (2004) redogör för kunskapande och vandringen börjar vid Platons tankar 400 f. 
Kr, om att ”kunskap är något som utgår från vad vi tror eller håller för sant” (s. 50). Dessa 
tankar vidareutvecklar Aristoteles och delar in kunskap i teoretiska och praktiska vetenskaper, 
som grundar sig i skillnaden mellan det kroppsligt utförda arbetet och det intellektuella 
arbetet. Kunskap beskrivs vidare i tre delar som Episteme den vetenskapligt/ teoretiska 
kunskapen, Techne den praktiskt/ produktiva kunskapen och den sista Fronesis, den praktiska 
klokheten. Dessa delar av kunskapsutveckling återfinns idag i olika resonemang och ses 
tydligt inom den pedagogiska världen, ”I skolans verksamhet vill vi ju utbilda både vetande, 
kunniga och kloka medborgare.” (Gustavsson, 2004, s. 55). 
 
I Läroplan för förskolan (Lpfö98, 2006) beskrivs kunskap i fyra termer och barnen som 
grunden för verksamheten på förskolan. ”fakta, förståelse färdighet och förtrogenhet – som 
förutsätter och samspelar med varandra.” (s. 6). Ytterligare i samma stycke framställs att 
barnens ”erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft” skall vara grunden för 
verksamheterna. Det som beskrivits förutsätter aktiva kunskapssökande barn, vilket kan finna 
stöd för och ses som en strömning från den pedagogiska progressivismen som Gustavsson 
(2004) beskriver, att lägga ” /…/ tyngdpunkten vid elevens motivation och intresse, i syfte att 
kunna sätta igång processer av kunskap och lärande.” (Gustavsson, 2004, s. 28). Detta kan ses 
i motsats till förmedlingspedagogiken som ser det färdiga resultatet som det väsentliga, enligt 
författaren. Författaren anser att genvägar inte är till någon nytta, utan det är på omvägarna 
som kunskapsprocesserna äger rum ”/…/ upptäckterna och insikterna kommer i det kanske 
helt oväntade, i det vi finner på vägen.” (Gustavsson, 2004, s. 38). 
 
Illeris (2007) sätter människan i centrum för lärande med tre omgivande dimensioner som är 
innehåll, drivkraft och samspel. De två första utgör människans ”individuella tillägnelse 
process” medan den tredje är ”de sociala och samhälleliga aspekterna på lärande”. (Illeris, 
2007, s. 41). Författaren anser att vikten för lärande ligger i att det är förståeligt och 
meningsfullt, speciellt i dessa tider då samhället blir allt mer svår tolkat. Lärandet bör inriktas 
mot att ” /…/ tillägna sig en generell beredskap att förstå, att följa med vad som sker i och 
kritiskt förhålla sig till omvärlden.” (s. 98). Till detta ses även ” /…/ reflektion, i betydelsen 
eftertanke och omvärdering, allt viktigare för lärandet.” (Illeris, 2007, s. 98). Dessa tankar kan 
kopplas till vad Läroplan för förskolan (Lpfö98, 2006) ger i strävansmål ”Förskolan skall 
sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning 
till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.” (Lpfö98, 2006, s. 7f). 
 
Kunskap är personligt och finns inom oss, enligt Ellen Key är kunskap ”vad som finns kvar 
när vi glömt det vi lärt” skriver Gustavsson (2004, s. 41). Ytterligare ger han sin kunskapssyn 
och förklarar att ”Det är en sak att lära sig för att klara provet, få betyg och ta examen. Det är 
en annan sak att lära sig på ett sådant sätt att det vi lär får verklig betydelse för vårt sätt att 
tänka om och föreställa oss tillvaron, för hur vi handlar för att förändra och för hur vi lever 
våra liv.” (Gustavsson, 2004, s. 41). Författaren menar att kunskap inte kan bytas ut hos 
människan, men den är ständigt förnyelsebar och föränderlig. Om kunskap skall läras på ett 
”djupare plan” så måste det vara meningsfullt för människan. Grogrunden för kunskap finns i 
vår nyfikenhet, vanor och erfarenheter. När frågor uppkommer och vanor bryts, då sätts 
processer igång. Livsvärlden är utgångspunkten för kunskapande och som bygger på 
erfarenheter. Den kroppsliga erfarenheten framhålls av författaren som säger att ”Kunskapen 
sitter i kroppen.” (Gustavsson, 2004, s. 70). Merleau-Pontys teori om den erfarande kroppen 
överensstämmer med denna tanke, nedan citerad och tolkad av Lenz Taguchi (1997).  



 

16 

 

Erfarenheten är levd genom mig från min plats i världen. Jag är ingen åskådare. Jag är 
involverad!’ Via kroppen blir vi införda i världen. Kroppen är i världen och är en 
oupplöslig del i den, och därför varken ett objekt eller subjekt. Kroppen är istället den 
kommunikativa länken mellan mig och världen och samtidigt den horisont mot världen 
som finns latent i alla mina erfarenheter. (Lenz Taguchi, 1997, s. 35). 

 
Alerby (2003) menar att kunskapen måste bli förankrad i kroppen, med kroppen och 
införlivad i kroppen och sammanblandas med tidigare erfarenheter och bli till vanor. Då blir 
vi ägare och besitter kunskapen. ”Det är alltså via vår kropp vi gör erfarenheter i världen, 
vilka i sin tur är förutsättningar för lärande” (Alerby, 2003, s. 2). Författaren vidareutvecklar 
sin syn på den fysiska kroppens förlängda arm tex. en penna eller en käpp eller andra yttre 
ting som är betydelsefulla för människans lärande. Denna tanke om den erfarande kroppen i 
världen är helt i linje med Merleau-Pontys teori om livsvärld, som innebär att allt lärande har 
sin utgångspunkt ur livsvärlden. Eva Johansson (2001) beskriver vidare hans teori. 
 

Livsvärlden är en ”mellanvärld”, där natur, samhälle, kultur, historia och subjekt förenas 
och där det kollektiva och det individuella bildar en helhet. /…/ Vi kan aldrig undslippa 
livsvärlden eftersom vi lever i den. Livsvärlden är också i oss, ständigt närvarande i våra 
upplevelser, i det vi ser, gör eller erfar. Samtidigt överskrider världen människan; den 
finns där då vi föds och dör, men kan för den skull inte reduceras till en rent objektiv och 
beräkningsbar värld. (Johansson, 2001, s. 21). 

 
Molander (1997) för tankarna till en kunskap som både är abstrakt och konkret på samma 
gång, en helhet som människa, en helhet bland människor emellan i ett sammanhang. 
Molanders utgångspunkt är att all kunskap endast finns i form av kunniga människor. 
Kunskap förutsätter således en närvarande och engagerad person för att tillägna sig praktiska 
och teoretiska kunskaper. Dessa teorier för tankarna till dagens läroplans formuleringar om 
det livslånga lärandet. Författaren understryker att kunskapen leder oss vidare, och vidare, 
samtidigt som den fodrar ett samspel mellan människor. ”Den som är kunnig har inte slutat 
lära sig” (Molander, 1997, s. 13)  
 
Barn skall ges möjlighet att förstå sin omvärld och att kunna använda erfarenheter som grund 
för att utvecklas, genom bland annat interaktion och reflektion, menar Pramling Samuelsson 
och Mårdsjö (1997). ”När barn integrerat en ny erfarenhet i sin värld, ingår denna som en del i 
barns erfarenhetsvärld som de använder sig av i alla möjliga situationer. Den nya erfarenheten 
har förändrat barnens erfarenhetsvärld och de ser nya möjligheter i vardagen.” (Pramling 
Samuelsson & Mårdsjö, 1997, s. 44). Detta stämmer överens med strävansmål ur Läroplan för 
förskolan ”Förskolan skall sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i 
begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.” (Lpfö98, 2006, s. 9). 
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3:4 Perspektiv  
Barnperspektiv kan innebära hur vuxna ser på barn eller hur barn uppfattar och ser på sin 
omvärld menar Qvarsell (2003). Till detta lyfter författaren aspekter på barns rättigheter, som 
att säga sin mening och att bli bemött med respekt, vilket måste skiljas ut från barns behov. 
Detta ställer dock till med problem i det pedagogiska arbetet då pedagoger agerar utifrån 
gamla kunskaper om barns behov, vilket tidigare forskning gett upphov till och som blivit till 
allmängiltiga behov för alla barn. Värdegrunden i dagens läroplan lyfter barns rätt till respekt, 
vilket leder till svårigheter. ”Men att vidta åtgärder utifrån föreställningar om generella barns 
behov kan i den praktiska situationen vara raka motsatsen till att visa den respekt som barn 
och unga har rätt till.” (Qvarsell, 2003, s. 103). 
 
Att se barn genom ”föråldrade filter”, det vill säga andra tids normer, är något som Sommer 
(2005) lyfter fram till eftertanke. Författaren beskriver skolsituationer där flera olika 
generationer arbetar sida vid sida, alla med sina tolkningsfilter, sina tidigare erfarenheter, 
personliga regler och normer. Sommer menar att det är viktigt att analysera och reflektera 
kring barnsyn och tolkningsfilter. Vuxnas barnsyn grundar sig för det första på egna 
erfarenheter under uppväxten. För det andra, då det handlar om den yrkesmässiga fostraren, 
har det att göra med om de uppfattningar och förhållningssätt i den pedagogiska utbildningen 
som konstruerar den professionella barnsynsfilter. ”Genom pedagogisk utbildning tillägnas en 
rad uppfattningar, förhållningssätt och synpunkter från olika ämnen som rör barn och deras 
fostran.” (Sommer, 2005, s. 84). Løkken och Søbstad (1995) menar att barnperspektiv inte är 
ett enda perspektiv utan ” /…/det existerar flera stycken på en och samma gång - de är som 
fasetterna i en diamant. Vad man uppfattar är beroende av vem som betraktar diamanten och 
hur ljuset faller.” (Løkken och Søbstad. 1995, s. 14).  
 
Qvarsell (2003) anser vidare att pedagogers medvetenhet om vilket perspektiv de anlägger är 
av värde, då det bästa är att studera företeelser ur olika synvinklar för att få en så nyanserad 
bild som möjligt av ett fenomen. Författaren beskriver förhållandet mellan vuxna och barn om 
det rör sig om olika företeelser ur olika perspektiv eller om det är en sammanfattande kunskap 
om en och samma företeelse.  ”De fenomen det handlar om finns i barnens värld som de delar 
med vuxna och ändå kan det se ut som att världen framträder på olika sätt, som olika 
fenomen.” (Qvarsell, 2003, s. 111). Våra sätt att uppfatta omvärlden kan även ses i 
förhållande till kön, ”Flickor och pojkar kan se olika världar, eftersom de rör sig i olika 
meningssammanhang och handlar i olika handlingsutrymmen, i varje fall delvis.” (Qvarsell, 
2003, s. 111).  
 
 
 
3:5 Pedagogens roll 
Enligt Vallberg Roth (2002) är pedagogens roll i verksamheten, i mötet med barnen en faktor 
som också speglar synen på barn. Författaren menar att lärarpersonalen är den viktigaste 
kärnan i Forsells syn på den goda småbarnsskolan. Helst skulle det vara en gift man med 
hustru som tillsammans skulle ombesörja skolan med all sin tid och kraft. Men även en 
lärarinna med pigor kunde ta sig an uppgiften. ”Lärarinnan i småbarnskolan skulle vara 
gudfruktig, älska barn, vara ordentlig, snygg och tålig. /…/ Vidare skulle hon vara bestämd 
och beslutsam utan att vara obehörigt sträng och absolut inte missbruka Guds heliga namn.” 
(Vallberg Roth, 2002, s. 33). Författaren beskriver lärarinnans roll under det goda hemmet 
och hembygdens tidsepok, då ledarinnan skulle vara som en god mor som ledde, vårdade och 
utvecklade barnet. Barnen skulle inte skolas, de skulle ledas med moderlig fostran.  
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Dagens pedagoger och pedagogikforskare talar om det kompetenta barnet i förgrunden där 
pedagogens möte med barnet i alla sammanhang har stor betydelse. Gren (2001) och Åberg 
och Lenz Taguchi (2005) lyfter många etiska aspekter som tydliggör och framhäver en syn på 
och ett möte med det kompetenta barnet. Synen på barn skall inte bara bestå i vokabulärer, det 
ska konkret användas i det dagliga mötet för att vara trovärdig och ha bärighet. Det är av stor 
vikt att pedagogen är reflekterande om vilken makt denne har och hur dess utövande medvetet 
eller omedvetet påverkar barnen och deras situation.  

 
Det som händer när vi i onödan styr barnens verksamhet, är att vi begränsar barnets 
tanke. (Gren, 2001, s. 119). 

 
Jag tror att barn behöver ambitiösa vuxna i den meningen att vi ger dem verktyg, 
möjligheter på deras väg. Vi behöver inte ge barnen svaren innan de har frågat. Som jag 
ser det, bygger lärande på samspelet mellan barnen, miljön och vuxna och det är 
upplevelser och den egna nyfikenheten som utgör grunden för lärande. (Åberg & Lenz 
Taguchi, 2005, s. 58). 

 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att ur pedagogperspektiv förutsätter all undervisning 
kommunikation och ett intresse för barnens liv och uppfattning om världen. En god relation 
mellan pedagog och elev är ytterst viktig där förtroende och tillit ska vara ömsesidig. En 
lärare ska tro på elevens kapaciteter och överföra denna tro till eleven själv för att hon då ska 
ta ansvar för sitt eget lärande. Johannessen (1997) å andra sidan ser pedagogens syn på 
eleverna som en tungt vägande aspekt som präglar verksamhetens totala effekt. 
  

I ett klimat där de vuxna definieras som de som har kontrollen och är mogna, medan 
barnen definieras som outvecklade och oerfarna, kan det lätt uppstå en uppfattning om att 
utveckling är något som gäller för barn men som är ett avslutat kapitel för de vuxna. Om 
vi istället betraktar utveckling som en ömsesidig process som varar hela livet, kan vi 
också vara tacksamma för att vi möter barn som rör vid djupa känslor inom oss. 
(Johannessen, 1997, s. 88). 

 
Sommer (2005) ger en granskande analys över hur barnsynen under hundra år har förändrats i 
takt med att samhället i övrigt har genomgått stora förändringar. ” /…/ men också inom den 
psykologiska och pedagogiska ämneskulturen har det skett viktiga förändringar.” (s. 81). 
Sommer menar att den förändrade barnsynen, från novis till ett kompetent barn har 
komplicerat tillvaron och de vuxnas roll bland barnen. De vuxna måste ge avkall på endel av 
sin auktoritet och bestämmande. Det betyder också att pedagogens uppgift inte i första hand är 
att ge kunskap med barnet som mottagare utan att båda har sitt intresse riktat mot ett 
gemensamt fokus för att se och upptäcka världen tillsammans. Gren (2001) är inne på samma 
linje då hon talar om en ”fördjupad respekt” vid mötet med det aktivt sökande och kompetenta 
barnet.  
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Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) har framställt en tredje barnsyn som en möjlig 
”mötesplats” i att se barn som kultur- och kunskapsskapande, med denna ”vision” och 
barnsyn kan pedagoger finna stöd och utmaningar för att diskutera sin barn- och kunskapssyn, 
verksamheternas innehåll samt läroplaner.  
 

Idén om det kultur- och kunskapsskapande barnet bygger på en respekt för barnet som ett 
kompetent och nyfiket barn – ett barn som är fyllt av lust att lära, att utforska och 
utvecklas som människa, i en aktiv relation till andra människor. Det är ett rikt barn. Ett 
barn som tar aktiv del i den kunskapsskapande processen. Detta barn är också aktivt i 
konstruktionen – skapandet – av sig självt, sin personlighet och sina förmågor, genom 
interaktionen med omvärlden. (Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994, s. 23). 

 
Författarna beskriver förhållningssättet för pedagoger till det kultur- och kunskapsskapande 
barnet.  

 
Det är en pedagog som ser det som sin uppgift i den kultur- och kunskapsskapande 
processen att vara ömsom medresenär, ömsom vägledare - handledare - som ger 
information om resans riktning och stimulans inför den fortsatta resan, och ömsom 
dragkraften, även om sträckningen inte alltid blir det man trott. (Dahlberg & Lenz 
Taguchi, 1994, s. 23).  
 

Bjervås (i Johansson & Pramling Samuelsson, 2003) menar att det måste finnas ett samband 
mellan hur pedagoger agerar och vad som sägs i ord så att inte ”uttrycket ’det kompetenta 
barnet’ skall bli något annat än ett slentrianmässigt använt honnörsuttryck utan ett medvetet 
innehåll.” (s. 79). 
 
Nordin-Hultman (2005) menar att det är begrepp som individ, identitet och utveckling som 
”/…/ måste skrivas in med andra antaganden, om det pedagogiska sammanhanget och miljön 
skall kunna ges betydelser för barns sätt att vara och för hur de uppfattas och avhandlas.” (s. 
165). Vidare tar Nordin-Hultman stöd i de postkulturella teorierna med en kunskapssyn som 
bottnar i en bred barnsyn, där bland annat ålder, kön, miljö och pedagogik är av betydelse. 
Alla de kognitiva och emotionella upplevelserna får sin innebörd genom det som omvärlden 
och kulturen bär med sig, i form av språk och verktyg.  
 

Barnen är inte på ett speciellt sätt, de blir, på olika sätt i relation till de möjligheter och 
normer som de olika miljöerna och aktiviteterna utgör. Barnen talar och handlar inom de 
meningsbärande tankemönster, föreställningsvärldar och handlingsmönster som de möter 
och har lärt sig att använda. (Nordin-Hultman, 2005, s. 168). 

 
Enligt Kennedy (1999) har vi alla olika sätt att se på barn, vilken kunskapssyn vi har och 
vilken pedagog vi väljer att vara. Vår roll som pedagog har en avgörande betydelse för hur 
barnet och verksamheten kommer att bli.  
 

Om man väljer att i första hand se barns behov och brister, kräver det en pedagog som 
hela tiden finns till hands, berättar och förklarar, rättar till, skyddar och håller koll. Det 
innebär att man som vuxen vet allt, kan allt och måste förmedla detta till barnen. På det 
sättet ger man inte barnen möjlighet att tänka själva, ställa egna frågor och använda hela 
sin förmåga, fantasi och kompetens. (Kennedy, 1999, s. 17). 
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För att det pedagogiska arbetet i förskolan skall utmynna i interaktion mellan inblandade 
parter, måste det finnas en förståelse för varandras liv. Johansson och Pramling Samuelsson 
(2001) visar på vikten av detta. Det är den vuxne pedagogen som är förebild och bärare av 
detta ansvar, att utgå från barns livsvärld och kunna tillmötesgå barnen och visa på hur viktig 
förståelsen för varandra är. Missförstånd kan uppstå, på grund av att vuxna och barn har olika 
erfarenheter med sig, men även hur lika erfarenheter vi kan ha. ”Pedagogik förstådd som ett 
möte mellan livsvärldar inkluderar även en etisk dimension som tar hela människan i 
beaktande. För att pedagogiska möten skall komma till stånd krävs ett engagemang i och en 
omsorg om den lärandes livsvärld.” (Johansson & Pramling Samuelsson, 2001, s. 83). 
Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) menar att utgångspunkten för barns inlärning och 
utveckling beror på barnet själv. Men som pedagog ska du hjälpa barnet ”att föra ett 
resonemang och konkret visa att deras tänkande om ett innehåll har förändrats - att göra deras 
lärande synligt för dem själva” (s. 66). I Skolverket (2005) finns följande att läsa angående 
pedagogers förhållningssätt till aktiva kompetenta barn.  
 

Det handlar även om att ha tillit till och förväntningar på att barn kan klara olika saker 
med stöd av vuxna. De vuxnas förhållningssätt är avgörande i arbetet med barns 
inflytande över sin egen vardag och det krävs att personalen både har förutsättningar för 
arbetet och en medvetenhet om hur barn kan involveras. (Skolverket, 2005, s. 32).  

 
Redan den romerske författaren Publius Terentius (ca 195 f. Kr.– 159 f. Kr.) lade på sin tid 
stor vikt på pedagogens medvetna val av kunskapsstoff och metoder och förespråkade att 
utgångspunkten till lärande skulle ske genom lustfyllda och intressanta ämnen. ”När ni står 
inför den ständigt växande mångfalden av aktiviteter som man erbjuder er, bör ni först och 
främst välja dem som sprider glans över ert liv./…/ Låt blomknopparna slå ut, också om de 
ibland blir våta av dagg. Resten får ni på köpet.” (Terentius citerad i Kernell, 2002, s. 2006).  
 
 
 

4. Metod 
 
Empiriska undersökningar kan utföras genom tre olika slags huvudstudier där intervju, 
enkätundersökning och observation ingår. Dessa kan användas i exempelvis en 
jämförandestudie. Widerberg (2002) beskriver skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ 
forskning där den kvalitativa forskningen syftar till att klargöra karaktärer eller egenskaper 
medan kvantitativ undersökning handlar om att fastställa mängder eller frekvens. Hon menar 
också att den kvalitativa forskningen ger undersökaren en chans att lära sig någonting om sig 
själv och andra. ”Metodutveckling och reflektioner över tillvägagångssätt innebär alltid 
kunskapsutveckling. Med nya och andra metoder ser och förstår man helt enkelt nya saker.” 
(Widerberg, 2002, s. 31). Svenning (2003) menar att de kvalitativa analyserna inte är precisa, 
men de är känsliga för knappt märkbara variationer och skiftningar. ”Forskningsprocessen 
kan schematiskt betraktas som en kedja av tolkningar av verkligheten.” (Svenning, 2003, s. 
159). 
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4:1 Observation som metod 
Løkken och Søbstad (1995) menar att man skall försöka se delarna i ett större sammanhang 
för att få en helhetsuppfattning. ”Kvalitativa observationsmetoder har för det första ofta en 
inriktning på detaljer eller delar, dvs. att man riktar sitt intresse mot enskilda delar eller 
aspekter av den företeelse man studerar.” (s. 44). Svenning (2003) beskriver att ”En kvalitativ 
undersökning är mer exemplifierande än generaliserande.” (s. 68).  
 
Patel och Davidson (2003) beskriver de vanligaste typerna av observation; strukturerade eller 
ostrukturerade. Vid strukturerade observationer beslutar man i förväg om vad som skall 
observeras t.ex. i ett observationsschema med förutbestämda variabler. De ostrukturerade 
observationerna kräver även dem, planering och omsorgsfulla överväganden. ”Vid dessa 
observationer har vi inte något utprovat observationsschema utan istället ska vi registrera 
’allting’, vilket i och för sig är en omöjlighet även för den skickligaste av observatörer.” (Patel 
& Davidson, 2003, s. 94). Widerberg (2002) menar att man väljer observation som metod om 
man ”vill belysa ett fenomen genom att studera det ’in real life’ eller ’in action.’”  (s. 17).  
 
Merriam (1994) anser att fallstudier är en metod som kan användas för att studera och 
identifiera ett avgränsat system, en undersökning av en specifik företeelse, en händelse, en 
person, ett skeende eller en social grupp. Genom ett kvalitativt angreppssätt, som har sitt 
främsta syfte att förstå innebörden av situationen, så strävar man efter att förstå hur allt 
samverkar för att bilda en helhet. Författaren anser att man genom att studera en specifik 
situation kan belysa samspelet mellan viktiga faktorer.  
 
Samspelet med andra människor utgör ett spänningsfält där det inte finns en enda objektiv 
verklighet, därför pekar Merriam (1994) på att den kvalitativa forskningen studerar ”många 
verkligheter.” (s. 31). Likaså är processen det intressanta, inte resultatet eller produkten. 
Fördelarna med fallstudier inom pedagogiken, enligt författaren, är att framforskade processer 
och program kan förmedla förståelse, som i sin tur kan påverka och förbättra praktiken. 
Merriam (1994) varnar för att de kvalitativa fallstudierna, som metod, kan överförenkla eller 
överdriva situationer som kan vilseleda läsaren för hur det verkligen är, då det utgör endast en 
enda aspekt. Därför måste forskaren vara medveten om sin roll som observatör. Genom 
forskaren, och dennes världsbild, perspektiv och värderingar, filtreras alla observationer och 
analyser. Goda förutsättningar för fallstudieforskaren är att denne är bra på att kommunicera, 
är empatisk och har en förmåga att lyssna och att iaktta uppmärksammat situationerna. 
(Merriam, 1994). 
 
Inledningsvis hade vi tänkt intervjua pedagoger men vi insåg att det var ur ett barn perspektiv 
vi ville se verksamheten, därför valde vi i stället att observera barn. Därför valde vi att göra 
empiriska studier som innefattar barns perspektiv på förskolan genom observationer. Patel 
och Davidson (2003) menar att vi med observationsmetoden kan ”studera beteenden och 
skeenden i ett naturligt sammanhang i samma stund som de inträffar.” (s. 74). Løkken och 
Søbstad (1995) säger att ”Observationerna kan också säga något om det sociala samspelet och 
om relationerna mellan barnen och mellan barn och vuxna. /.../ eller om hur den fysiska 
miljön skapar hinder och möjligheter för den aktivitet som är aktuell.” (s. 37). Därför tycker 
vi att det är viktigt att studera barn i handling för att se verksamheten ur deras perspektiv samt 
att det är betydelsefullt att följa ett barn i taget.  
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Våra undersökningar var i huvudsak observatörsbaserade, dvs. att vi har ett 
åskådarperspektiv, enligt Svenning (2003). Detta för att få en så objektiv bild som möjligt 
utan att ha påverkat barnen. Vi följer diskret respektive observerat barn, för att inte störa de 
rutiner och vanor barnen har. Är det så att vi i situationen är tvungna att exempelvis ge en 
hjälpande hand, så går vi in som aktiva för ett tag.  
 
Genom observation kan vi få en mer beskrivande sida från barnet, för detta finner vi stöd hos 
Svenning (2003). ”Genom att delta ett tag kan forskaren få en viss inblick i den verklighet han 
vill beskriva. Denna inblick behövs, men behöver egentligen ett klart utvecklat perspektiv- 
seende som grund. För detta behövs att forskaren drar sig tillbaka och blir åskådare ett tag.” 
(s. 21f). Løkken och Søbstad (1995) menar att det finns många faktorer som spelar in vid 
observationer och nämner bland annat uppmärksamhet, upprepning, värderingar och 
erfarenheter. ”Sannolikheten för att vi uppfattar en viss situation på olika sätt är faktiskt större 
än för att vi skulle tolka den på samma sätt.” (s. 42). Det finns även andra risker med denna 
slags undersökning, som Svenning (2003) tar upp om, att det är lätt hänt som observatör att 
glida över och bli ”en renodlad deltagare” och tappa fokusering på uppgiften.  
 
 
 
4:2 Analys 
Ely m.fl. (1991) ger exempel på flera olika tillvägagångssätt för det slutliga analysarbetet 
såsom tankeenheter, scheman utifrån det insamlade fakta, kategorier som grundar sig på 
teorier eller tidigare forskning. Patel och Davidson (2003) rekommenderar att göra löpande 
analyser och anteckningar under hela datainsamlingsproceduren när man gör kvalitativa 
undersökningar. Detta skiljer sig från kvantitativ bearbetning då man oftast väntar med all 
bearbetning tills allt material är insamlat. Backman (1998) menar att det är bra att skapa 
kategorier eller teman för att få struktur över analysen. 
 
Direkt efter observationerna skrev vi ner det iakttagna. Ur observationsprotokollen och 
sammanfattningarna kunde vi börja skönja mönster där den fysiska miljön, pedagogens 
förhållningssätt och barns interaktion med omgivningen fick utgöra de tre olika 
kategoriseringarna i vår forskningsfråga. I dessa tre kategorier fann vi även positiva och 
negativa aspekter som kunde påverka barns utveckling av sina kompetenser.  
 
 
4:3 Urval  
Vi har observerat nio barn på olika orter i Norrbotten. Vi valde att begränsa oss till 
förskolebarn i åldern 3- 4 år i åldersblandade grupper. Denna ålderskategori valde vi för att 
hamna i mittenspannet av åldrar på förskolor. Val av förskolor kunde inte utföras 
slumpmässigt vilket Svenning (2003) talar om, däremot var det ett slags selektivt urval då vi 
sett ut dem som var möjliga i våra närområden. I resultatet kommer pedagoger att framgå, 
men vi har valt att inte gå in på deras i antal, kön eller utbildning, då dessa personer växlar 
kring barnen och inte alltid är konstanta under de studerade situationerna. 
 
Förskola 1, Anna 4 år, Björn 3 år och Carl 3 år 
Förskola 2, David 4 år 
Förskola 3, Erik 3 år och Fanny 4 år, olika avdelningar 
Förskola 4, Greta 3 år 
Förskola 5, Hanna 3 år och Inga 4 år, olika avdelningar 
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4:4 Bortfall 
Rudberg (1993) anser att det inte är möjligt att säga hur stort bortfallet kan vara utan att det 
förvanskar undersökningen men konstaterar att ” det enda man som hederlig forskare kan göra 
är att sanningsenligt redogöra för bortfallets storlek och dess orsaker, i den mån de är kända.” 
(s. 136f). Av totalt nio barn och arton observationssekvenser var bortfallet fyra barn. Vid 
påklädning var bortfallet två, ena då barnet blev sjuk och det andra då pedagogerna valde att 
stanna inne på grund av kyla. Vid matsituationerna var bortfallet två, ett då barnet hade ett 
läkarbesök som vi inte visste om och det andra på grund av ett missförstånd från vår sida 
angående mattiderna. 
 
 
 
4:5 Etiska aspekter 
Vi berättade för de berörda pedagogerna om vårt forskningssyfte samt att medverkan är 
anonym. Enligt Vetenskapsrådet (2001) skall personer avidentifieras vid sammanställningen 
av insamlat material för att skydda personers integritet och omöjliggöra identifiering av 
enskilda personer. Detta gjorde vi vid observationstillfällena och betecknade de medverkande 
barnen och förskolorna med fiktiva namn och siffror för att ha möjlighet att särskilja dem åt 
medan observationerna utfördes. Därför finns det heller ingen möjlighet att identifiera 
enskilda barn, förskolor eller pedagoger i resultatet. Det insamlade materialet kommer inte 
heller att användas i annat sammanhang än för forskningsändamålet. 
 
Løkken och Søbstad (1995) tar upp tänkvärda aspekter och påpekar vikten av att ha nog 
mycket insamlad data för att dra slutsatser, samt att man skall uppmärksamma de moment 
som är osäkra i undersökningen. Detta för att förebygga och hindra en negativ syn på 
pedagogiskt arbete och forskning. ”Respekt för barnen och deras familjer och de egna 
kollegerna ska ligga i den yrkesetiska medvetenheten.” (Løkken och Søbstad, 1995, s. 17).  
 
 
 
4:6 Upplägg, Genomförande och Analys 
Vår avsikt var att undersöka om hur den fysiska miljön, pedagogers förhållningssätt och 
barnens interaktion med omgivningen kan påverka utvecklingen av barns kompetenser.  
 
Vi valde momenten mat- och påklädningssituation för att de förekommer dagligen i alla 
förskolor. Vi utformade ett gemensamt observationsunderlag för vad vi skulle fokusera på, 
hur och vad som skulle registreras. Detta för att ha en gemensam plattform att utgå ifrån 
eftersom studierna gjordes på olika orter. Protokollet var utformat med fyra olika kolumner, 
’kan/får’ och ’kan inte/får inte’ med respektive kommentarkolumn. Detta för att så enkelt som 
möjligt kunna följa och kategorisera händelserna.  
 
Vi tog kontakt med pedagoger på de förskolor som var aktuella för studien, talade om vårt 
övergripande syfte, samt att varken förskolan eller barnets namn kommer att nämnas i studien, 
dvs. att de har full anonymitet. Vi talade om för pedagogerna att vi skulle göra en observation 
av ett barn under två timmar där fokus skulle komma att hamna på matsituation och 
påklädning, utifrån dessa fakta avgjorde pedagogen om det var genomförbart i deras 
verksamhet. Därefter beslutade vi gemensamt för tid och datum då observationen kunde 
genomföras. 
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För att se barns möjligheter i deras vardag på förskolan valde vi att utföra observationer, som 
genomfördes öppna för pedagogerna om vårt syfte med undersökningen. Men delvis dolt för 
barnen, då vi upplyste dem i stort om att vi skulle vara med dem under dagen, men dolde vår 
intention om att observera endast ett barn. Detta gjorde vi för att minska på faran att barnen 
inte uppträdde som ”i vanliga fall”, då risken finns för att det blir en konstlad och utpekad 
situation. Dock klarar inte barn av att göra mer än miljön och pedagoger tillåter dem, men 
som Svenning (2003) påpekar är ”Hawthorneeffekten” bevis för att ” /…/ bevakning gör att 
de [människor] kan fungera annorlunda.” (s. 225). 
 
Vi observerade varje enskilt barn i cirka två timmar, detta ansåg vi vara fullgott underlag, då 
den tiden inkluderade de avsedda sekvenserna av både påklädning och matsituation. Vi 
protokollförde direkt under observationssekvensen, definitionerna var inte så hårt dragna som 
vi tidigare beskrivit, vi noterade i observationsprotokoll. Protokollet visade sig vara svårt att 
använda vid observationer så vi antecknade i löpande form det vi iakttog. Observationerna var 
delvis systematiska, då vi iakttog och lyssnade, förde protokoll på vad som studerades samt 
att sekvenserna var begränsade till tid och delvis till aktivitet. Enligt Svenning (2003) har 
systematiska och strukturerade observationer noggranna definitioner och att studien ”måste 
fastställas i tid och rum!” (s. 143).  
 
Allt eftersom observationerna genomfördes sammanfattades det ner i löpande text. Eftersom 
vi gjorde observationerna enskilt på olika orter så delgav vi observationsprotokollen löpande 
till varandra via e- mail som följdes upp av telefonsamtal då vi muntligt diskuterade det 
observerade resultatet. Efter att alla nio observationerna var genomförda och nedskrivna 
sammanställdes det slutliga resultatet.  
 
 
 

5. Resultat 
I denna del kommer vi att presentera de sammanfattade resultaten från observationerna, där vi 
först ger en bild av varje observation och därefter en slutlig samanställning. Detta utifrån 
syftet att beskriva och förstå hur den fysiska miljön, pedagogers förhållningssätt och barns 
interaktion med omgivningen kan påverka utvecklingen av barns kompetenser.  
 
 
5:1 Sammanfattning av observationerna 
Anna 4 år: När Anna ska gå ut idag är det snöväder. Två pedagoger börjar klä på andra barn 
och uppmanar de större barnen att börja klä på sig, Anna och en annan flicka bara stojar och 
leker i hallen och lyssnar inte alls på vad pedagogen säger. Pedagogerna klär på barnen en 
efter en och släpper ut dem allt eftersom. En av pedagogerna har gått ut med de först påklädda 
barnen. Anna har pratat och stojat hela tiden och har inte tagit ner sina kläder från hyllan. 
Pedagogen säger till Anna att hon brukar kunna klä på sig nästan helt själv men Anna bara 
skrattar och säger att hon inte kan. Pedagogen tar ner Annas kläder från hyllan och ber henne 
komma nära soffan. Pedagogen sitter på soffan och Anna står framför henne och pedagogen 
klär på henne helt och hållet. 



 

25 

 
Anna går till bordet och klättrar upp på sin plats runt bordet. Stolar och bord är i vuxenstorlek, 
men det går bra för Anna att klättra upp på sin stol, av tripp trapp modell. Tallrikar, bestick 
och glas är standardstora. Bordet är dukat av en pedagog när Anna kommer till bordet. 
Kokerskan kommer med matvagnen och sätter fram små karotter med mat. Anna och de andra 
barnen tar mat åt sig själva och skickar vidare karotterna. Pedagogen häller upp mjölk ur 
mjölkförpackningen i alla barnens glas, en del barn får laktosfri mjölk. Anna säger att hon vill 
ha mera mat. Pedagogen stiger inte upp för att ge karotterna till henne utan uppmanar barnen 
att skicka karotterna. När Anna är färdig går hon till matvagnen där det finns en skål att sätta 
besticken i och plats att lägga tallrikar och glas. Hon sorterar allt på egen hand. 
 
 
Björn 3 år: Björn och alla barnen sitter vid matbordet och väntar på att maten ska komma 
från köket. Pedagogen berättar att det serveras renskav och potatismos idag och det resulterar 
i ett livligt samtal om renar och skoterkörning. När matvagnen kommer lägger kokerskan 
fram karotterna så att ett barn börjar med potatismoset, ett annat barn börjar med köttet och 
ytterligare en annan börjar med råkosten. På så vis vandrar kärlen runt i bordet och alla tar för 
sig av maten. Kokerskan, som sitter med vid bordet och äter, frågar barnen om de vill ha 
mjölk eller vatten till maten och häller upp åt barnen ur mjölkförpackningar och en stor 
tillbringare vatten. Alla äter medan det pågår ett lugnt samtal kring bordet. Samtalet idag 
handlar om en liten bordskamrat, Marika 2 år som har bestämt sig för att ta själv av maten och 
inte låter någon mata henne. Barnen har så roligt åt henne för hon är tjurig och bestämd. 
Pedagogen frågar om någon vill ha mera mat. Björn är mätt och vill inte ha mera. När Björn 
är klar går han och för sin tallrik och bestick till matvagnen. Han går en ny vända till 
matbordet och hämtar glaset och för den till matvagnen. Björn går till ett annat rum under 
tiden de andra äter, det är en regel för att alla ska få äta i lugn och ro. Han går tyst och stilla 
och stänger dörren efter sig. 
 
Vid påklädning för utgång tar Björn ner sin overall och skor, pedagogen plockar ner 
yllekläderna och uppmanar honom att sätta på sig sockorna men det gör han inte. Björn sätter 
sig ner på bänken i hallen bredvid mig och berättar om vad hans storebror har gjort i skolan. 
Eftersom jag känner barnen sen tidigare VFU så frågar Björn också varför jag inte kommer 
och jobbar mer på förskolan. Vi sitter där och pratar medan de andra pedagogerna klär på de 
andra barnen. Jag ber också att Björn ska börja klä på sig men han bara pratar på om andra 
saker. Pedagogen sätter sig på golvet vid Björns kläder och ber honom komma. Han backar 
fram till henne och sätter sig med en duns i pedagogens famn. Under tiden pedagogen klär på 
honom för pedagogen och Björn ett samtal om fantasier och drömmar. Björn verkar njuta av 
stunden och har ingen brådska utomhus.  
 
 
Carl 3 år: Pedagogen säger att klockan är halv tio och då är det tid för utelek. Flera av barnen 
går till hallen och det blir trångt och fullt av kläder över hela hallgolvet. Ljudnivån är hög. 
Carl säger att han inte vill gå ut och springer och gömmer sig i snickarrummet. Ingen gör 
notis om honom för de klär de andra barnen. Carl smyger fram och kikar mot hallen igen men 
gömmer sig på nytt när han hör en pedagog ropa på honom. Pedagogen har klätt de andra 
barnen och kommer nu och hämtar Carl från snickarrummet. Han protesterar, men pedagogen 
tar honom i famnen och pratar lugnande om hur roligt det är med snö och vinter. Pedagogen 
och Carl pratar om uteaktiviteter med pulkåkande och skoterkörning medan pedagogen tar ner 
yllekläderna från hyllan, overallen och klär på honom under samtalets gång. Carl går glatt ut 
för att skotta snö och pedagogen stannar inne för att duka till lunch. 



 

26 

 
David 4 år: David sitter i samlingen då kokerskan kommer in och säger att maten är klar. 
Alla springer och sätter sig vid bordet som kokerskan har dukat. Bord och stolar är i 
vuxenstorlek, barnen sitter i tripp trapp stolar. Tallrikarna här är en storlek mindre, så också 
gafflar och knivar. Karotterna går runt och David och alla barnen tar mat åt sig själva. Men 
David är hängig och trött och vill bara äta grönsaker. Han knaprar på några morotsstavar och 
gurkskivor. Pedagogen uppmanar honom att ta lite av kycklinggrytan och riset och smaka på 
maten. David tar några riskorn och lite sås från kycklinggrytan men smakar inte. Pedagogen 
frågar om han vill ha mjölk eller vatten och han väljer vatten vilket pedagogen häller upp åt 
honom ur en stor, tung tillbringare. När alla har ätit färdigt får de gå och föra sin tallrik och 
bestick till en matvagn. David tar sina och för till matvagnen. Glaset blir kvar på bordet, den 
tar kokerskan hand om. Efter en stund går David på toaletten och spyr. Hans mamma hämtar 
hem honom.  
 
 
Erik 3 år: Erik går ut i hallen och tar själv ner overallen från sin krok, han svingar sig i 
luckdörren och får tag i mössan och en vante som ligger på översta hyllan. Pedagogen sätter 
sig på huk och tar koftan från hyllan och ber Erik komma, och sätter på koftan och drar igen 
dragkedjan. Pedagogen ber nu Erik fortsätta själv med att ta på overallen och går vidare för att 
hjälpa nästa barn. Erik sitter med benen instuckna i overallen och ropar - Jag kan inte! Jag kan 
inte! Pedagogen klär ett annat barn och återkommer sedan till Erik som inte kommit någon 
vart med påklädningen. Pedagogen talar om för honom att han visst också kan, och drar ut 
fötterna ur byxbenen och ber honom stå upp. Erik ställer sig och pedagogen drar på overallen, 
drar igen dragkedjan och ber nu Erik hämta skorna från hyllan. Erik hämtar dem och 
pedagogen hjälper på med dem. Pedagogen tar vantarna, en från golvet och andra på hyllan, 
hjälper på med dem, tar en scarfs och knyter runt halsen på Erik och sätter på mössan, så går 
han ut. Det är trångt med många barn i hallen och mycket kläder på golvet och hög ljud nivå.  
 
När Erik ska äta ser han att någon flyttat hans stol, han knuffar iväg den en bit bort efter 
golvet och knuffar sin egen stol på rätt plats. Det är så kallade Tripp trapp stolar, den verkar 
vara något svår att komma upp på, men det går ändå. Pedagogen kommer in i rummet och 
talar om vad det är för mat. Pedagogen tar barnens tallrikar en efter en och serverar mat i 
fatet. Pedagogen går iväg och hämtar vatten i en stor kanna åt samtliga vid bordet. Erik har 
ännu inte rört i maten, nu hoppar han ner från stolen, tar av sig jackan, klättrar upp igen och 
sätter sig. Pedagogen kommer tillbaka och sätter sig, frågar om Erik vill ha bröd och det vill 
han. Pedagogen smörar ett mjukt bröd och lägger en ostskiva på, men det vill inte Erik ha, så 
pedagogen tar bort osten och räcker över smörgåsen. När han ätit upp sin smörgås ber han om 
en till smörgås men pedagogen säger åt Erik att äta av maten först. Han tar en sked mat i 
munnen… varpå pedagogen smörar ett halvt hårtbröd och ger den till Erik, han tar emot den 
utan att anmärka om att det var ett annat slags bröd. Nu vill Erik ha mjölk att dricka och 
pedagogen fyller Eriks glas med mjölk ur mjölkförpackningen. När han ätit färdigt klättrar 
han ner från stolen, tar skeden och glaset i handen och för till vagnen i rummet bredvid. Sedan 
hämtar han tallriken och för den till vagnen, häller ut soppan som blev över i en hink som står 
på en låg stol. 
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Fanny 4 år: Fanny går ut till hallen och tar ner overallen från sin krok. Pedagogen går förbi 
och lägger yllekläderna på golvet bredvid, från hyllan ovanför kroken och uppmanar Fanny 
att börja med dem först. Pedagogen fortsätter till ett annat barn som blir påklädd. Fanny drar 
sakta på yllebyxorna, ett ben i taget. Pedagogerna uppmanar henne flera gånger att klä sig, 
medan de hjälper de andra barnen med kläderna. Det är stojigt och hög ljudnivå i hallen. 
Fanny sitter på golvet och säger flera gånger att hon inte vill och inte kan klä på sig själv. När 
pedagogerna hjälpt nästan alla andra barn utom Fanny så kommer en pedagog och klär på 
henne. Pedagogen ber henne stå upp och drar upp yllebyxorna. Pedagogen tar den stickade 
tröjan och uppmanar Fanny att vara med och hjälpa till… drar tröjan över huvudet och tar de 
stickade sockarna från golvet, ber henne lyfta på vardera fot och drar på sockarna. Sträcker sig 
sedan för att ta overallen, ber henne kliva i den, drar upp den och drar igen dragkedjan. Fanny 
börjar själv dra på ena handsken varpå pedagogen avslutar med att dra den ”ordentligt på 
plats” samt sätta på den andra handsken och mössan på huvudet. Skorna är i grov entrén så 
pedagogen följer med henne dit, tar ner skorna från ställningen och ber Fanny stoppa i 
respektive fot och pedagogen drar över byxbenen.  
 
 
Greta 3 år: Greta visar mig sin tripp trapp stol vid matbordet, hon klättrar vant upp på den 
och säger att hon är hungrig. Under tiden dukar pedagogen fram djup tallrik och sked, samt 
uppmanar att de ska ligga stilla på bordet. Pedagogen säger att det egentligen är dukvärdens 
sak att göra, men dukvärden är sjuk idag så det är lika bra att göra det själv. När alla barn satt 
sig till bords ställer sig pedagogen vid bordskanten och ber barnen räcka sin tallrik medurs, 
för påfyllnad. Eftersom det är soppa så är det så svårt att ta själv, säger pedagogen. När alla 
barn har mat på tallrikarna frågar pedagogen om Greta vill ha mjölk att dricka, det vill hon 
och pedagogen häller upp i glaset från mjölkförpackningen, därefter uppmanar denne Greta 
att ställa glaset framför tallriken. Greta ber om en smörgås och pedagogen smörar en halv 
hårtbrödbit åt henne. När samtliga barn ätit klart för de sina tallrikar, skedar och glas till 
matvagnen.  
 
 
Hanna 3 år: Hanna springer ut i hallen och pedagogen tar overallen från kroken och lägger 
den på golvet. Hanna tar själv fram yllekläderna, vantar och mössa ur overallen. Hon börjar 
med att ta på sig ylletröjan, väljer en av halspolona och drar den över huvudet. Sedan tar hon 
på ena handsken och mössan, hon funderar och så tar hon av mössan och sitter och tittar på 
två andra barn som också klär på sig samtidigt. Hon plockar med overallen och tar ut ett par 
stickade underbyxor och lägger dem på golvet bredvid sig och så drar hon på overallen. 
Pedagogen påminner Hanna om yllebyxorna och hon tar av overallen och drar på yllebyxorna. 
Ett annat barn kommer och hjälper Hanna att få ut fötterna ur byxbenen på overallen, hon 
ställer sig upp, tar på overallen och drar igen dragkedjan med hjälp av det andra barnet. Det 
andra barnet tar nu mössan och hjälper till att sätta den på Hannas huvud. Pedagogen 
påminner Hanna om ylle-sockarna som ligger bredvid skorna. Dessa drar hon på sig, sticker 
fötterna i skorna och ber pedagogen dra över byxorna, vilket denne gör och så går hon ut. Det 
är inte mycket ljud i hallen och de barn som klär sig just nu gör det i egen takt.  
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Till maten har ett av barnen dukat borden och hämtat matvagnen från köket, maten delas ut på 
borden med hjälp av pedagoger. Hanna sätter sig, då tre av barnen saknas vid bordet ber 
pedagogen att barnen börjar ta sallad själva. Skålen kommer till Hanna men hon skickar 
vidare den, när den kommer tillbaka tar även hon lite på tallriken. Pedagogen och de saknade 
barnen kommer och sätter sig och Hanna ger genast salladsskålen till närmaste barnet. 
Pedagogen räcker över matkärlen till Hanna och hon tar själv av den på tallriken. Hanna ber 
om mjölk och pedagogen häller upp mjölk i glaset. Nu sitter Hanna och iakttar pedagogen och 
de övriga barnen, hon ser fundersam och allvarlig ut, pedagogen ber henne äta men hon petar 
i maten med gaffeln. Pedagogen frågar om Hanna vill ha ett hårt bröd att äta, och det vill hon, 
pedagogen räcker över brödkorgen och frågar om hon tänker ta en hel eller en halv brödskiva 
och hon vill ha en halv, så delar Hanna brödet själv. Pedagogen ber ett annat barn skicka 
smöret och ger den vidare till Hanna som får smöra brödet själv. Hon äter hårt bröd och lite av 
maten. När de flesta av barnen börjar vara klara för barnen sina tallrikar, glas och bestick till 
matvagnen. 
 
 
Inga 4 år: Efter pepparkaksbaket är det dags att gå ut och barnen går i små grupper ut i hallen 
med en pedagog närvarande. Inga plockar vant fram de kläder som hon skall ha på sig. Hon 
drar på yllestrumpor, fleecebyxor och jacka. Dragkedjan behöver hon hjälp med och kommer 
till mig, jag hjälper henne och ser att den är lite trasig. Hon återvänder till kroken, tar på sig 
täckbyxorna och jackan, drar igen dragkedjan. Därefter ställer sig Inga på skohyllan för att nå 
mössan och vantarna som hon tar på sig. Skorna är ute i groventrén, så hon går dit och tar på 
dem och går ut. 
 
Trots att aktiviteten har dragit ut på tiden hinner ändå veckans dukvärd med att duka ett av 
borden, pedagogen dukar de övriga. Inga skyndar sig och sätter sig till bords och börjar ta av 
salladen trots att de övriga barnen inte kommit ännu, hon plockar ut enbart gröna ärtor och 
ställer skålen på bordet. Pedagogen och de övriga barnen kommer och de frågar varför Inga 
hade så bråttom, hon svarar att hon är så hemskt hungrig och måste få mat på en gång. 
Pedagogen skickar matkarotterna till barnen och Inga tar själv av maten när de kommer till 
henne. Inga äter och berättar vad hon tycker om och inte tycker om i maten. Hon vill ha en 
smörgås och ett av barnen skickar brödkorgen till henne, hon tar ett halvt hårt bröd och ber ett 
annat barn skicka smöret. Under tiden, medan hon smörar brödet, frågar pedagogen vad hon 
vill ha att dricka, hon vill ha mjölk, så pedagogen häller upp mjölk i hennes glas. När de ätit 
klart för barnen sina tallrikar, glas och bestick till matvagnen som står i rummet intill, där 
sorterar de sakerna på respektive plats och går sedan och tvättar av sig. 
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5:2 Matsituationerna 

5:2:1 Motsägande miljö 

Verksamheternas miljö kan sammanfattas med att samtliga bord och stolar (inkluderat s.k. 
Tripp trapp stolar) är av vuxenstandard höjd, barnen klättrar/kliver upp på stolarna för att nå 
bordsytan. En pedagog förklarar att det är deras arbetsställning som fått avgöra bordshöjden. 
Tallrikar, glas och bestick är standard stora, förutom på en förskola där det användes en 
storlek mindre tallrikar och bestick. På samtliga förskolor serveras mjölk ur ordinarie 
förpackning och vatten ur stora kannor. Här ser vi hur de vuxna standardmåtten har fått 
avgöra storleken på bestick, tallrikar och kannor. Vid fyra observationer fanns bröd till 
måltiderna. Matkärlen är av mindre modell så barnen kan skicka dem runt till varandra. 
Borden dukas av antingen en dukvärd, det vill säga ett barn som har det uppdraget, eller av 
pedagogerna. När måltiden är avslutad finns en låg vagn att ställa disken på, ett kärl för 
bestick och en hink bredvid vagnen som barnen kan tömma eventuella matrester i, vilket var 
rutin på samtliga förskolor. Denna pedagogiska insats möjliggör för barn att utveckla sina 
kompetenser.  
 

5:2:2 Pedagogernas förhållningssätt  

Resultatet visar att de flesta pedagoger har en syn på barn som kompetenta i matsituationer. 
Barnen får vara delaktiga i dukningen i flera fall. Pedagogerna har möjliggjort för barnen att 
klara av många moment själva med övning och rutiner, med mindre matkärl och låg vagn att 
ställa disken på. Barnen ses som kompetenta att fylla sin tallrik med mat och välja 
portionsstorlek. Barnen kan också skicka vidare matkärlen till nästa barn och begära 
påfyllning. Men samtliga barn blir tillfrågade om vad de vill ha att dricka, varpå de får glasen 
fyllda av pedagoger. I de fall där bröd serveras låter två pedagoger barnen själva bre sin 
smörgås medan två gör i ordning smörgåsen åt barnen. Vi ser även att hjälpen av pedagoger 
finns till hands då det behövs, om exempelvis matbitar är för stora. Pedagogerna ser sig som 
medaktörer för att hjälpa barnen i de situationer som de inte klarar av på egen hand. Vi ser 
trygga, inarbetade moment som möjliggör det kompetenta barnet att framträda i förskolan.  
 
Samtliga barn blir tillfrågade om vad de vill ha att dricka, varpå de får glasen fyllda av 
pedagoger. I de fall där bröd serveras låter två pedagoger barnen själva bre sin smörgås 
medan två gör i ordning smörgåsen åt barnen. Detta förhållningssätt visar att barnen inte ges 
möjlighet att utveckla sina kompetenser. Pedagogerna frågar inte barnen om de vill prova 
själv att hälla upp i glaset eller bre sin smörgås utan gör det själv, pedagogerna uppmuntrar 
inte barnen att prova själv för att lära sig. 
 

5:2:3 Interaktion vid maten 

Det insamlade materialet visar att fem barn i vår studie har möjlighet att själva ta av maten, 
välja portionsstorlek, och skicka vidare maten till andra barn. Detta sker i samråd och 
interaktion mellan pedagog och barn samt barnen emellan. Interaktionen mellan pedagogen 
och barnen Erik och Greta, är ensidig, eftersom det mesta vid bordet sker på pedagogens 
villkor. Samtliga barn blir tillfrågade om vad de vill ha att dricka, varpå de får glasen fyllda av 
pedagoger. Samtal kring väder och händelser i förskolan och samhället förekommer på 
samtliga förskolor under matsituationerna, där är barnen mer eller mindre aktiva, vissa mer 
lyssnande medan andra barn mer talföra. Oftast är pedagogen den som styr samtalen och 
fördelar ordet mellan barnen. 
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5:3 Påklädningssituationerna 

5:3:1 Motsägande miljö trots ”rätt möbler” 

Barnen hade egna klädförvaringsanordningar i hallen, inköpta för detta ändamål, som oftast 
innefattade skoställ, klädkrok för overall och liknande, en låda med en hylla överst för vantar, 
sockor och yllekläder. Vad vi kunde se var att dessa anordningar som oftast var för höga för 
de kortare barnen, vilket medförde att de inte själva kunde ta ner alla kläder. I samtliga hallar 
fanns en soffa eller en låg bänk där barnen kunde sitta vid påklädning. Golvytan var rätt så 
vältilltagen, det fanns plats för flera barn att klä sig samtidigt.  
 

5:3:2 Ett som oftast otillåtande förhållningssätt  

Analysen av observationerna visar på ett förhållningssätt för de flesta av pedagogerna som är 
att ”sätta igång” flertalet av barnen, trots det blir fem av barnen påklädda av pedagog. 
Resultatet uppvisar att fem av de medverkande barnen visar ett inledande intresse till 
påklädning, men tre av dem, Björn, Erik och Fanny blir fråntagna det initiativet genom att de 
blir påklädda i princip samtliga plagg av pedagoger. Två barn, Anna och Carl visar vare sig 
intresse eller blir uppmuntrade av pedagoger till att försöka klä på sig, dessa två barn blir 
påklädda av pedagoger.  
 
Ett barn, Hanna ges möjligheter till egen aktivitet i samklang med andra barn att i en liten 
grupp lära och utvecklas genom att de får interagera med varandra och en aktiv pedagog som 
uppmärksamt följer deras påklädningsprocedur. Då vi observerade två barn vid denna 
förskola kom vi även att se det ett år äldre barnet Inga, som på ett självständigt och kunnigt 
sätt klarade av påklädningssituationen, förutom den trasiga dragkedjan som hon direkt bad om 
hjälp med. 
 
 

5:3:3 Interaktion med tiden emot eller med all tid i världen  

Observationerna visar att pedagogerna försökte sätta igång påklädningen med att ta ner plagg 
och uppmana barnen att börja klä på sig, medan pedagogen gick vidare för att hjälpa/sätta 
igång nästa barn. Som oftast var samtliga barn i hallen vid påklädning, vilket i sin tur ledde 
till hög ljud nivå. Interaktionen mellan pedagoger och barn hamnade i många fall i att 
pedagogen upprepade gånger uppmanade barnen att klä på sig, utan gensvar. Samt att 
samtalen vid påklädningen handlade om att uppmana barnen till hur de skulle stå och göra för 
att underlätta påklädningsproceduren. Detta förhållningssätt hos pedagoger visar att barn inte 
ges möjlighet att utveckla sina kompetenser. Två pedagoger tog tillfälle i akt att samtala om 
sådant som barnen tyckte var intressant. Vi lade även märke till att påklädningen överlag var 
stresspräglat moment för pedagogerna, som av någon anledning skulle avklaras i mycket högt 
tempo. 
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Resultatet visar också barn som får möjlighet att utveckla sina kompetenser, då vi fick se 
pedagoger med en medveten strategi, där barngruppen för det första var uppdelad i mindre 
grupper. För det andra fick barnen även här hjälp med att ta fram kläderna om så behövdes, 
men pedagogen lämnade inte barnen utan fanns med i rummet som en aktiv medhjälpare för 
samtliga. Pedagogen uppmuntrade och såg till barnen så att de fick på sig alla kläder, utan att 
själv gå in i situationen och ta över handlingen, men som istället med ord och fingervisningar 
hjälpte barnen. Interaktionen mellan pedagog och barn var öppen samt att barnen på ett 
naturligt sätt fick möjlighet att hjälpa varandra, vilket uppmuntrades av pedagogen. Resultatet 
visar att pedagogerna ger barnen möjligheter, tid och utrymme för att lära sig och att hjälpen 
finns till hands om den så behövs. Pedagogerna visade ett mer avstressat bemötande mot 
barnen, gav tid för samtal med enskilda barn och uppmuntrade dem att klä på sig själva, 
istället för att uppmana. 
 
 
 

6. Diskussion 
 
Avslutningsvis tar vi upp till diskussion vårt arbetes reliabilitet och validitet, om val av 
metod, resultat och förslag på vidare forskning. 
 
 
6:1 Metoddiskussion 
Vid intervju eller enkätundersökning av barn finns risken att inte få svar på det man tänkt 
undersöka. Vår tolkning av Qvarsell (2003) är att, för att skapa en bild av barnens ”värld” 
måste fokus sättas på barnet, där miljö och dess utformning ger barnen villkoren. Intervjuer av 
olika slag kan ge svar, men validiteten kan då svikta. ”Vad de kan säga, vad de ser, och vad de 
anser sig bör svara kan vara helt olika saker.” (s. 105). Vi tycker inte att intervjuer av barn 
som metod är nog tillförlitlig, däremot bedömer vi att det är av kvalitet och med validitet en 
observationsundersökning av barn kan göras. Då vi personligen får följa och se vilka hinder 
eller möjligheter som barnet möter i dess miljö på förskolan.  
 
Reliabiliteten fastställer undersökningens tillförlitlighet där upprepning ger samma resultat, 
menar Svenning (2003). Patel och Davidson (2003) menar att vad gäller reliabiliteten i en 
kvalitativ studie så skall den ses i förhållande ”mot bakgrund av den unika situation som råder 
vid undersökningstillfället. Om frågan lyckas fånga det unika situation och detta yttrar sig i 
variation i svaren så är detta viktigare än att samma svar alltid erhålls.” (s. 103). Detta ser vi 
som en positiv vinkling för vårt arbetes reliabilitet eftersom vi avsåg att just fånga de unika 
situationerna i verksamheterna. Vi valde två rutinsituationer, mat- och påklädning, för att se 
vilka mönster som uppträder i den fysiska miljön, pedagogers förhållningssätt och 
interaktionen mellan de studerade. Reliabiliteten i studien hade kunnat stärkas genom att vi 
skulle ha utfört observationerna tillsammans på förskolorna, vilket vi inte gjorde. 
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Svenning (2003) anser att validitet svarar på frågan huruvida vi studerat det vi tänkt studera. 
Författaren beskriver validitet i termer av den inre - och den yttre validiteten. ”att inre 
validitet handlar om själva projektet och den direkta koppling som finns där mellan teori och 
empiri, medan yttre validitet handlar om hela projektets, med dess teorier och empiri, 
förankring i en vidare ram.” (s. 65). Patel och Davidson (2003) skriver att validiteten i 
kvantitativa studier är grundade i att man studerar rätt händelse med exakthet och rätt 
instrument. Samt att validitet i kvalitativa studier avser hela processen. ”I kvalitativa fallet är 
ambitionen istället att upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden av livsvärlden, att 
beskriva uppfattningar eller en kultur.” (s. 103). Den kvalitativa forskningen måste vara både 
tillförlitlig och saklig i likhet med den kvantitativa forskningen. Denna tillförlitlighet uppnås, 
menar Widerberg (2002) genom att fortlöpande dokumentera och reflektera grundligt över 
sina val och tolkningar under forskningsarbetets gång. Då vi inte utfört observationerna 
tillsammans har det varit nödvändigt att kontinuerligt kommunicera med varandra på olika 
sätt. Detta för att diskutera och analysera vad som framkommit på respektive ort. Genom att 
söka mönster som liknar eller särskiljer har vi sedan hittat de tre kategorierna som vi följt. 
 
Själva observationsmetoden anser vi passade för denna studie då meningen var att fånga 
barnens aktiva handlingar under dessa två specifika situationer. Vi har dock hamnat i frågan 
om vi verkligen ser det som barnen kan och får göra, då det är så ”uppenbart och självklart”, 
medan vi tror att det är enklare att studera det som barnen inte kan eller får göra. Därför 
beslutade vi oss för att anteckna ”allt” vi uppfattade, för att täcka det mesta. Vårt protokoll 
visade sig var svår att använda vid observationer, då det var invecklat att hamna i rätt kolumn, 
därför kom vi att skriva observationsprotokollen i löpande text. Detta såg vi även vara positivt 
då interaktionen mellan individerna kom med automatiskt. Att intervjua pedagoger hade 
möjligen gett resultat som hade kunnat användas som komplement till observationerna, men 
vi avstod från det.  
 
Under de empiriska studierna har vi upplevt svårigheter av att inte vara anonyma studenter. Vi 
har delvis känt att vi inkräktar i verksamheterna. För att komma runt detta problem hade det 
varit nödvändigt att göra de empiriska studierna på annan större ort, där möjligheten till 
anonymitet hade varit ansenligare. Vi ställer oss även frågande till om resultaten kan ha 
påverkats av att vi var kända för samtliga pedagoger där observationerna utfördes. Vi tror att 
påverkan på pedagogerna kan vara större då någon som är känd iakttar, än att den som utför 
observationen är mer okänd. Tidigare nämndes Hawthorneeffekten med tanke på hur barnen 
skulle uppfatta oss som observatörer, men för dem uppmärksammade vi inga bekymmer, dock 
kunde vi lägga märke till att några av pedagogerna var något påverkade av vår närvaro. 
Eftersom vi på varsitt håll är bekanta med pedagogerna kom det att uppstå dilemman i vår 
ställning som åskådare. Problemet som Svenning (2003) tog upp om att ”glida över” och 
tappa fokus på uppgiften, har vi upplevt och rekommenderar att den som observerar bör vara 
mycket uppmärksam på sitt eget förhållningssätt. 
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6:3 Resultatdiskussion 
Vår kvalitativa undersökning har inte utgått från att få ett generellt svar på hur det ser ut i 
förskolor i allmänhet, utan vår intention var att skapa oss en bild av hur barn ges möjligheter i 
deras vardag. Vi har haft ambitionen att förstå och beskriva hur den fysiska miljön, 
pedagogers förhållningssätt och barnens interaktion med omgivningen kan påverka 
utvecklingen av barns kompetenser.  
 
Miljön kring matsituationerna var i samtliga fall inrättad med vuxenstandard höga bord och 
stolar, för de yngre barnen fanns så kallade ”tripp trapp stolar”. Barnen klarar av och 
påstigning relativt enkelt, då de är vana vid dessa möbler. En pedagog ger förklaringen att det 
är ”deras arbetsställning som avgjort bordshöjden”. Dock ställer vi oss frågande till dessa val 
då matsituationen är så begränsad i tid, samt att miljön i verksamheten bör vara till för barnen 
och inte ett hinder för dem. Vygotskij (1995) menar att kreativitet och skapande utgår från det 
aktiva mötet mellan individ och miljö. Vi drar paralleller till exempelvis stunder då barn 
spelar sällskapsspel och lägger pussel, vilket sker vid dessa höga bord på samtliga förskolor. 
Som oftast trillar något ner på golvet varpå barnen måste klättra ner för att hämta saken, sådan 
miljö anser inte vi stödjer barns aktiva utforskande på ett positivt sätt.  
 
Pramling Samuelsson och Carlsson (2003) menar att utvecklingen i förskolan har gått mot ett 
mer demokratiskt tänkande. Barnen ses nu som individer med rättigheter och är aktivt 
delaktiga i sitt liv och lärande. Dessa rättigheter betyder också att barnens tidigare 
erfarenheter – de kulturella, sociala och de psykologiska – ska beaktas och tas hänsyn till. Den 
kollektiva arenan utgör också ett forum där gemensamma värden måste respekteras. 
Författarna beskriver vidare den förändrade barnsynen; från det tomma arket som ska fyllas 
med kunskap av en vuxen till dagens syn på barn som kompetenta har också fått pedagogiska 
konsekvenser. De ändrade levnadsförhållandena för barn kräver ett nytt pedagogiskt sätt att 
tänka, de kräver nya teorier och förändrade miljöer på förskolorna. Miljöns betydelse är av 
stor vikt och med tanke på vad Nordin-Hultman (2005) säger så är inte barn på ett visst sätt 
utan de blir så, beroende på vad miljön och aktiviteter har att erbjuda. Med det postkulturella 
synsättet kan individers identitet inte plockas fram ur deras ”inre” och ses som ett slags 
cementerat förhållningssätt som är typiskt för just den personen, utan identitet ses skapas i 
nuet, med grund i det som den omgivande miljön ger. ”Istället skapas – konstitueras det i 
handlandet, och i de möjlighetsvillkor som miljön och situationernas händelseutveckling 
utgör. Det är där som barnens ”självande” oavbrutet pågår.” (Nordin-Hultman, 2005, s. 171).  
 
Hallmiljöerna var generellt utformade för att barn skall avskilja och hålla ordning på sina 
egna kläder, med för ändamålet införskaffade vägganordningar. Så trots att möbler finns som 
borde vara anpassade för att ge barn möjligheter, kommer de tyvärr att hindra barnen från att 
själva prova på och lära sig. Bjervås (i Johansson & Pramling Samuelsson, 2003) tar upp om 
miljöns betydelse och tar upp vikten av organisation. ”Hur den pedagogiska miljön är 
organiserad, det vill säga hur lärare i förskolan tänker kring samt presenterar och organiserar 
rum och materiel, är också en viktig del i hur pass kompetenta barn har möjlighet att vara och 
vilka kompetenser de har möjlighet att utveckla.” (2003, s.74).  
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Dessutom lyfter hon aspekter om flexibilitet som en förutsättning för utveckling. 
 

Om den pedagogiska miljön ska vara en arena som stödjer och utvecklar barnens 
kompetenser måste miljön förändras parallellt med de förändringar som sker i 
barngruppen. (Bjervås i Johansson & Pramling Samuelsson, 2003, s. 76).  

 
Pedagogernas förhållningssätt framkom och vi fick se att lärandesituationer kan skapas i de 
mest vardagliga situationer på förskolan. Vår upplevelse var att möjligheterna för de 
medverkande barnen var goda i matsituationerna, där pedagogernas förhållningssätt framkom. 
Rutinerna kring maten var genomtänka och planerade för att barnen ska känna att de kan och 
klarar av de flesta momenten på egen hand. För fem av barnen i vår studie gavs de inflytande 
och möjlighet till att vara aktiva genom att de gavs tillfällen att träna på att ta ansvar för sina 
handlingar och visa respekt för sina bords- kamrater i interaktion med barn och vuxna. Barnen 
tog mat åt sig själva, bestämde portionsstorlek och skickade vidare matkärlen till nästa barn. 
Barnen fick också ta mer mat om de önskade och välja grönsaker och sallad efter eget 
önskemål. Samtliga barn i vår studie sorterade disken efter sig i matvagnen och rensade 
eventuella matrester i sophinken. Situationen var planerad och genomtänkt för att barnen 
skulle klara av och få göra det på egen hand. Barnens rättigheter framhölls tydligt. Det aktiva, 
kompetenta barnet lyftes fram. Öhberg (i Johansson & Pramling Samuelsson, 2001) menar att 
pedagogers uppfattningar om barnen har betydelse för hur den pedagogiska verksamheten 
utformas och att om pedagoger ”utgår ifrån att småbarn är inkompetenta så lär man inte heller 
se den kompetens småbarn besitter.” (Öhberg i Johansson & Pramling Samuelsson, 2001, s. 
123).  
 
Vi fann det ändå egendomligt att inget av barnen gavs möjlighet att själv hälla upp mjölk eller 
vatten i sitt glas. Detta kan bero på att pedagogernas erfarenhet säger dem att detta moment 
ofta misslyckas genom att barnet häller över kanten eller spiller. Men som också kan 
underlättas genom att köpa in mindre modeller av tillbringare för mjölk och vatten, då kunde 
barnen ges möjlighet att själva hälla upp i sina glas. Små förändringar som resulterar i stora 
förändringar för barnet. Gren (2001) skriver om kunskapssökande i dialog med barn 
”Pedagogens uppgift är då inte primärt att ge kunskap och barnets inte att ta emot utan de 
båda har sitt intresse riktat mot ett gemensamt fokus. De studerar eller upptäcker någonting 
tillsammans i vilket pedagogen kan vägleda, visa på nya perspektiv osv.” (s. 70).  
 
 
Pedagogernas förhållningssätt visade att barnen inte uppmuntrades vid påklädningen. De satte 
igång flertalet av barnen, genom att ta fram kläder och uppmana barnen att börja klä på sig. 
Vad vi tycker oss se är att de barn som lämnas ensamma efter att de blivit igång satta är att de 
i slutänden kommer att kläs på av pedagogen. Att barnens egen inledande aktivitet inte 
tillvaratas mer anser vi är synd, då fem av barnen visar intresse till påklädning, men de får inte 
den slags respons som de behöver från pedagoger för att klara av uppgiften. Kan det vara så 
att påklädning fortfarande ses som en omsorgs del och inte som en lärandesituation? Åberg 
(2005) beskriver arbetslagets förändringsprocess då de upptäckte att omsorgsmomenten som 
t.ex. på- och avklädning, mat och hygien också var unika lärandesituationer som en 
professionell pedagog kunde ta tillvara. ”Alla rutiner kring omsorgsdelen är inte längre bara 
rutiner, de är lika viktiga och lärande som allt annat.” (Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s.136). 
De pedagoger som möjliggjort för två av barnen i studien att påklädningssituationerna blir ett 
lärande och utforskande och som leder till att barnen klarar av situationen själv, har ett aktivt, 
engagerat och planerat förhållningssätt.  
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Att pedagogen genom att vara aktivt uppmärksam utan att ta över situationen är av stor vikt, 
detta för att ge barnen möjlighet att lära sig genom egen aktivitet samt i interaktion med 
omgivningen. Vi ser sammankopplingar med de observerade situationerna och Deweys tankar 
om att människan utvecklas och lär sig sociala regler genom aktivitet och experiment i 
samspel med andra människor. Deweys aktivitetspedagogik synliggörs med att barnet är aktiv 
i sina handlingar, learning by doing, lära sig genom att göra. Det är här den pedagogiska 
utmaningen ligger, att utforma verksamheten så att barns kreativitet och utforskande aktivitet 
kan uppstå. Lenz Taguchi beskriver förhållningssättet.  
 

Subjekt blir barnen först när vi utgår från deras handlande och tänkande; de frågor som 
de ger uttryck för i ord och handling och de teorier de bär och formulerar om omvärlden. 
/…/ Vår roll som pedagog blir då att ge förutsättningar för att det här intresset kan 
utvecklas genom att ärligt och uppriktigt ta emot det barnen försöker ge oss, visa oss och 
säga oss. (Lenz Taguchi, 1997, s.31). 

 
 
Resultatet visar att barnen kring matsituationerna har pedagogernas uppmärksamhet och 
interaktionen är ömsesidig. Här fanns tillfälle för samtal om händelser som barnen ville 
berätta om för varandra. Det fanns ett respektfullt hänsynstagande om att man lyssnar på 
varandras berättelser och turas om att berätta. Barnen satt åldersblandade runt borden, vilket 
vi ser som positivt. De äldre barnen kan hjälpa de yngre och de yngre tittar och lyssnar på de 
äldre barnen och lär sig. Imsen (2000) skriver att ”En central poäng hos Vygotskij är att all 
intellektuell utveckling och allt tänkande tar sin utgångspunkt i social aktivitet.” (s.184) 
Vidare menar författaren att utveckling kan ses i faser där barnet gemensamt med andra först 
agerar för att därefter klara sig på egenhand. Detta förhållningssätt återfinner vi också i 
Kvalitet i förskolan (2005). ”Särskilt betonas vikten av att lyssna på barn och som vuxen att 
försöka närma sig barns perspektiv. /…/ Att arbeta aktivt med barns delaktighet och 
inflytande innebär att vara lyhörd och visa respekt för när barn uttrycker sin vilja i vardagliga 
situationer.” (s. 31-32). Det handlar om att implementera ett förhållningssätt på förskolan om 
en barnsyn som synliggör det kompetenta barnet och som är i samklang med de styrdokument 
som förskolan ska arbeta efter. 
 

Barn är kompetenta säger vi, men hur ger vi barnen möjlighet att synliggöra sina 
förmågor och vara kompetenta i förskolan och skolan? Det är i mitt sätt att möta barnen 
varje dag, i vardagens alla små händelser, som min barnsyn blir synlig. Det är ju som 
bekant, inte det jag säger utan hur jag gör som är själva verkligheten.” (Åberg & Lenz 
Taguchi 2005, s. 59). 

 
 
Det handlar om att pedagoger ska med största respekt och omtanke möta barnen utifrån deras 
perspektiv, med barnens rättigheter i fokus och utforma miljön utifrån dessa aspekter. 

 
Låt oss möta barnen i respekt för deras barndom. Låt varje år, varje dag, varje nu ge 
barnet möjligheter. (Gren, 2005 s. 73). 
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6:4 Avslutande reflektion 
Då våra observationer av påklädnings- och matsituationer visar på olika resultat, så ställer vi 
oss frågande till om verksamheterna är i en slags förändringsprocess där de söker finna en 
balans mellan barnsyn och förhållningssätt. Dessa förändringar tar tid och kräver stort 
engagemang från pedagogernas sida. Läroplan för förskolan (Lpfö98, 2006) är det 
styrdokument pedagoger har att följa, och det kan handla om med vilken barnsyn pedagoger 
tolkar dokumentet. Vad är det som utläses? Är det aktiva och kompetenta barn som ska 
möjliggöras i den dagliga verksamheten eller är det en ordagrann tolkning av demokrati och 
inflytande som barnen ges möjligheter till i den planerade pedagogiska verksamheten? Våra 
tankar kretsar kring frågan om det är så att pedagoger ännu inte har gått runt i den 
”pedagogiska (kopernikanska) kullerbyttan”.  
 
 
 
6:5 Förslag på förbättring och fortsatt forskning 
Vi har studerat två vardagliga situationer på förskolor där barns delaktighet och möjlighet att 
utföra viktiga moment studerats. För att förbättra observationerna kan vi rekommendera att 
videofilma barn, så att händelser och samtal kan studeras mer ingående i efterhand. Trots att 
Qvarsell (2003) menar, och vi medhöll tidigare, att barnintervjuer inte är helt tillförlitliga, tror 
vi nu i efterhand att dessa skulle kunna fungera som fördjupande komplettering till studien.  
 
Som vidare forskning inom området föreslår vi en jämförande studie mellan en kommunal 
förskola och exempelvis en Reggio Emilia inspirerad förskola. Finns det en samsyn om barn? 
Är det skillnad på barnens förutsättningar i verksamheterna? Vår undersökning har inte haft 
intentionen att studera barns möjligheter med tanke på deras kön, men att göra en liknande 
studie utifrån ett genusperspektiv hade varit intressant. 
 
En annan tanke som dykt upp under vårt arbete är hur väl Läroplanen (Lpfö98, 2006) är 
förankrad i verksamheten. Ses exempelvis orden demokrati och inflytande ur de psykologiska 
utvecklingsstadierna, så har det en helt annan innebörd än att se orden i förhållande till barn 
som kultur- och kunskapsskapare. Hur förhåller sig och ser pedagoger på detta? 
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