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Sammanfattning 

Förskolan har vuxit sig allt större de senaste åren och majoriteten av alla barn går i förskolan. 

1998 skedde en stor förändring då ansvaret för förskolan överfördes från Socialdepartementet till 

Utbildningsdepartementet och förskolan blev en del av skolväsendet. Vi har i denna studie 

undersökt hur pedagogens roll i förhållande till barnen skrivs fram i Det pedagogiska programmet för 

förskolan från 1987 och i Läroplanen för förskolan från 1998/2010 samt vilken barnsyn som ligger till 

grund för detta. Vi har utgått från Faircloughs kritiska diskursanalys som teori och metod. Teorin 

bygger på en uppfattning om att diskursen påverkar och påverkas av den diskursiva och sociala 

praktiken den är en del av (och även andra). Vi har genom en kvalitativ textanalys och med hjälp 

av analysverktyg hämtat från Fairclough analyserat texterna för att söka svar på våra 

frågeställningar. Resultat och analys struktureras genom att vi redovisat de olika roller vi funnit i 

texterna. Där är också citat uttaget från de båda styrdokumenten. Efter varje roll följer en 

analysdel.  

Resultatet visar att pedagogens roll i förhållande till barnen är att inspirera, vårda, lyssna på 

barnen, fostra, stödja/hjälpa, främja lärande samt stimulera och utmana. Dessa roller skrivs fram i 

båda styrdokumenten. Vi kan dock se att rollerna skrivs fram på olika sätt och där betoningen av 

omsorg och trygghet läggs vid i det Pedagogiska programmet för förskolan medan barns kognitiva 

utveckling fokuseras i Läroplanen för förskolan. I det Pedagogiska programmet för förskolan utgår man 

också från utvecklingspsykologiska teorier om barn där kunskap om barn är framträdande för att 

kunna möta barn på ett bra sätt och är till stor vikt i utformandet av förskolan. Vi har också sett 

en förskjutning från fokus på gruppen som helhet i det Pedagogiska programmet för förskolan till fokus 

på individen i Läroplanen för förskolan när det gäller kunskap och lärande.  

Resultatet visar vidare att det inte framträder någon entydig barnsyn i de olika texterna.  Vi kan 

i de båda tyda en barnsyn med utgångspunkt i barns behov av vägledning och omsorg och en 

barnsyn med utgångspunkt i det aktiva barnet.  Dock är barnsynen med utgångspunkt i det aktiva 

barnet mer framträdande i Läroplanen för förskolan och barnsynen med utgångspunkt i barns behov 

av vägledning och omsorg mer framträdande i det Pedagogiska programmet för förskolan.  

 

Nyckelord: Läroplanen för förskolan 1998/2010, Det pedagogiska programmet för förskolan 

1987, barnsyn, pedagogens roll, textanalys. 
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Inledning 

Vi har under vår relativ korta livstid huserat i förskola och skola i några år om vi slår ihop våra 

liv. Erfarenheten består av VFU, vikariat och fast anställning i de olika skolformerna. Vi har ofta 

mött föreställningar om att det förr var väldigt mycket fokus på att barnen skulle utvecklas enligt 

särskilda stadier och att pedagogens uppgift bland annat var att bocka av att barnen klarat av vissa 

moment som att klippa med sax, klättra, stå på ett ben etc. Vi har fått uppfattningen om att de 

flesta också anser att det blivit bättre i och med den nya läroplanen från 1998 och som 

reviderades 2010 (dock så håller inte alla vi pratat med om detta, de tycker att det var ”bättre 

förr”).  

Det gjorde oss nyfikna på vad det egentligen stod förr i styrdokumenten, vad det var som 

gällde. Vad finns det för skillnader och likheter mellan Det pedagogiska programmet från 1987 och 

Läroplanen för förskolan från 1998/2010? Hur ska pedagogerna förhålla sig till barnen, vad är viktigt 

och vad lyfts fram?  

En annan sak vi var fascinerande av var att kommuner (det vill säga individer som inte har 

någon relevant utbildning inom förskolans område, detta gäller inte alla dock men många 

politiker) kan bestämma hur varje förskola ska tänka kring barns lärande, kunskapande, 

utveckling, vad de mår bäst av, hur pedagogerna ska förhålla sig, hur miljön ska utformas etc. Ett 

exempel är Sigtuna kommun som har bestämt att alla kommunala förskolor ska vara Reggio 

Emilia-inspirerande. I och med det så sätter sig kommunen över de professionella förskollärarna 

och säger att vi i kommunen vet bättre än ni på ”golvet”.  

Detta gav oss också funderingar på hur styrdokumenten är skrivna, vad det står om barn och 

hur man ska förhålla sig till dem. För det är styrdokumenten som styr verksamheten förskolan 

efter skollagen. Dokumenten och lagarna är något som utvecklas och ändras genom tiderna. Det 

gav upphov till vårt ämne i vår uppsats. 

Vi har delat upp arbetet genom att Kristoffer har skrivit inledning, historisk bakgrund, 

styrdokumentens framväxt samt den historiska delen i diskussionen. Tilda har skrivit tidigare 

forskning, teori och metod samt pedagogiska konsekvenser i diskussionsdelen. Resultatdelen, 

inledning, bakgrund, sammanfattning samt möjliga förklaringar i diskussionsavsnittet har 

författats tillsammans.  
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Bakgrund 

Det har skett en dramatisk utveckling under andra halvan av det senaste århundradet och 

barnomsorgen har byggts ut rejält. Allt fler barn är idag inskrivna i förskolan 

(http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik/forskola/barn-och-grupper/2012-

1.193432). Det har också skett en stor förändring inom förskolans område under den senaste 

tiden. Ansvaret har överförts från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet och 

förskolan har därmed blivit en del av utbildningsväsendet och går under orden utveckling och 

undervisning i och med den nya skollagen. Förskolan styrs nu av en läroplan, Läroplan för förskolan 

som alla som arbetar i förskolan enligt lag måste följa. Den är utgiven av Skolverket och 

Skolinspektionen är de som granskar förskolans verksamhet. Det tidigare styrdokumentet, Det 

pedagogiska programmet för förskolan utgavs av Socialstyrelsen.  

Pedagogens roll och förhållningssätt mot barnen i förskolan är något som det ständigt 

debatteras om inom förskolans område. Beroende av vilken barnsyn man som pedagog har kan 

man bemöta barnen på olika sätt. Rollen pedagogen ska inta skiftar således beroende av hur 

denne ser på barn. Det som ligger till grund för arbetet i förskolan är styrdokumenten och det är 

därmed de som är grunden för allt arbete i förskolan.  

Vårt syfte med denna undersökning är att se hur pedagogernas roll i förhållande till barnen 

skrivs fram samt vilken barnsyn som framträder i styrdokumenten Det pedagogiska programmet för 

förskolan från 1987 och Läroplanen för förskolan från 1998/2010 samt dess förändring.  

Historisk bakgrund om barnsyner och pedagogers roll i förskolan från 1836 till 1975 

Den historiska tillbakablicken vi kommer att gå igenom här är med fokus på barnsynen och 

pedagogens roll i förskolan och sätta in det i kontext med förskolan. Då förskolan inte bara 

uppstod spontant utan det är en gradvis utveckling och förändring i samhället som har skapat 

institutionen förskolan kommer vi också beröra detta. Vi kommer långt ifrån att kunna ta upp allt 

som har med förskolans utveckling och förändring att göra då det skulle omfatta allt för mycket 

arbete och allt för många sidor för ett examensarbete. Vi kommer istället fokusera på vad det vi 

ansett relevant i historian i relation till vårt syfte och frågeställningar. Den historiska 

tillbakablicken kommer vara i någorlunda i kronologisk ordning, dock så har många tankar och 

idéer sin grund ännu längre tillbaks än de årtal vi behandlar. För mer detaljer och kunskap om 

historian om förskolans framväxt hänvisar vi till de böcker vi refererat till och andra likande 

texter.  
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Småbarnskolan; uppfostran och re l ig ion 

Den Svenska förskolan har sin början på 1800-talet som i många andra länder i Europa 

(Simmons-Christensson, 1997, s.176). De första förskolorna eller närmare bestämt 

småbarnsskolor kom till Sverige 1836 (Larsson & Westberg, 2011, s.87). Den första 

småbarnsskolan öppnades i Stockholm 1836 och tre år senare, det vill säga 1839, startades en 

småbarnsskola i Göteborg.  

Den som förde småbarnsskolan till Sverige och dess idéer var en man och överste vid namnet 

Carl af Forsell. Han hade rest till Storbritannien vid 50 års ålder och blev inspirerad av 

småbarnsskolorna där (Vallberg Roth, 2002, s.30-31; Simmons-Christensson, 1997, s.178;  

Larsson & Westberg, 2011, s.88). Eftersom Forsell var kristen, militär och adlig syns detta väl 

representerat i anvisningarna för småbarnsskolorna (1841) vilket framgår av avsnitten om rum, 

material och innehåll (Vallberg Roth, 2002, s.30-31; Simmons-Christensson, 1997, s.179). I 

undervisningen skulle lärarna bland annat fokusera mer på karaktärsdaning än på kunskaper. 

Barnen skulle också bland annat kunna sjunga utvalda verser och psalmer utantill (Simmons-

Christensson, 1997, s.179). Pedagogerna i småbarnskolan utövade en strikt disciplin på barnen 

under undervisningar där barnen fick bland annat lära sig psalmer som tidigare nämnt och svara 

på frågor som lärare ställde som till exempel: ”Huru heter alla menniskors bäste vän? – Sv. Jesus” 

(Larsson & Westberg, 2011 s.88). Detta var de uppgifter pedagogerna hade, att ha strikt disciplin 

och lära barnen den ”kristna läran” men även matematik och andra ämnen. 

Barn som framtida arbetare 

Tjugo år efter den första småbarnsskolan hade öppnats i Sverige öppnades den första 

barnkrubban (Simmons-Christensson, 1997, s.183). Syftet med barnkrubborna var enbart att ta 

hand om barn till förvärvsarbetande mödrar. Mödrarna lade stor vikt vid barnens fysiska hälsa. 

Barnen skulle få nyttig mat och frisk luft (Larsson & Westberg, 2011, s.89). Det fanns ingen 

pedagogisk idé som i småbarnsskolan utan det var läkaren Magnus Huss som reagerade mot att 

småbarn sprang runt utan någon tillsyn och tanken om barnkrubban kom till Sverige 1854. Syftet 

med barnkrubban var att man skulle förbereda barnen till framtida arbetare åt samhället och ge 

barnen sedlig uppfostran (Simmons-Christensson, 1997, s.183). I början av 1900-talet fanns det 

runt 250 föreningar och stiftelser. Deras syfte var välgörenhet för fattiga barn. Långt in på 1950-

talet fanns fortfarande barnkrubban kvar men under benämningen daghem (ibid. s.183). I och 

med barnkrubbornas spridning i hela Sverige var barnkrubborna den viktigaste förskolereformen 

i Sverige (Larsson & Westberg, 2011, s.89). Pedagogerna i barnkrubborna skulle se till att barnen 

var hela, rena och att barnen fostrades till goda framtida arbetare. 
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Barn som natur 

I slutet av 1800-talet kom barnträdgården till Sverige. Barnträdgården (kindergarten) har sina 

rötter från Friedrich Fröbel. Fröbels pedagogik utgick från en dåtida tanketradition som har sina 

rötter från tre stycken personer vars namn var: Comenius, Rousseau och Pestalozzi (Tallberg 

Broman, 1995, s.26). Deras tankar om barn var att undervisnings- och uppfostransinstitutioner 

skulle vara öppna för alla barn oavsett kön och för alla sociala grupper (1997 s.26). 

De tre herrarna Comenius, Rousseau och Pestalozzi framhävde att utbildning är en möjlighet 

för samhällets utveckling och att skapa ett bättre samhälle. Kunskap om barnens natur behövdes 

för att man skulle kunna ge barnen en rätt och god uppfostran. Sist men inte minst hade modern 

och hemmet ett avgörande inflytande över barnets utveckling Det var utifrån dessa 

grundläggande tankar/idéer fröbelpedagogiken har fått sina principer (Tallberg Broman, 1995, s. 

26). 

Varför just barnträdgården (kindergarten) heter som den heter var utifrån en pedagogisk 

grundsyn. Det vill säga att barnet är den unga plantan som utvecklades bäst om barnet fick god 

omvårdnad, rätt behandling, varsamhet och näring liksom allt växande (Tallberg Broman, 1997, s. 

29). Detta skulle pedagogerna i barnträdgården se till att barnen skulle få genom att vara passiva 

till det yttre och aktiva till det inre och inte uppfostra barnen då det skulle störa barnens 

utveckling (Lärarnas historia (2010). Även den fria leken kom till Sverige genom barnträdgården 

(Nationalencyklopedin (2013). 

”Fröbel ansåg att beteckningen skola ej kunde användas. Barnen skulle inte skolas, de skulle 
utvecklas” (Tallberg Broman, 1997, s.29).  

Den första barnträdgården startades 1896 av Anna Eklund dock så var det under 

benämningen kindergarten, denna benämning kvarstod i många år (ibid. s.36). Fröbeltraditionen 

lever kvar än idag men den är något helt annat än när Fröbel var verksam (Johansson, 1994, s.23). 

Det vetenskapl iga barnet  

På 1930-talet efter första världskriget kom nya influenser in i den svenska förskoledebatten, 

från bland annat Alva Myrdal (Simmons-Christenson, 1997, s.208; Vallberg Roth, 2011, s.79;  

Tallberg Broman, 1991, s.60; Johansson, 1994, s.86; Kihlström, 1995 s.16; Persson, 1998 s.18).  

Alva Myrdal som var politiker i socialdemokratin ville att vetenskapen skulle ersätta religionen 

som riktgivare för samhällsutvecklingen. Vidare hade Alva Myrdal ett synsätt på samhället som 

innebar att tro och tradition skulle ersättas av förnuft, rationalitet och vetenskaplig kunskap 

(Vallberg Roth, 2002, s.79).  Alva Myrdal gav ut en bok i mitten av 1930-talet med titeln Stadsbarn 

(Simmons-Christenson, 1997, s.232; Johansson, 1994, s.86). I boken tog hon upp att alla 

kommuner i Sverige skulle ha storbarnkammare och detta såg hon som en ny barninstitution 

(Tallberg Broman, 1991, s. 60-61).  
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Vidare skriver Alva Myrdal att storbarnskammaren skulle drivas av kunnig personal, barnen 

skulle få vara där olika lång tid på dagen, staten skulle bidra till verksamheten, barnen skulle både 

få utvecklande aktiviteter och social fostran. Alva Myrdal var emot det föråldrade sättet att arbeta 

med barn i barnträdgården det vill säga att barnen arbetade med vuxenstyrda sysselsättningar som 

hon ansåg stred mot de nya vetenskapliga rönen (ibid. s.232). Alva Myrdal ville att barnen skulle 

få mycket friare uppfostran och arbetsformer, (ibid. s.232) där huvudparten av dagen i 

storbarnskammaren skulle vara i fri lek och de husliga sysslorna skulle övas i den fria leken 

(Vallberg Roth, 2002, s.80). Samtidigt som Alva Myrdal höll på med sitt startade HSB ”lekstugor” 

i sina hus (Simmons-Christenson, 1997, s.233). Redan 1936 startades utbildningen 

”socialpedagogiska programmet” med Alva Myrdal som rektor och med HSB som huvudman 

och ekonomisk garant (Johansson, 1994, s.20; Simmons-Christenson, 1997, s.234). I denna 

utbildning skulle självständiga och frigjorda pedagoger utbildas och när eleverna var 

färdigutbildade så fick de namnet ”småbarnsfostrarinnor” (Simmons-Christenson, 1997, s.234;  

Johansson, 1994, s.20). Utbildningen av småbarnsfostrarinnorna var direkt orienterade mot 

arbetsuppgifterna de skulle utföra där de utvecklings- och inlärningspsykologiska teorierna var 

framträdande. Eleverna fick även en social orientering i samhället (Johansson, 1994, s.20).  

I och med vetenskapens inträde i barnomsorgen så ser man på barnen med vetenskapliga 

glasögon och synen på barnen blev en saklig och objektiv kunskap om hur barn fungerar och 

utvecklas (Ibid. s.21).  

En vidareutveckl ing av det  ve tenskapl iga barnet  

Jean Piaget, Arnold Gesell och Erik H. Erikson och deras teorier om utveckling fick en central 

roll i utvecklingen av förskolan i och med Barnstugeutredningen 1968 (Vallberg Roth, 2002, s. 

91). När riksdagen beslutade att man skulle ge statsbidrag till nyöppnade daghem blev 

socialstyrelsen en central huvudaktör (Vallberg Roth, 2002, s.90). Det skulle innebära att staten 

skulle få huvudansvaret och i och med det bestämma organisationen och innehållet (Johansson, 

1994, s.40). I och med övergången till Socialstyrelsen tillsatte man en Barnstugeutredning 1968 

(Martin Korpi, 2006, s.23). En av ambitionerna med barnstugeutredningen, enligt Martin Korpi 

(2006), var att föra samman traditionerna daghem och lekskolor under ett och samma namn, till 

förskola. Det är nu första gången förskolan används som en gemensam benämning för 

dagverksamhet och deltidsgrupp (som var lekskola tidigare) (Johansson, 1994, s.41). 

Barnstugeutredningen sågs som ett medel att nå vissa särskilda syften och dessa var: att integrera 

barn med särskilda behov, krav på social jämlikhet och jämställdhet mellan könen (Johansson, 

1994 s.41). 

Barnstugeutredningen är på ca 1000 sidor och den lägger grunden för hur barnomsorgen ska 

drivas ideologiskt, pedagogiskt och hur man skulle bygga ut barnomsorgerna i kommunerna 

(Martin Korpi, 2006, s.23). Utredningen grundade sig bland annat i Jean Piagets 

utvecklingspsykologi och Erik H Erikssons socialpsykologiska forskning om barn (ibid. s.23). 
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Barnstugeutredningens pedagogik utgick från bland annat den gamla traditionen som man 

arbetade i barnträdgårdarna, att man skulle arbeta utifrån barns intressen och ett temainriktat 

arbetssätt (Johansson, 1994, s.43) med Piaget och Eriksons teorier om barns utveckling som 

grund. Genom observationer av barnen som personalen på förskolan gjorde i den dagliga 

verksamheten skulle personalen observera barns emotionella, intellektuella och sociala utveckling. 

Utifrån observationerna skulle personalen föra en dialog med barnen för att främja 

utvecklingsmöjligheterna (ibid. s43).  

En viktig utveckling av förskolan skedde 1975. Då kom förskollagen som innebar att alla 

sexåringar hade rätt till avgiftsfri förskola 525 timmar om året (Martin Korpi, 2006, s.25). 

Det pedagogiska programmet och Läroplanens framväxt 

Under detta avsnitt kommer vi redogöra för hur de olika styrdokumenten kommit till. Detta 

för att läsaren ska få kunskap om det sammanhang som de texter vi har analyserat befinner sig i. I 

avsnittet tidigare forskning kommer vi också redogöra för olika sätt att se på barn då detta hänger 

samman med den roll som pedagogen ska inta.  

En förskola för  al la ,  Pedagogiskt Program för förskolan 1987  

1983 kom ett förslag till ett pedagogiskt program och detta förslag skulle gå igenom många 

remissbehandlingar (Pedagogiskt program för förskolan 1987:3 s.3). 1985 kom regeringen med en 

proposition vilket slog fast att förskolan skulle vara en ”förskola för alla barn” (ibid. s.3). Där står 

det bland annat att alla barn från 1 ½ års ålder från och med 1991 ska ha rätt till förskola (ibid. 

s.3; SOU 1997:157 1997, s.31). Vidare skulle det nya Pedagogiska programmet för förskolan bli en 

uppstramning av innehållet i förskolan (SOU 1997:157, 1997s.31).  Med denna proposition är det 

inte bara föräldrars behov av barnomsorg för att kunna arbeta eller studera utan förskolan blir 

också en rättighet för barnet oavsett familjesituation (Martin Korpi, 2006, s.43). 

1986 fick socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att framställa ett Pedagogiskt program för 

förskolan (ibid. s.32) Det resulterade i att det 1987 kom Allmänna råd från socialstyrelsen 1987:3: 

Pedagogiskt program för förskolan. Programmet var riktat främst till förtroendevalda i kommunerna, 

förvaltningspersonal och föreståndare, men även till förskolans personal, föräldrar och utbildare 

av personal för förskolan och övriga i barnomsorgen (Pedagogiskt program för förskolan 1987:3 

s.3-4). Programmet gällde för samtliga förskolor i landet, såväl daghem och deltidsgrupper och 

omfattade därför barn upp till sju år (ibid. s.3). 

Från Socials tyre l sen t i l l  Utbi ldningsdepartementet   

1 januari 1998 gick ansvaret för förskolorna från Socialstyrelsen till Utbildningsdepartementet 

och lagstiftningen för förskolorna omfattades nu av skollagen istället för socialtjänstlagen 
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(Skolverket, 2006). Det var framförallt socialdemokraterna som stod för denna utveckling och 

inte minst var det den dåvarande statsministern Göran Persson som var drivande i övergången 

från Socialstyrelsen till Utbildningsdepartementet. När Göran Persson i sin regeringsförklaring i 

mars 1996 säger så här: 

”Det livslånga lärandet ska vara en hörnsten i regeringens politik mot arbetslösheten. Sverige ska 
kunna konkurrera med hög kompetens, vars förutsättningar ska ges genom en hög kvalitet i alla 
skolformer, från förskolan till högskolan. Förskolan ska bidra till att förbättra grundskolans första 
viktiga år” (Martin Korpi, 2006, s.65). 

Detta blir då indikationen på att frågan om förskolan skulle bli utbildningspolitik istället för en 

familjepolitiksfråga. Även lärarförbundet hade varit drivande i denna fråga att förskolan skulle bli 

en utbildningspolitisk fråga (ibid. s.65). Redan 4 november 1997 kom SOU 1997:157: Att erövra 

världen. Den utredningen var ett första förslag för den nya läroplanen för förskolan. 

Utbildningsministern Ylva Johansson var den som satte igång utredningen och hon ville också få 

barnomsorgen bort från familjepolitiken och in i utbildningspolitiken (Martin Korpi, 2006, s.65). 

Under denna övergång från Socialstyrelsen till Utbildningsdepartementet kom en proposition 

från regeringen: Regeringens Proposition 1997/98:6 undertecknad Göran Persson (dåvarande 

statsminister) och Ylva Johansson (dåvarande utbildningsminister). I denna proposition benämns 

för första gången förskoleklassen (ibid. s.67). Detta var ett reformivrigt förslag att ta den 

avgiftsfria förskolan för sexåringar som omfattade alla barn sen förskollagen 1975 och skapa en 

ny skolform i skolväsendet. Den nya skolformen skulle vara integrerad i skolan, därav namnet 

förskoleklassen (ibid. s.65).  

Läroplanen för  förskolan 1998 

I juni 1998, ett halvt år efter övergången till Utbildningsdepartementet kom den första 

läroplanen för förskolan: Läroplan för förskolan 1998 (Lpfö98).  

I Regeringens förord till Lpfö98 står det att läroplanen för förskolan utgår från en 

ansvarsfördelning där staten anger de övergripande riktlinjerna och målen för förskolan och 

kommunerna ansvarar för genomförandet. Strukturen för läroplanen för förskolan ska till stor del 

överensstämma med skolans läroplaner och med förskolans inträdande i utbildningssystemet får 

utbildningssystemet tre läroplaner. Dessa är en för förskolan (Lpfö 98), en för förskoleklassen, 

fritidshemmet och grundskolan (Lpo 94) och en för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). 

Grundläggande idén med läroplanerna är att de ska länka i varandra utifrån en gemensam syn på 

kunskap, utveckling och lärande (Skolverket, 2006, s.3). Vi kan utifrån detta se hur 

socialdemokraternas skolpolitik har blivit en verklighet. Vad är då en läroplan? Jo en läroplan är 

helt enkelt en plan för lärande (SOU 1997:157 s.121).  

 När Lpfö98 kom ut så hade det tillkommit strävansmål. Detta hade dock ursprungligen varit 

mål som barnen skulle nå (uppnåendemål) i de första förslaget kommittén hade skrivit. Men det 
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första förslaget hade skrotats för att ha uppnåendemål i förskolan som skolan har det var inte 

förenligt med förskolepedagogiken (Martin Korpi, 2006 s.68).  

Den nya skol lagen och läroplanen för  förskolan 1998 reviderad 2010  

Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (ny så länge det inte kommer någon 

ny skollag) är ett arbete med 700 paragrafer på 1200 sidor och en proposition som man arbetat 

med ända sedan 1999 och som ersätter skollagen från 1986. Den nya skollagen ska bidra till att 

lyfta resultaten i svenska skolan (Utbildningsdepartementet, 2010, s.1). Den nya skollagen – för 

kunskap, valfrihet och trygghet Proposition 2009/10:165 lämnades in till riksdagen den 18 mars 

2010 undertecknad Fredrik Reinfeldt (statsminister) och Jan Björklund (utbildningsminister) 

(Utbildningsdepartementet, 2009 s.1). Den nya skollagen godkändes och klubbades igenom 22 

juni 2010. Den nya skollagen skulle börja gälla den 1 juli 2011 (Skolverket, 2010, s.4). Det som 

berörde förskolan mest var att förskolan blev en egen skolform som omfattas av begreppen 

utbildning och undervisning (ibid. s.5). Vidare så får förskolläraren huvudansvaret för att främja 

barnens utveckling och lärande, förskolechefen ansvar förtydligas och får ett pedagogiskt ansvar, 

man ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete, gemensamma regler för både friskolor och 

kommunala skolor och sist men inte mist så ökar tillsynen på förskolorna (ibid. s4-5).    

Den reviderade läroplanen för förskolan kom på tal i och med regeringsbeslut U2008/6144/S. 

Där står det att Regeringen bedömer att förskolans potential att stimulera barnens naturliga lust 

att lära inte utnyttjas fullt ut och att förskolan i högre utsträckning ska ge tidig pedagogisk 

stimulans för barns matematiska- och språkliga utveckling genom att utgå från barnets 

utvecklingsnivå, behov och förutsättningar. Genom ett sådant förstärkt pedagogiskt arbete kan 

man förbereda barnen för deras framtida skolgång. De menar vidare genom att förtydliga 

läroplanen för förskolan när det gäller vissa mål, personalens ansvar samt verksamhetens 

uppföljning och utvärdering kan man nå dessa mål. Dock så ska målen sättas så att lärandet kan 

fortsätta i lekfulla former och med hänsyn till barnens utveckling, behov och förutsättningar 

(Utbildningsdepartementet, 2008, s.2). 

I och med detta uppdrag till Skolverket och att nya skollagen kom så blev det oundvikligen en 

ny läroplan för förskolan. Den reviderade läroplanen för förskolan: Lpfö98 rev började gälla den 

1 juli 2011. Eller som det står i dokumentet Ny skollag och förtydligad läroplan för förskolan 

(skolverket, 2010 s.7) som namnet på dokumentet avslöjar att den reviderade läroplanen är en 

förtydligande läroplan för förskolan.  
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Tidigare forskning  

Barnsyner 

Sättet att se på barn har varierat genom tiderna och påverkas av det sociala sammanhang man 

lever i. Eva Johansson, professor i pedagogik vid Universitetet i Stavanger beskriver barnsyn som 

vuxnas uppfattningar, bemötande och förhållningssätt till barnen som personer och att det i 

grunden handlar om vilken människosyn man som pedagog har (ibid. s.77, 89). Eva Johansson 

och Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik vid Göteborgs Universitet skriver också 

om barnsyn i boken Förskolan – barns första skola (2003) och vikten av den i pedagogiska 

sammanhang, att det får konsekvenser i verksamheten beroende av hur vi ser på barn. Synen på 

barn är därmed nära förknippat med pedagogens förhållningssätt och vilken roll man ska ha i 

förhållande till barnen.  

Utifrån de texter vi läst har vi valt att dela in synen på barn i fyra olika kategorier. Dessa är 

barn som natur, barn som behöver vägledning och omsorg, barn som irrationella samt barn som 

aktörer. I dessa avsnitt tar vi upp olika författare och hur de skriver om synen på barn.  

Barn som natur 

Synen på barnet som natur kan härledas från Fröbel där man såg på barnet som att det var ett 

frö som var redo att växa och utvecklas (se mer om detta ovan). Allt fanns redan i barnet och de 

vuxna kunde därmed inta en passiv roll. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) menar att 

synen på barn som natur traditionellt sett funnits i den svenska förskolan. De menar vidare att 

barns kompetenser utifrån detta synsätt kan förbli osynliga (Johansson & Pramling, 2003, s.61).  

Barn som behöver vägledning och omsorg 

En syn på barn som återkommer är synen på barn som behöver vägledning och där de vuxna 

är aktiva. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) lyfter också fram denna syn och kallar det 

för barnet som kultur- och kunskapsåterskapare. Författarna menar att vuxna enligt detta 

perspektiv på förhand har bestämt vad som är relevant kunskap för barnen och de förväntas 

sedan återskapa denna kunskap. Planeringen utgår från ett vuxenperspektiv (ibid. s.61-62). 

Johansson (2005) beskriver också denna syn på barn och kallar det för ”vuxna vet bättre” där 

man utgår från den vuxnas kunskaper om vad som är bra för barnet. Johansson (2005) beskriver 

det som ”barns rätt att välja – utifrån vuxnas struktur respektive barns bästa – ur vuxnas perspektiv 

(Johansson, 2005, s. 83). Hon tar som exempel att barn måste följa regler och tåla motgångar för 

att vuxna anser att barn behöver det.  
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Johan Klefbeck, psykoterapeut och psykolog och Terje Ogden, professor vid psykologiska 

institutionen vid universitetet i Oslo skriver om att inta ett omsorgsperspektiv i synen på barn i 

boken Barn och nätverk (2003). Utifrån det perspektivet betonas barnens behov av kärlek, omsorg 

och beskydd. Omgivningen ses som ansvariga för att barnet ska utvecklas optimalt och i de fall 

detta inte inträffar anses orsakerna vara bristande omsorg och/eller understimulering. 

Vi kan se att de flesta författare vi tagit del av ser detta synsätt på barn som mindre bra. Både 

Johansson (2005) samt Johansson och Pramling Samuelsson (2003) ser det som negativt att de 

vuxna är de som ska välja och vet bättre. Enbart Klefbeck och Ogden (2003) är de som i detta 

perspektiv betonar barnens behov av omsorg och beskydd.  

Barn som irrat ione l la  

Johansson (2005) tar upp ett ytterligare synsätt som hon kallar ”barn som irrationella”. Man 

ser då barns agerande som planlöst och utan avsikter eller att de försöker sätta sig upp mot 

vuxna. Det finns därmed ett behov av att begränsa barnens agerande utifrån detta synsätt 

(Johansson, 2005, s.77-90). Vi har också använt oss av kategoriseringen ”barn som irrationella” 

trots att det kan tyckas att det är väldigt värderande. Vi har dock inte funnit någon bättre 

benämning och använder oss därför av samma som Johansson (2005). 

Barn som aktörer 

Barn beskrivs ofta idag i olika sammanhang som kompetenta. Man ser utifrån detta synsätt 

barn som aktiva och som kunskapande. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) benämner 

det ”barnet som kultur- och kunskapare”. Här ses barnet som delaktigt i skapande av kunskap. 

Barnet ses som aktivt och beskrivs med begrepp som kompetens. Pedagogens roll blir 

medforskare med tilltro till barnets egna förmågor (Pramling Samuelsson & Johansson, 2003, s. 

63).  

Johansson (2005) har också i sin forskning sett detta förhållningssätt till barn och kallar det för 

”barn som medmänniskor”. Hon beskriver det som att vuxna som intar detta förhållningssätt 

försöker förstå barnets intentioner och önskningar. Man ser också barn som personer med behov 

och försöker ta hänsyn till dessa. ”Utgångspunkten är barns erfarenheter och känsla av kontroll. De 

vuxna har en ambition att ge barn översikt och kontroll över sin tillvaro” (Johansson, 2005, s.78). 

Klefbeck och Ogden (2003) kallar detta synsätt för aktörsperspektivet. Man ser här barnet som 

aktivt och som själv handlar och väljer. Barnen ses som kompetenta aktörer och vid eventuella 

brister utgår man ofta från individuella variationer hos barnen, men man ser också till vilket 

sammanhang som barnen befinner sig i (Klefbeck & Ogden, 2003, s.14-15).  

Vi kan i texterna se att detta synsätt är det som får företräde och det som förespråkas i synen 

på barn. Barnen beskrivs med positivt laddade ord som kompetenta, aktiva och kunskapande.  
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Perspektiv i styrdokumenten  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att man den i nya läroplanen ser barnets 

utveckling som beroende av i vilket sammanhang barnet befinner sig i. Tidigare har man istället 

utgått från olika stadieteorier och Piaget har varit framträdande ur ett teoretiskt perspektiv. 

Författarna menar att man utifrån den nya läroplanen istället ska utgå från vilket sammanhang 

barnet befinner sig i och att man ska vara medveten om att alla barn utvecklas i olika takt. De 

menar också att man tidigare sett barnet med brister medan man nu ser barnet som kompetent 

och aktivt där pedagogerna istället för att se barnens brister ser till deras förmågor (ibid. s.23). 

Det kompetenta barnet förklarar författarna som att barnet själv är med och skapar sin kunskap, i 

motsats till att en vuxen överför kunskap till denne. Pedagogen har enligt detta synsätt respekt för 

barnet och ser barnets förmågor samt att de är nyfikna och bär på egna värdefulla resurser. 

Pedagogen utgår inte från att barnen genomgår särskilda stadier och väntar därför inte på att 

barnen ska vara mogna för en viss aktivitet (ibid. s.111). Kihlbom, barnpsykiatriker, (2003) 

poängterar dock att det är svårt att prata om förskolebarn som en homogen grupp och att en 

ettåring och en femåring har helt olika behov.  

”Förskolans läroplan (och de kommunala förskoleplaner som jag tagit del av) talar om arbetet med 
hela gruppen av barn mellan ett och fem års ålder. Det finns en påtaglig avsaknad av 
differentiering mellan olika åldrar, trots att ettåringar och femåringar har mycket olikartade behov. 
I centrum står den kognitiva aspekten av utvecklingen (de intellektuella funktionerna). Det är inte 
adekvat för de yngsta åldrarna” (Kihlbom, 2003, s.13).  

Vi ser exempelvis att Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver om det kompetenta 

barnet och om barns kunskapande och hur man ska utveckla barnens förmågor. Magnus 

Kihlbom, (2003) menar dock, trots att det står i centrum i läroplanen för förskolan, att det inte är 

relevant för de yngsta barnen utan att det som är viktigast för de små barnen är en god och trygg 

kontakt med pedagogerna.  

Folke Fichtelius (2008) menar att det skett en uppgiftsförskjutning i pedagogens 

arbetsuppgifter. I Det pedagogiska programmet för förskolan från 1987 var det större fokus på trygghet, 

omsorg och omvårdnad medan det i Lpfö98/10 fokuseras på lärande och kunskapsutveckling. 

Omsorg finns fortfarande med i läroplanen men det blir enligt Folke Fichtelius otydligt hur 

begreppet ska tolkas (Folke Fichtelius, 2008, s.76). Även Månsson (2000) har kommit fram till 

denna slutsats då hon beskriver omsorgssituationerna i Det pedagogiska programmet som väsentliga 

medan det i Läroplanen skrivs om barn som aktiva och kompetenta och där deras kognitiva 

utveckling betonas. Pedagogens roll i läroplanen blir enligt Månsson att vara  

”kognitivt följsam och tolka barnens handlingar i ett lärandeperspektiv” (Månsson, 2000, s.58).  

Haug (2003) menar att läroplanens syn inte kan sägas vara entydig men att barnet ses som mer 

aktivt i läroplanen.  
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”Läroplanens syn på barn, barndom och därmed även på förskolans uppgifter är långt ifrån 
entydig, men den lyfter förhållandevis tydligt fram många av elementen i den postmoderna synen 
på barn, barndom, barns utveckling och lärande. Det betonas att barnen själva söker och skaffar 
sig kunskap och att de ska ha stimulans och vägledning från de vuxna för att genom sin egen 
aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter ” (Haug, 2003, s.121).  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur pedagogernas roll i förhållande till barnen 

skrivs fram samt vilka barnsyner som framträder i styrdokumenten Det pedagogiska programmet för 

förskolan från 1987 och Läroplanen för förskolan från 1998/2010 samt dess förändring. 
Våra frågeställningar är: 

 
1. Vilka begrepp används i de olika styrdokumenten för att för att beskriva pedagogens 

arbete med barnen? 
2. Vilka roller skrivs fram för pedagogerna? 
3. Vilka barnsyner ligger till grund för rollerna? 
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Teori och Metod  

Vi har valt att utgå från kritisk diskursanalys som huvudsakligen är framtagen av Norman 

Fairclough. Längre ner under samma avsnitt kommer en genomgång kring Faircloughs kritiska 

diskursanalys. Vi har under avsnittet teori och metod valt att skriva dessa under samma rubrik. 

Detta är dock inte någon självklarhet men inom det diskursanalytiska området är teorin och 

metoden enligt Winter Jorgensen och Phillips (2000) till stor del sammanlänkade (ibid. s.10). 

Bergström och Boréus (2012) framhåller dock att diskursanalysen främst är metodologisk och att 

kopplingen till teorin kan diskuteras (ibid. s. 403). Fairclough ger dock både metodologiska och 

teoretiska verktyg varvid vi anser det är befogat att skriva teorin och metoden tillsammans 

Diskurs och diskursanalys 

Diskurs är ett begrepp som på senare år börjat användas mycket i samhällsvetenskaplig 

forskning. Det är dock ett begrepp som är komplext och som har getts olika definitioner och som 

därmed inte alltid är så lätt att förstå sig på. Bergström och Boréus (2012, s.355-357) inleder med 

att ge en allmän förklaring av diskursbegreppet. De menar att diskurs vanligen brukar användas 

som att se något ur ett visst perspektiv. De går sedan vidare med att framföra tre olika 

definitioner av begreppet diskurs, en snävare och två vidare.  I den snävare versionen beskriver 

de diskurs som talat och skrivet språk. I denna definition finns det ingen koppling till det sociala 

sammanhang som texten ingår i och det är inte heller den definitionen som författarna avser när 

de skriver om diskursanalys (observera att begreppet text kan ha olika betydelser och att man i 

textanalytiska sammanhang brukar referera till ett vidgat textbegrepp där det i definitionen av text 

även ingår sådant som bilder, tal, filmer etc. se t.ex. Bergström och Boréus, 2012, s.21).  

I den första av de vidare definitionerna ses istället diskurs som användandet av språk i skriven 

och talad form som en del av social praktik. Författarna uppmärksammar att kommunikationen 

också kan ske på andra sätt, exempelvis genom bilder. I denna definition, som de tagit från 

Fairclough, antas att diskursen påverkar och påverkas av det sammanhang den ingår i. Författarna 

tar även upp en ytterligare vidgning av begreppet där diskursen inte ses som en del av ett socialt 

system utan att de istället omfattar alla sociala fenomen (Bergström och Boréus, 2012, s. 355-

357).  

Winter Jorgensen och Phillips (2000, s.7-9) definierar diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om 

och förstå världen (eller ett utsnitt ur världen)” (ibid. s.7). Vidare framhåller Winter Jorgensen 

och Phillips (2000) att de olika sätt att förhålla sig till diskursanalys som tas upp i boken utgår 

från att diskurserna inte är en återspegling av omvärlden och dess innehåll (som människorna och 

de sociala relationer som dessa ingår i) utan att de är medkonstruktörer till skapandet och 

förändringen av dessa. Även Bergström och Boréus (2012, s.378-381) och Esaiasson (2012, 
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s.212) beskriver att denna syn finns inom det diskursanalytiska fältet. Språket formar och formas 

av den sociala kontext det befinner sig i. Språket ligger som grund för vår syn på världen, genom 

språket konstrueras världen. Det diskursanalytiska området sällar sig följaktligen till 

socialkonstruktionismen varvid en kortare förklaring av det perspektivet ges längre ner. 

Fairclough (2003) definierar diskurs på detta sätt: 

”I see discourses as ways of representing aspects of the world – the processes, relations and 
structures of the material world, the ”mental world” of thoughts, feelings, beliefs and so forth, and 
the social world. Particular aspects of the world may be represented differently, so we are generally 
in the position of having to consider the relationship between different discourses. Different 
discourses are different perspectives of the world, and they are associated with the different 
relations people have to the world, wich in turn depends on their positions in the world, their 
social and personal identities, and the social relationships in which they stand to other people” 
(ibid. s.124). 

Diskurs kan således förklaras som olika perspektiv på hur man ser på världen. Det i sin tur är 

relaterat till vilken relation människorna har till världen, till andra människor etc. Det bör dock 

framhållas att Fairclough (2003) menar att diskurs är en representation av världen såsom den 

uppfattas. Fairclough menar alltså att diskursen både påverkas och påverkar det sammanhang 

som den befinner sig i. Det krävs därmed vid en kritisk diskursanalys att man också 

uppmärksammar det sammanhang som diskursen befinner sig i. Detta har vi i denna studie gjort 

genom att redovisa det historiska och politiska sammanhang som förskolan befinner sig i.  

Språket är också centralt inom det diskursanalytiska området. Det är språket som ger oss 

tillträde till kunskap om den så kallade verkligheten. Man menar dock inte att verkligheten inte 

existerar, bara att vi får kunskap om den genom ett språk som är dess representation.  

Målet inom diskursanalysen är inte att avgöra vad som är rätt eller fel i en viss fråga. Syftet 

med analysen är däremot att finna mönster och strukturer och synliggöra dessa samt undersöka 

vilka konsekvenser de olika diskurserna kan få i den sociala praktiken. Detta är också syftet med 

vår undersökning, att synliggöra de olika roller som skrivs fram för pedagogerna samt vilken 

barnsyn som kan ligga till grund för det.  

Socialkonstruktionism 

Faircloughs kritiska diskursanalys som vi kommer använda oss av i denna undersökning delar 

olika antaganden som finns inom socialkonstruktionismen (Winter Jorgensen & Phillips, 2000, s. 

11). Centrala gestalter inom socialkonstruktionismen är Berger och Luckmann. De inspirerades 

av inriktningar som fenomenologin samt olika tänkare som alla delade antagandet om att det inte 

finns någon objektiv kunskap utan att kunskapen alltid skapas genom olika processer. 

Verkligheten skapas därmed av människorna som är en del av den samtidigt som människorna 

påverkas av ”verkligheten” (Alvesson & Sköldberg, 2008, s.84-89). Det finns alltså enligt 

socialkonstruktionismen ingen naturlig essens utan allt är socialt konstruerat.  
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Burr (2003) menar dock att det finns olika uppfattningar inom socialkonstruktionismen men 

att fyra huvudpunkter ändå kan sägas binda ihop fältet. Winter Jorgensen och Phillips (2000) 

menar att dessa fyra huvudpunkter också delas av Faircloughs kritiska diskursanalys som är 

aktuell i denna undersökning (ibid. s.11).  

Den första punkten handlar om det som beskrivits ovan, att vår kunskap om världen inte kan 

betraktas som någon sanning. Vi har olika sätt att kategorisera världen som alla påverkar på det 

sätt världen uppfattas. Den andra punkten handlar om att människor alltid ingår i ett historiskt 

och kulturellt sammanhang som de påverkas av men också påverkar (konstruerar).  Våra 

uppfattningar om världen påverkas av det sammanhang som vi befinner oss i men vi är också 

med och skapar den sociala kontext vi är en del av. I den tredje punkten tas sambandet mellan 

kunskap och den sociala processen upp. Eftersom det inte finns någon sanning där ute så skapas 

och upprätthålls det sätt vi uppfattar världen på i sociala processer. I dessa sammanhang bygger 

man gemensamma ”sanningar” men det finns också en motsättning mellan olika grupper i många 

frågor om vad som är sant eller falskt. I den avslutande fjärde punkten uppmärksammas 

sambandet mellan kunskap och social handling. Beroende av vilket samhälle man är den del av 

och vilken kunskap som är rådande agerar man på olika sätt. Kunskapen påverkar de sociala 

handlingar som människor utför (Burr, 2003, s.2-5; Winter Jorgensen & Phillips, 2000, s.11-12).  

Det vi undersökt i denna studie är hur pedagogens roll skrivs fram i de olika styrdokumenten 

samt vilken barnsyn som ligger till grund för detta. Hur man ser på barn och vilken roll man som 

pedagog ska inta i förhållande till barnen är utifrån vårt synsätt socialt konstruerat. Det finns 

därmed inget som är rätt eller fel vilket vi också vill belysa i denna uppsats. Att inta ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv i studien blir därför relevant just därför att vi vill belysa att 

sättet att se på barn är socialt skapat och beroende av det sammanhang vi nu befinner oss i.  

Faircloughs kritiska diskursanalys 

Vi utgår i vår undersökning från Faircloughs kritiska diskursanalys (Fairclogh, 1992; 

Fairclough, 2003). Enligt Winter Jorgensen och Phillips (2000) är denna särskilt användbar i 

undersökningar som syftar till att visa på förändring. Vårt syfte med denna uppsats är just att 

undersöka hur pedagogens roll skrivs fram i de olika texterna och dess förändring samt vilken 

barnsyn som ligger till grund för detta. Faircloughs kritiska diskursanalys passar således bra för 

vårt ändamål.  

Fairclough (2003) utgår från antagandet att språket är en del av den sociala praktiken och att 

diskursanalys är en effektiv metod för att undersöka denna. Han menar också att texter är delar 

av olika sociala händelser och att de bidrar till förändring. Han hävdar dock inte att alla texter 

bidrar till förändring men de texter som är aktuella i vår analys bör i hög grad sägas bidra till 

förändring då de är dokument som ligger till grund för förskolans verksamhet.  

Fairclough gör skillnad mellan den diskursiva praktiken och den sociala praktiken. Den 

diskursiva praktiken är den arena där texterna produceras och mottas och den sociala praktiken 
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det sammanhang som texterna kan kopplas till. Han menar att dessa påverkar varandra och att de 

därmed står i ett dialektiskt förhållande till varandra, men att diskurserna också påverkas av andra 

diskurser och andra sociala praktiker (Winter Jorgensen & Phillips, 2000, s. 25; Bergström & 

Boréus, 2012, s.375-376).  

”Diskursiv praktik reproducerar eller förändrar de andra sociala praktikerna, liksom de andra 
sociala praktikerna omvänt formar de diskursiva praktikerna. Tillsammans konstituerar de 
diskursiva praktikerna och de andra sociala praktikerna vår omvärld” (Winter Jorgensen & Phillips, 
2000, s.25).  

Kopplingen som Fairclough gör mellan, text, den diskursiva praktiken och den sociala 

praktiken kan illustreras med en modell indelad i tre delar (se nedan). Den första delen är texten 

(Fairclough använder sig av ett vidgat textbegrepp och med text avses därmed också tal, skrift 

bild, eller en blandning av dessa (Fairclough, 2003, s.3). I denna del studeras texten, dess 

sammansättning och uppbyggnad med hjälp av olika analysverktyg. Man studerar också hur den 

skapar olika diskurser. Den andra delen är den diskursiva praktiken. Det är i den diskursiva 

praktiken som texterna skapas och konsumeras. (Här analyseras hur författaren upprätthåller 

rådande diskurser samt hur mottagaren tolkar texten utifrån rådande diskurser). Den tredje delen 

är den sociala praktiken vilket texten och den diskursiva praktiken är en del av. Texten och den 

diskursiva praktiken kopplas i detta analysskede till den sociala praktiken.  

För att analysera en kommunikativ händelse krävs därför att man analyserar objektet utifrån 

alla dessa tre nivåer. Målet inom den kritiska diskursanalysen är att klarlägga sambanden mellan 

texten och den sociala praktiken (den diskursiva praktiken är det som sammanlänkar dessa två 

dimensioner) och hur dessa påverkar varandra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna figur illustrerar Faircloughs modell insatt i det sammanhang som den här uppsatsen 

avser. Texten som vi kommer analysera är styrdokument för förskolan från 1987 och 2010. Dessa 
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kommer sedan kopplas till den diskursiva praktiken, främst i diskussionsavsnittet. Enligt 

Faircloughs teori påverkas den sociala praktiken av den diskursiva praktiken och tvärtom. Vi 

menar därför att det är relevant med en diskursanalytisk ansats för att synliggöra de olika 

diskurstyperna (som styrdokumenten kan sägas företräda) inom diskursordningen 

förskoleverksamheten.  

Fairclough (2003) beskriver diskursordning som sociala praktiker som använder samma sorts 

språk (ibid. s.24). Diskursordningen är olika diskurstyper tillsammans. Diskurstyperna kan sedan 

delas in i olika diskurser (Winter Jorgensen & Phillips, 2000, s.73). Enligt Fairclough finns det en 

koppling mellan dessa och ändras diskursen ändras också den sociala praktiken i någon mån. 

Framhållas bör dock att Fairclough anser att diskursen också påverkas av andra diskurser och 

andra sociala praktiker varvid det är intressant att också studera sådana som är kopplade till den 

aktuella diskursen. Fairclough framhåller också att den sociala praktiken även innefattar icke-

diskursiva inslag. Därför är det enligt honom viktigt att inte enbart använda sig av diskursanalys 

som metod för att studera samhällsfenomen utan att också andra verktyg kan vara nödvändiga 

(Fairclough, 2003, s.21-22).  

Utgångspunkten för Fairclough är återigen att texter påverkar den sociala praktiken och att det 

därför är grundläggande för att förstå och ifrågasätta den. Faircloughs kritiska diskursanalys är 

just kritisk såtillvida att den ämnar synliggöra de maktförhållanden som upprätthålls i den 

diskursiva praktiken. Ett mål med Faircloughs kritiska diskursanalys är att människor ska få insikt 

i det sammanhang man befinner sig i genom att bli kritiskt språkmedvetna och på det sättet 

kunna förändra den. 

”Genom träning i kritisk språkmedvetenhet kan människor lära sig vilka begränsningar det finns 
för deras praktik och vilka möjligheter det finns till förändring” (Winter Jorgensen & Phillips, 
2000, s.92). 

I denna undersökning kommer vi fokusera på textnivån men kopplingar kommer ändå göras 

till både den diskursiva och sociala praktiken. Det är egentligen oundvikligt att inte vid fokus på 

texten också undersöka den diskursiva praktiken (Winter Jorgensen & Phillips, 2000, s.74-75). Vi 

har i bakgrunden redovisat den sociala och diskursiva praktik som texterna är kopplade till och 

kommer också i diskussionen koppla till detta. Vi har dock inte haft för avsikt att göra några 

empiriska undersökningar av den sociala eller diskursiva praktiken då tiden varit för knapp.  

Analysverktyg 

Fairclough har framfört en mängd analytiska redskap vid undersökningen av en text. Vi har 

valt ut ett av dessa begrepp som vi anser vara av relevans för vår analys. Begreppets innebörd och 

hur vi kommer använda detta vid analyserna av texterna som ämnas undersökas kommer 

beskrivas under denna rubrik.  
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Wording  

Det analysverktyg vi använt oss av är vad Fairclough kallar för wording. Han menar att genom 

att jämföra hur olika fenomens betydelse formuleras i olika texter så kan man också identifiera 

vilket perspektiv som ligger bakom ett visst sätt att skriva om fenomenet. 

”The objective is to contrast the ways meanings are worded with the ways they are worded in 
other (types of) text, and to identify the interpretative perspective that underlies this wording” 
(Fairclogh, 1992, s.236-237).  

Vi kommer i analysen att undersöka hur man skrivit om pedagogens roll i förhållande till 

barnen genom att använda analysverktyget wording. Vi utgår således från Fairclough men vi 

utvecklar genom att fokusera på vilka verb som skrivs fram i pedagogens arbete med barnen. Vi 

har valt att fortsätta använda den engelska termen wording då vi inte funnit någon likvärdig 

översättning.  

Jämföre lse  

För att få svar på vilken förändring som skett i vad som skrivs fram som pedagogens roll 

kommer vi också ha en jämförande del i vårt analysavsnitt. I detta avsnitt kommer vi identifiera 

likheter och skillnader mellan de olika styrdokumenten. Vi kommer också i detta avsnitt koppla 

till vilka barnsyner som kan ligga till grund för de olika formuleringarna i texterna.  

Urval  

Vi har valt att analysera Det pedagogiska programmet för förskolan från 1987 (Socialstyrelsen, 1987) 

samt Läroplanen för förskolan från 1998/2010 (Lpfö98, 2010). Vi kommer i resultat- och 

analysdelen samt i diskussionen skriva Ped87 för Det pedagogiska programmet samt Lpfö98/10 för 

Läroplanen för förskolan. I vissa fall har vi dock skrivit hela titeln men har då också kursiverat dessa 

för att det ska bli så tydligt som möjligt för läsaren när vi skriver om de styrdokument vi 

analyserat.  

Det pedagogiska programmet var det som verkade som styrdokument från 1987 fram till 1998 då 

den första Läroplanen för förskolan kom. Vi har valt att enbart analysera den reviderade 

läroplanen från 2010 då den i grunden är väldigt lik den första läroplanen som kom 1998. Utifrån 

det anser vi det vara väsentligt att göra en analys av dessa två texter.  

Som vi skrivit i föregående avsnitt utgår man enligt den kritiska diskursanalysen från att texter 

både påverkar och påverkas av det sociala sammanhang den befinner sig i. De två texterna vi har 

valt är författade i två olika sammanhang. Den ena, Det pedagogiska programmet är utgiven av 

Socialstyrelsen medan Läroplanen är utgiven av Skolverket som står under 

Utbildningsdepartementet.  
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Det pedagogiska programmet är författat som allmänna råd medan Läroplanen för förskolan i sin tur 

är ett styrdokument som pedagoger inom förskolan måste följa. Vi har dock valt att se dessa som 

likvärdiga på grund av att de legat till grund för förskolans verksamhet under den period då de 

var rådande. Vi har medvetet valt att inte ta med kompletterande material till de olika 

styrdokumenten i analysen för att de just är komplement till styrdokumenten och inte behöver 

följas lika rigoröst som styrdokumenten.  

Material 

Det pedagogiska programmet för förskolan sammanställdes 1987 av Socialstyrelsen som också är 

huvudansvariga för dokumentet. Dokumentet är 86 sidor långt och är indelat i två olika delar. I 

del ett skrivs det om förskolans pedagogiska verksamhet. Dessa underrubriker finns i den delen; 

mål, barns uppväxtvillkor och utveckling, innehållet i förskolan och arbetssättet i förskolan. I del 

två behandlas hur arbetet ska genomföras i praktiken. Underrubriker till denna del är; planering 

av förskolans pedagogiska verksamhet samt kommunalt planerings- och utvecklingsarbete. I 

texten finns också fler underrubriker men alla dessa är enligt vår mening inte relevant att 

redovisa. Texten är genom hela programmet författad som en sammanhängande text.   

Läroplanen för förskolan från 1998 (reviderad 2010) är utgiven av Skolverket. Den nya läroplanen 

är ett styrdokument som de verksamma inom förskolan enligt lag måste följa. Detta upprätthålls 

genom kontroll från Skolverket. Dokumentet är 18 sidor långt och indelat i två huvuddelar. Den 

första delen behandlar förskolans värdegrund och uppdrag. Den delen är skriven som en 

sammanhängande text. Del två anger mål och riktlinjer för verksamheten och har dessa 

underrubriker; normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande, förskola och hem, 

samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, uppföljning, utvärdering och 

utveckling samt förskolechefens ansvar. Denna del är mer skriven i punktform där punkterna 

anger vilka mål verksamheten har att sträva efter. 

Databearbetning och analysmetod 

Vi har i denna analys intagit ett öppet förhållningssätt till texterna och genom läsning, utifrån 

vårt syfte och frågeställningar, kommit fram till olika kategorier som representerar pedagogernas 

roll i förhållande till barnen. Esaiasson (2012) menar att detta är ett sätt att förhålla sig till texter 

vid textanalys och att det andra är att man på förhand har bestämda kategorier och genom att läsa 

sedan kopplar till dessa kategorier. Vi har dock intagit det första förhållningssättet där materialet 

och läsningen av denna ligger till grund för vilka svar man får på frågorna och därmed också vilka 

kategorier man får fram (ibid. s.217). 

Esaiasson (2012) menar att tolkningsarbetet vid textanalys är beroende av fyra faktorer; 

frågans karaktär, tankens klarhet, valet av tolkningsperspektiv samt avståendet mellan texten och 

den uttolkande forskaren. Frågans karaktär handlar om svaren går att finna i texterna direkt eller 



 

 26 

om man behöver läsa mellan raderna för att få svar på frågeställningarna. Författarna kallar detta 

för latenta och manifesta budskap och menar att det inte finns någon direkt skiljelinje mellan 

dessa (ibid. s.221). Vi har i denna undersökning använt oss av båda tolkningsmetoderna. De 

latenta budskap vi hittat i texterna är de olika barnsyner som ligger till grund för hur man skriver 

om pedagogens roll. Detta står inte direkt utskrivet och är därmed latenta budskap. Vi har i 

texterna också tolkat det som att det är pedagogerna som ska när man exempelvis skriver 

”förskolan ska” eller ”verksamheten ska”.  

Tankens klarhet handlar om att författarna till texten inte alltid har en genomtänkt uppfattning 

om det aktuella ämnet som frågeställningarna utgår från. I vårt fall anser vi att författarna har en 

genomtänkt uppfattning i det aktuella ämnet då det är skrivet för förskolans verksamhet och att 

pedagogens roll är en stor del av denna.  

Vid val av tolkningsperspektiv kan man antingen utgå från vad texten betyder för mig i min 

tid, vad texten betyder för avsändaren samt vad texten betyder för en viss grupp mottagare. Vi 

har i vårt perspektiv utgått från vad texten betyder för pedagogerna då vi skriver fram 

pedagogens roll i texterna.  

Den avslutande faktorn handlar om avståndet mellan texten och uttolkaren. Författarna menar 

att det är lättast att tolka texter som ligger nära vår tid och som är från samma sociala och 

kulturella miljö som vi befinner oss i. De texter vi analyserat är både tidsmässigt, socialt och 

kulturellt nära oss vilket enligt författarna förenklar förståelsen av textens innebörd (ibid. s.222). 

Det kan dock tänkas att man genom att vara en del av det område man studerar också intar en 

partisk roll. Se avsnittet om reflektion över metoden för vidare diskussion kring detta ämne.  

Genomförande 

Vi har börjat med att läsa de olika styrdokumenten noggrant för att se vilka roller som skrivs 

fram för pedagogerna. Analysverktyget vi använt oss av är vad Fairclough kallar wording. Vi har 

därmed undersökt hur man formulerar sig om ett visst fenomen, i detta fall hur man formulerar 

pedagogens roll i förhållande till barnen. Närmare har vi undersökt vilka begrepp man använder 

och hur man skriver om dessa begrepp. Vi har fokuserat på vilka verb som används i 

pedagogernas arbete med barnen, och därmed vad pedagogerna ska göra i sitt arbete i förhållande 

till barnen. Vi har utifrån detta även kommit fram till vilken barnsyn som kan ligga till grund för 

hur man skriver om pedagogens roll i förhållande till barnen, då barnsynen är grunden för hur 

pedagogen ska agera. Det diskuterar vi också vidare i diskussionsavsnittet. Därefter har vi läst 

igenom texterna igen och sökt efter specifika citat som direkt kan länkas till de olika roller vi valt.  

Vi har även använt oss av Det pedagogiska programmet och Läroplanen för förskolan som pdf-filer 

där vi kunnat söka med nyckelord utifrån de olika roller vi funnit. De roller vi funnit är inspirera, 

omvårda, ha ett barns perspektiv/lyssna på barnen, fostra, stödja/hjälpa, främja lärande samt 

stimulera och utmana. Dessa sökningar har vi gjort för att i möjligaste mån kunna säkerställa 
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tillförlitligheten i uppsatsen. Vi har också jämfört texterna och redovisat detta i en jämförande del 

i resultat- och analysavsnittet.  

Etiska överväganden 

Det är i alla vetenskapliga studier viktigt att ta etiska hänsyn. Detta även vid textanalytiska 

metoder, dock bör det framhållas att graden kan variera beroende av vilka texter som studeras. 

De texter vi analyserat är två offentliga handlingar. Ansvariga utgivare är Socialstyrelsen 

respektive Skolverket. Det är på förhand givet att sådana slags texter kommer att granskas och 

bör också granskas för att de är styrande. Hade vi däremot analyserat texter av mer privat slag, 

såsom en dagbok eller andra personliga texter skulle de etiska övervägandena haft en mer 

framträdande roll då dessa texter direkt förknippas med enskilda individer.  

Grundläggande för vårt arbete har dock varit att skapa ett gott arbete genom att inte 

undanhålla information/data eller vinkla arbetet till vår eller någon annans fördel, vilket 

vetenskapsrådet beskriver som god vetenskap (www.codex.vr.se). 

Reflektion över metoden 

Eftersom diskursanalysens mål inte är att värdera olika utsagor som sanna eller falska utan att 

uppmärksamma strukturer och mönster och visa på dess konsekvenser är det viktigt att man som 

undersökare är medveten om sina egna värderingar så inte dessa påverkar analysen. Den som 

undersöker ett material är oftast intresserad av det området och kan därmed vara en del av den 

diskurs man analyserar. Eftersom målet är att finna de dolda strukturer som för de som är 

involverade i diskursen kan kännas självklart är det viktigt att man är medveten om detta och 

försöker inta en så opartisk roll som möjligt. Man bör dock vara medveten om att detta inte är 

möjligt fullt ut. Har man intagit ett socialkonstruktionistiskt perspektiv så är även den egna 

kunskapen socialt skapad. Man kan därmed inte säga att ens egen kunskap skulle vara ”bättre” 

eller mindre socialt skapad än någon annan (Winter Jorgensen & Phillips, 2000, s. 28-30)  

Burr (2003) skriver också om detta då hon tar upp hur Berger och Luckmann uppfattar att 

världen konstrueras av människorna i den och att desamma samtidigt uppfattar världen som på 

förhand given och solid (ibid. s.13). Hon beskriver vidare hur socialkonstruktionismen som teori 

också har blivit objektifierad och därmed betraktad som en sanning, trots att även denna teori är 

socialt konstruerad. Författaren betonar att allt är socialt konstruerat och också diskursanalyser. 

Fairclough (2003) framhåller också att det inte existerar någon objektiv undersökning av en text 

men att man däremot med olika analytiska verktyg kan se texten på nya sätt eftersom man 

använder sig av begrepp som inte används i den dagliga sociala praktiken (ibid. s.14-15). 

Winter Jorgensen och Phillips (2000) och Bergström och Boréus (2012) menar just att 

användandet av olika teorier och analysverktyg gör att man ställer sig utanför materialet i så stor 
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utsträckning som möjligt, att man får möjlighet att se på materialet på ett nytt sätt (Winter 

Jorgensen & Phillips, 2000, s. 30; Bergström & Boréus, 2012, s 32).  

Vi har i denna undersökning i möjligaste mån försökt ställa oss utanför materialet genom att 

använda olika analytiska verktyg på materialet. Vi är dock eniga med författarna ovan om att det 

inte fullt ut är möjligt att inta en objektiv roll eftersom den egna undersökningen också är socialt 

konstruerad och att vi är (omedvetet eller medvetet) påverkade av det sammanhang vi befinner 

oss i. De analytiska redskapen har däremot fungerat som bra verktyg för oss i vårt arbete med 

textanalysen.  
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Resultat och analys 

En av våra frågeställningar i denna uppsats är vilken roll som skrivs fram för pedagogerna i 

förhållande till barnen i de olika dokumenten. Vi har i de olika handlingarna kunnat tyda flera 

olika roller som det skrivs om att pedagogen ska inta. Det alla roller har gemensamt är att de ska 

främja utveckling i något avseende exempelvis motorisk, socialt, språkligt etc. Att främja 

utveckling kommer därför inte tas med som en roll i resultatet på grund av att utveckling är så 

frekvent återkommande i styrdokumenten och fundamentalt för pedagogens roll i förskolan.  

Vi har genom noggrann läsning av de olika styrdokumenten kunnat se olika roller som 

pedagogen ska inta i förhållande till barnen. Vi har alltså utelämnat roller som inte har med 

barnen att göra, exempelvis kontakten med hemmet, detta för att det inte ingår i vår 

frågeställning. Vi har då det benämns som ”förskolans viktigaste uppgifter”, eller ”verksamheten 

ska” etc. tolkat det som att det är pedagogerna som menas.  

Resultatdelen är indelad i underrubriker utifrån de roller vi hittat för att det ska bli så tydligt 

som möjligt för läsaren. Dessa olika roller är inspirera, omvårda, ha ett barns perspektiv/lyssna på 

barnen, stödja/hjälpa, främja lärande samt stimulera och utmana. Vid underrubrikerna har vi 

skrivit om de olika rollerna och hur de skrivs i de olika texterna, vi har också skrivit om vilken 

barnsyn som kan ligga till grund för de olika påståendena. I de fall vi ansett det varit lämpligt har 

vi också exemplifierat det med citat. Vi har dock inte redovisat alla citat som kan kopplas till den 

uttryckta rollen då detta skulle tagit alltför stor del i anspråk av uppsatsens totala kvantitet. Det 

skulle också varit svårt att uppfatta vår analys med alltför många citat och istället för att citera har 

vi beskrivit hur man skrivit i dokumenten. Vi har lagt upp det på detta sätt för att få en 

genomskinlighet i vår analys och för att det ska bli så tydligt som möjligt för läsaren (Bergström 

& Boréus, 2012, s.253).  

Det analysverktyg vi använt oss av vid granskningen av texterna är det som Fairclough (1992) 

benämner wording. Genom att undersöka hur man formulerar betydelsen av de olika rollerna kan 

vi urskilja olika sätt att se på pedagogens roll i förhållande till barnen. Vi har också skrivit en 

jämförande analysdel för att kunna svara på vår fråga om hur förändringen i texterna sett ut. Vi 

kommer avsluta resultatdelen med en sammanfattande analysdel där vi tar upp pedagogens roll i 

de olika texterna som helhet, vilken barnsyn som kan ligga till grund för detta och där vi också 

kommer koppla till Faircloughs diskursbegrepp. I resultat- och analysdelen har Det pedagogiska 

programmet förkortats med Ped87 och Läroplanen för förskolan med Lpfö98/10. 
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Inspirera 

Det pedagogiska programmet för  förskolan från 1987 

I Ped87 ska både pedagogen och miljön inspirera barnen. Pedagogerna ska exempelvis 

inspirera genom att samtala och illustrera hur man kan använda olika material, verktyg och 

tekniker. Att inspirera barnen benämns som en av förskolans viktigaste uppgifter. 

”Att ge barnen inspiration, god tid, utrymme och material för sina lekar är en av förskolans viktigaste 
uppgifter” (s.42). 

”Genom samtal och genom att visa hur olika material, verktyg och tekniker kan användas kan 
personalen inspirera barnen till vidareutveckling och fördjupning.” (s.34) 

Temaarbete är en central del av verksamheten utifrån Ped87 och att inspirera inför ett 

temaarbete skrivs som ett måste. Syftet är att barnens intresse och nyfikenhet väcks.  

Tema arbete ”Själva starten, den gemensamma upplevelsen utifrån vilken hela arbetet sedan ska 
utvecklas måste inspirera barnen så att de blir nyfikna och vill veta mera” (s.46). 

Läroplanen för  förskolan från 1998/2010 

I Lpfö98/10 är pedagogens roll istället att skapa en miljö som inspirerar barnen.  

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 
aktiviteter. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden” (s. 6).   

Analys  

Wording 

Pedagogens inspirerande roll ses i Ped87 som mycket central då det skrivs att det är en av 

förskolans viktigaste uppgifter. Pedagogen ska genom att inspirera väcka barnens intresse och 

nyfikenhet och man kan därför se den rollen som betydande. Man använder begrepp som kan, 

ska och måste inspirera när man beskriver pedagogens roll. Exempelvis vid temaarbetets start står 

det att det måste inspirera barnen så att de blir nyfikna.  

I Lpfö98/10 skrivs det att miljön ska inspirera barnen att utforska omvärlden.  

Jämförelse 

Pedagogens inspirerande roll finns inte kvar i Lpfö98/10. Istället är pedagogens uppgift att 

anordna miljön på ett sätt som inspirerar barnen. Man kan därmed se att man gått från att det är 

pedagogen som inspirerar barnen till att det är miljön som ska inspirera barnen. Det kan grunda 

sig i en barnsyn där den vuxna inte ska ha lika framträdande roll utan att barnet är den som ska 

vara aktiv i verksamheten.  
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Omvårda  

Det pedagogiska programmet för  förskolan från 1987 

Omsorg och omvårdnad formuleras i Ped87 som av central betydelse. Man förklarar vad som 

menas med begreppet omsorg och omvårdnad och ger också exempel utifrån olika åldrar.  

”Omvårdanden är av central betydelse inom förskolan. Det handlar om att tillgodose 
grundläggande fysiska, sociala och emotionella behov. I arbetet med de yngre barnen fyller den 
känslomässiga kontakten och den fysiska omvårdnaden en stor del av tiden (bära, krama, prata, 
byta blöjor, mata osv). Även i arbetet med något äldre barnen i förskolan är omvårdanden viktig, 
t.ex. hjälp vid på- och avklädning, uppmärksamhet på att barnen lär sig god hygien och får 
näringsrik mat, tröst, uppmuntran och annan emotionell kontakt som för barnet bekräftar att den 
vuxne ser, förstår och respekterar barnet som individ. En nödvändig förutsättning för barnens 
inlärning och utveckling är att de känner trygghet och att de får sina grundläggande behov av 
omsorg och stimulans tillgodosedda. Det måste råda ett klimat, som gör att barnen känner sig 
accepterade som individer och gruppmedlemmar. En god omvårdnad är därför en viktig grund för 
den pedagogiska verksamheten. Dessutom innehåller omvårdanden i sig många pedagogiska 
kvaliteter. Omvårdnaden engagerar ofta barnen starkt genom att den tillgodoser fysiska och 
emotionella behov. Omvårdnadssituationer är bland de mest nära och intensiva kontakterna 
mellan barn och vuxna. De är av största betydelse för barnens uppfattning av sig själva i 
förhållande till andra och för hur de ser på kontakter mellan människor” (s. 24).  

”Även om de äldre barnens behov av vård och omsorg gradvis minskar utgör de direkta vård- och 
omsorgsinslagen – praktisk hjälp, tröst, beskydd, uppmuntran – en väsentlig del i den pedagogiska 
verksamheten under hela förskoleperioden”. (s. 47) 

Man benämner också i andra delar omsorgssituationer med begrepp som kärleksfull, god och 

trygg. Vidare skriver man om barnet som beroende av vårdare för att utvecklas.  

”Den tidiga identitetsutvecklingen är beroende av trygga, nära och stabila relationer och ett aktivt 
samspel med andra människor. Det första steget är att barnet känner trygghet i att få vara liten, 
beroende av att få omsorg från närstående vuxna. Utifrån denna trygga hamn kan barnet stegvis 
söka sig ut, undersöka och pröva sin egen förmåga, varigenom barnet succesivt utvecklar en 
föreställning av ett ”jag”, vem jag är, vad jag kan (s. 22).  

Andra begrepp som frekvent förekommer vid skrivningar om omsorg och omvårdnad är 

behov samt interaktion, både fysisk och emotionell, mellan barn och vuxen.  

Läroplanen för  förskolan från 1998/2010 

I Lpfö98/10 ska omsorgen finnas med som en del av en helhet. Begreppet benämns omsorg 

ofta i kombination med andra värden. Det finns inte någon förklaring vad omsorg innefattar men 

det framstår som en del av en helhet i förskolans verksamhet. Det framgår också att man ska utgå 

från barnens behov.  

”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. 
Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” (s. 5). 
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”Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla 
arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov” (s. 5).  

”Förskolan ska erbjuda barnen en förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm 
och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett 
balanserat sätt” (s. 7). 

”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande 
bildar en helhet” (s. 8).  

Analys 

Wording  

I Ped87 skrivs pedagogens roll som vårdare vid upprepade tillfällen. Det skrivs om att barns 

har grundläggande behov och att det är pedagogens uppgift att tillgodose dessa. Den vårdande 

rollen beskrivs med ord som bära, mata, byta blöja, trösta, hjälp vid på- och avklädning etc. och 

ger därmed ett konkret innehåll till omsorg- och omvårdnadsbegreppet. Skrivningar om omsorg 

och omvårdnad förekommer frekvent genom hela programmet. Man skiljer också mellan de 

yngre och äldre barnen och beskriver att de har olika behov. Man använder begrepp som behov 

och beroende och utgår från att barnen har dessa behov och är beroende av vuxna för att 

utvecklas, särskilt i de yngre åldrarna.  

I Lpfö98/10 skrivs det om omsorg och omvårdnad ett flertal gånger. Det finns ingen 

förklaring till vad som menas med begreppet eller hur pedagogen ska agera i förhållande till 

barnen. Omsorg betraktas som en viktig del av verksamheten i Lpfö98/10 och man använder 

begrepp som ”prägla” vilket visar att det ska vara en del av hela verksamheten. Man använder 

begreppet ”behov” i samband med omsorg och utgår därmed från att barn har behov. Man kan 

se att omsorg och omvårdnad i Lpfö98/10 används som pedagogiskt redskap där omsorg ska 

bilda en helhet med både utveckling och lärande.  

Jämförelse 

Vi kan se att omsorg och omvårdnad finns kvar i Lpfö98/10. Det skrivs dock mindre utförligt 

än i Ped87 och som del av en helhet i förskolans verksamhet. Vi kan se att man utelämnat 

konkretiseringar som byta blöja, mata, bära, kärleksfull, hjälp vid på-och avklädning etc. för att 

istället skriva om omsorg som en del av en helhet utan närmare förklaring. I båda texterna utgår 

man från att barn har behov. I Ped87 skriver man dock också om barnen som beroende av vuxna. 

Omsorg och omvårdnad får en mer framträdande roll i Ped87 jämfört med Lpfö98/10. Ett 

begrepp som man alltså utelämnat i Lpfö98/10 är att barn är beroende. Det kan tyda på en 

barnsyn där men ser barn som kompetenta och aktiva. Att vara beroende kan möjligtvis klassas 

som en negativ term.  
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Ha ett barns perspektiv/lyssna på barnen 

Det pedagogiska programmet för  förskolan från 1987 

I Ped87 framgår det att pedagogerna ska vara lyhörda, lyssna och se vad för intressen barnen har. 

Pedagogerna ska också utifrån barnen bedöma vad som är viktigt för dem, utifrån barnens 

förmåga välja innehåll och ge barnen tid vid olika fenomen som intresserar barnen. Pedagogerna 

ska också komplettera, vidga och fördjupa barnens erfarenheter.  

”Personalen ska välja innehåll utifrån barnens förmåga, de tankar och intressen som de uttrycker 
samt vad som bedöms vara viktigt för dem” (s. 26). 

”Personalen ska medvetet göra barnen bekanta med omvärlden och visa dem på de möjligheter till 
nya upplevelser och erfarenheter som tillvaron bjuder. Genom att se vad barnet ser och höra på 
barnets tolkning av intrycken kan den vuxne hjälpa barnet vidare när det bygger upp en egen bild 
av omvärlden. Att ge sig tid vid myrstacken och vid grävmaskinen som man stöter på under 
promenaden är ett sätt att visa barnen omvärlden” (s. 52). 

”Personalen ska i sitt arbete utgå från barnens erfarenheter och den egna miljön men också 
komplettera, vidga och fördjupa” (s. 64).  

Dessutom ska pedagogerna ta vara på barnens vetgirighet, nyfikenhet och barnens 

upptäckarglädje. Barnen ska också ha inflytande i verksamheten. Vidare ska pedagogerna vara 

aktiva genom att ta del av barnens skapande, genom samtal och att lyssna till barnens 

funderingar. 

”Förskolan ska ta vara på barnens upptäckarglädje […]” (s. 27). 

”Personalen ska aktivt engagera sig i varje barns bild- och formskapande genom samtal och 
diskussioner om betydelser och innebörder i deras arbeten” (s. 33). 

”De vuxna kan genom att ställa frågor, lyssna till barnens funderingar och kanske tillföra nytt 
material hjälpa dem vidare i deras utforskning” (s.42). 

”Förskolan måste ta vara på barnens nyfikenhet och vetgirighet, stärka dem i deras vilja att söka 
kunskap, hjälpa dem att se och förstå sammanhang, att pröva och utforska och på så sätt skaffa sig 
erfarenheter och kunskaper, dvs lära i en metod att lära.” (s.43). 

Läroplanen för  förskolan från 1998/2010 

I Lpfö98/10 lyfts det att pedagogen ska vara engagerad i både det enskilda barnet och 

barngruppen. Pedagogen ska utifrån barnen och barnens intressen forma verksamheten och ge 

barnen tid och möjligheter för bland annat barnens fantasi, kreativitet och lek. 

”I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i 
samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen” (s. 6). 
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”Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka 
kunskaper” (s. 6). 

”Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande 
såväl inomhus som utomhus” (s. 7).  

”De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för 
utformningen av miljön och planeringen av verksamheten” (s. 12). 

Det står vidare i Lpfö98/10 att ska pedagogerna ge barnen reellt inflytande i verksamheten och ta 

tillvara på barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. 

”Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar 
och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet” (s. 8). 

”Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens 
innehåll” (s. 12).  

Analys 

Wording 

I Ped87 måste pedagogerna ta vara på barnens nyfikenhet och deras vetgirighet. Pedagogen 

skrivs fram som aktiv då man benämner att personalen ska välja innehåll, göra barnen bekanta 

med omvärlden, aktivt engagera sig, ställa frågor, komplettera och fördjupa barns erfarenheter 

etc. Barnen ska även få tid vid fenomen när barnen upptäcker ett fenomen, det vill säga ta tillvara 

på barnens upptäckarglädje. Pedagogerna ska hjälpa barnen att förstå omvärlden genom att välja 

innehåll i verksamheten genom tankar, intressen och förmåga barnen visar. Man utgår då från att 

barn själva inte kan förstå omvärlden eftersom de behöver hjälp till det. Områdena ska dock 

väljas utifrån de intressen och tankar barnen har men pedagogerna är de som ska bedöma vad 

som är viktigt för barnen. Dessutom ska pedagogerna genom att lyssna på barnen, tillföra nytt 

material för att föra barnen vidare i deras utveckling. Det visar också på pedagogens aktiva roll.  

I Lpfö98/10 ska pedagogerna vara engagerade i både barngruppen och det enskilda barnet. 

Pedagogerna ska ge tid och möjligheter till barnen att leka, använda sin fantasi och kreativitet. 

Pedagogerna ska även ge barnen inflytande i verksamheten genom att de ska kunna påverka 

arbetssättet och innehållet. Pedagogens uppgift blir att se vad barnen intresserar sig för och 

planera utifrån det. Barnens erfarenheter, tankar och intressen är det som fokuseras på i texten.  

Jämförelse 

Det som har dessa styrdokument gemensamt är att pedagogerna ska lyssna på barnen och utgå 

från barnen i formandet/planerade av verksamheten. Man ska även ge barnen tid till deras 

intressen, kreativitet, lek etc.  

Skillnaden blir att i Ped87 skrivs det att pedagogen ska vara mer aktiv i barnens förståelse av 

omvärlden genom att tillföra nytt material eller forma innehållet i verksamheten som 
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pedagogerna själva bedömer är viktigt för barnen. Man skriver också om att pedagogen ska välja 

innehåll och betonar att det måste göras i förhållande till barnens olika förutsättningar men 

samtidigt utifrån barnens tankar och intressen.   

I Lpfö98/10 skrivs barnens roll som mer framträdande. Pedagogen ska i sin planering utgå från 

barnen och det skrivs därmed att pedagogerna ska planera och därmed välja innehåll. Det skrivs 

dock inte sådant som att pedagogerna ska välja innehåll utifrån vad de bedömer som viktigt för 

barnen. Pedagogens roll som aktiv betonas inte i samma utsträckning i Lpfö98/10 jämfört med 

Ped87. Barnen framträder som de som ska vara aktiva i större utsträckning genom att pedagogens 

roll att välja innehåll utifrån vad de anser är bra för barnen inte finns kvar. Man har också lagt till 

att barnen ska få reellt inflytande över verksamheten vilket visar att barnen får en mer 

framträdande roll i verksamhetens utformande. Att lyssna till barnen och ha ett barns perspektiv 

är något som i hög grad lever vidare i Lpfö98/10 och som också accentueras än mer.  

Man kan i Ped87 se att barnsynen barn behöver vägledning är framträdande. Pedagogerna är 

de som ska bedöma vad som är viktigt för barnen. Pedagogerna intar en mer aktiv roll. I 

Lpfö98/10 kan man se en barnsyn där barn ses som aktiva då barnen får en mer framträdande roll 

i verksamheten.  

Fostra 

Det pedagogiska programmet för  förskolan från 1987 

En roll som skrivs fram för pedagogen i Ped87 är att fostra barnen till samhällets 

grundläggande värderingar. Pedagogens roll är också att fostra barnen till demokratiska 

medmänniskor som tar hänsyn till andra.   

”Förskolans verksamhet ska genomsyras av strävan efter att hos barnen grundlägga demokrati, 
solidaritet jämlikhet, hänsyn och ansvar. Detta ska ske genom en fostran där samvaron är ett 
levande exempel på vad dessa ord innebär, där regler och normer får en konkret innebörd, där 
konkurrens och utstötning motverkas och personalen medvetet och aktivt verkar som förebilder” 
(s. 40).  

”Förskolan ska arbeta i en anda som främjar demokrati, solidaritet, jämlikhet och ansvar samt 
aktivt verka för att grundlägga dessa värderingar hos barnen” (s. 39). 

Läroplanen för  förskolan från 1998/2010 

I Lpfö98/10 finns också fostran med som en uppgift för pedagogerna. Fostran skrivs här fram 

som en del av en helhet. 

”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande 
bildar en helhet” (s. 9).  
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”En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” 
(s. 4).  

Analys 

Wording 

Pedagogens fostrande roll beskrivs i Ped87 genom att det ska genomsyra hela verksamheten. 

Fostran ses som att grundlägga demokrati solidaritet, jämlikhet och ansvar och pedagogen ska 

agera som en förebild. Pedagogen ska också ”leva värdena” i förskolan.  

Fostran skrivs i Lpfö98/10 som att den ska prägla hela verksamheten och därmed vara en del 

av den hela. Pedagogen ska förmedla de grundläggande värderingar som samhället vilar på.  

Jämförelse 

Pedagogens roll som fostrare benämns i de båda texterna relativt likartat. I Ped87 skrivs det 

dock mer utförligt om vad pedagogens roll i praktiken är, att man genom samvaro med barnen 

förverkligar ord som demokrati och solidaritet och att man som förebild visar barnen hur man 

kan införliva dessa begrepp.  

Den fostrande rollen finns kvar i Lpfö98/10. Att förmedla grundläggande värderingar och 

demokrati är något som fortfarande är en del av arbetet med barnen. Att fostra barnen innebär en 

viss styrning vilket utgår från en barnsyn som ser på barn att de har behov av vuxnas ledning.  

 

Stödja/hjälpa 

Det pedagogiska programmet för  förskolan från 1987 

I Ped87 står det vid flera tillfällen att pedagogen ska stödja och hjälpa barnen. Till stor del skrivs 

det om att det är viktigt att pedagogen har kunskap om barns utveckling och utifrån den nivå 

barnet ligger på ska pedagogen stötta och hjälpa barnet.  

”Det ligger i personalens yrkesskicklighet att utifrån generella teorier och kunskaper om barns 
utveckling, inlärning och livsvillkor kunna tolka, förstå och utgå från de barn man har i gruppen 
för att utforma en verksamhet där varje barn får stöd i sin utveckling” (s.14). 

”Pedagogisk verksamhet måste bygga på kunskaper om processen i barns utveckling, dvs vad som 
sker när barn utvecklas, vilka faktorer som påverkar utvecklingen och hur man kan arbeta för att 
stödja den” (s.20). 

”Sociala, kulturella, språkliga och ekonomiska skillnader innebär dock att barnen kommer till 
förskolan med olika sociala och kulturella erfarenheter. Detta är en av de viktigaste 
utgångspunkterna för förskolans pedagogiska verksamhet när det gäller att stödja barnens 
utveckling utifrån deras egna förutsättningar” (s.20). 
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”Personalen måste utifrån de generella teorierna och kunskaperna om barns utveckling och 
livsvillkor samt mot utgångspunkt i de aktuella barnen i gruppen kunna utforma en verksamhet 
som ger varje barn stöd för dess utveckling” (s.21).  

”Personalen behöver kunna se, förstå och stödja såväl starka som svaga sidor hos barnet. De 
behöver kunna känna igen och uppmärksamma förseningar i utvecklingen samt ha metoder att 
stimulera och stödja barn som är sena i något avseende” (s.50). 

Vidare skrivs det också om att pedagogen ska stödja hela barnets utveckling, stödja 

språkutvecklingen, stödja dem i att utveckla en trygg könsidentitet, stödja barnet i utvecklingen av 

sin personlighet och kompetens samt stödja barnen i deras sociala samspel. Stödet ska också vara 

för att utveckla olika kognitiva förmågor hos barnen.  

”Barn behöver stöd för utvecklingen av sin förmåga att iaktta, fundera, diskutera, tänka kritiskt 
och bilda en egen ståndpunkt. De behöver hjälp att förstå innebörden i vårt samhälles 
grundvärderingar och att alla har ett ansvar för att forma och förändra samhället till det bättre” 
(s.11). 

Barn i behov av särskilt stöd och barn som är två- eller flerspråkiga ska få extra stöd av 

pedagogerna.  

”Barn kan av olika skäl behöva extra stöd och särskilda insatser för sin språkutveckling. Döva och 
gravt hörselskadade barn ska ha möjlighet att tillägna sig och kommunicera med teckenspråket” (s. 
31). 

”Barn som har handikapp eller svåra känslomässiga störningar kan behöva extra stöd och särskilda 
hjälpmedel för att på sin utvecklingsnivå och efter sin förmåga arbeta med bild och form” (s.33). 

”För invandrar-, flykting- och minoritetsbarn måste det därför i förskolan ges ett starkt stöd för 
modersmålet och ursprungskulturen, men också ett medvetet arbete med svenska som andraspråk 
och delaktighet i det svenska samhället. […] Att få stöd i ursprungskulturen innebär förutom 
språkstöd att barnens kultur lyfts fram, respekteras och görs betydelsefull i barngruppen” (s.51). 

Läroplanen för  förskolan från 1998/2010 

I Lpfö98/10 står det om den stöttande och hjälpande rollen som en viktig del av 

verksamheten. Barnen ska få hjälp och stöd i sitt lärande, att tänka själva, lösa konflikter, reda ut 

missförstånd, kompromissa och respektera varandra. Även ett allmänt stöd för barnens 

utveckling skrivs det om. Ytterligare en uppgift är att vara stöd för barnen vid deras tankar om 

livsfrågor. Pedagogerna ska också hjälpa och stötta barnen så att de kan bilda sig på olika 

områden. 

”Förskolan ska 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, handla, 
röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, 
praktiska, sinnliga och estetiska” (s.7). 
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Pedagogerna ska också hjälpa barnen förstå hur livet kan organiseras för att främja miljön samt 

stödja barnen så att de utvecklar sitt självförtroende och tillit samt hjälpa dem att hantera 

konflikter av olika slag. 

”De vuxna ska ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende” (s.6). 

”Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det 
bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid” (s.7). 

Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut 
missförstånd, kompromissa och respektera varandra” (s.8).  

Barn med behov av särskilt stöd får också en del i Lpfö98/10. Pedagogens roll är att stödja och 

hjälpa de barn som behöver det för optimal utveckling. Man skriver också om barn med utländsk 

bakgrund där pedagogen ska vara ett stöd i utvecklingen av deras identitet.  

Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd 
utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt” 
(s.5).  

”Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen 
utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Förskolan kan 
bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd 
i att utveckla en flerkulturell tillhörighet” (s 6). 

Analys 

Wording 

I Ped87 beskrivs pedagogens kunskap om barns utveckling som ett måste för att kunna ge 

barnen det stöd och den hjälp de behöver där de befinner sig. Utvecklingspsykologiska tankar får 

därmed en framträdande roll. Man skriver också att barn behöver hjälp med konflikthantering 

och sociala situationer samt olika kognitiva aspekter. Man utgår därmed från att barnen inte klarar 

allt på egen hand utan att pedagogens roll är att stödja och hjälpa när barnen har behov av det. 

Pedagogens roll hänger således ihop med vilken barnsyn man har. Däremot kan man genom 

citatet att barn behöver stöd för utvecklingen av sin förmåga att iaktta, diskutera etc. se att man 

utgår från att barnen har förmågor från början.  

Man skriver också uttryckligen att barnen som har behov av särskilt stöd ska få det och där 

beskrivs också ibland hur, att hörselskadade ska få möjlighet att kommunicera med tecken samt 

att barn från andra kulturer ska få stöd att utveckla sitt modersmål och få stöd i sin 

ursprungskultur genom att kulturen och språket lyfts fram, respekteras och görs betydelsefull i 

barngruppen. Det finns därmed i vissa fall en beskrivning av hur pedagogen ska arbeta för att nå 

upp till sin stödjande och hjälpande roll.  

I Lpfö98/10 skrivs det att pedagogen ska stödja barnen. I ett citat benämns att de ska stödja 

barnen att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. I ett 



 

 39 

annat att de ska få stöd att utveckla tillit och självförtroende. Den stödjande rollen för pedagogen 

blir i dessa fall för barnets utveckling av sin självbild. Vidare skrivs att de ska få hjälp att känna 

tilltro till sin egen förmåga vilket innebär att man utgår från att barnen från början har förmågor. 

Pedagogen ska också hjälpa barnen förstå hur vardagslivet kan utformas för att skapa en bra 

miljö både i nutid och framtid. Ett annat stöd är vid konflikthantering. Man skriver också om 

barn med behov av särskilt stöd och att de ska få detta. Även barn från andra kulturer ska få stöd 

att utveckla sitt modersmål och sin identitet. Här står det generellt om hur man kan arbeta med 

mångkultur i förskolan. 

Jämförelse 

Att stödja och hjälpa barnen är en roll som är framträdande i båda texterna. Vi kan se att 

pedagogens stöttande och hjälpande roll finns kvar i Lpfö98/10 men att man skriver på ett annat 

sätt jämfört med Ped87. Det skrivs inte längre någonting om att pedagogerna ska ha kunskap om 

barns utveckling och stötta dem utifrån den nivå de befinner sig på, vilket skrivs fram som ett 

måste i Ped87. Däremot står det i Lpfö98/10 att barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer 

stimulans och stöd ska få detta med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Man kan tolka 

det som att man mer ska utgå från de olika individernas livssituation och förutsättningar. 

Pedagogen behöver därmed få kunskap om varje barns förutsättningar och behov och inte utgå 

från att dessa är lika för alla barn. Det kan man dock se att det också skrivs i Ped87, att en av de 

viktigaste uppgifterna är att ha kunskap om att barnen kommer till förskolan från olika 

förhållanden och att de därmed har olika förutsättningar som man måste ta hänsyn till.  

Det står inte heller utskrivet på samma sätt i Lpfö98/10 hur arbetet ska genomföras, vilket det 

finns ett par exempel av i Ped87. Både texterna utgår dock från att barnen från början har 

förmågor och att pedagogens roll blir att stötta och hjälpa barnen att utveckla dessa. Det som 

lever vidare i Lpfö98/10 är pedagogens stöttande och hjälpande roll. Att barn från början har 

förmågor är också något som lever vidare i texterna. Däremot har man tagit bort sådant som 

utvecklingsstadier från Lpfö98/10 vilket var framträdande i Ped87. Man har därmed gått från en 

syn på barn som ser att alla barn utvecklas likartat. Istället fokuserar man nu mer på det enskilda 

barnets utveckling.  

Främja lärande 

Det pedagogiska programmet för  förskolan från 1987 

Ped87 betonar att pedagogerna på ett medvetet sätt ska anpassa både innehåll och arbetssätt 

som leder till att hela barngruppens inlärning och utveckling främjas. Pedagogerna ska också ge 

alla barn möjlighet att lära och utveckla. De kunskaper förskolan ska bidra med är bland annat 

grundläggande begrepp om tid, förståelse om fysikaliska fenomen etc. 
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”Förskolan ska erbjuda ett rikhaltigt och varierat innehåll som ger barnen möjlighet att successivt 
vidga och fördjupa sina kunskaper om sig själva och sin omvärld” (s.26). 

”Förskolan ska bidra till att barnen utvecklar grundläggande begrepp om tid, matematik, förståelse 
av fysikaliska och kemiska orsakssamband med mera” (s 29). 

Pedagogerna ”ska på ett medvetet sätt kunna välja innehåll och tillämpa ett arbetssätt som leder till 
inlärning och utveckling för alla barn i gruppen” (s.52). 

”De ska genom sin ledning av verksamheten ge alla barn möjligheter att lära och utvecklas” (s.52). 

Pedagogerna ska även vara medvetna om att barn lär sig hela tiden oavsett situation. 

”Barn lär i alla sammanhang, inte bara när vuxna medvetet vill lära ut något. Deras lärande 
påverkas också av det som sammantaget präglar situationen. Personalen måste därför i sin 
planering och i den dagliga verksamheten vara medveten om att det är den totala situationen och 
inte enbart arrangerade aktiviteter i ett bestämt inlärningssyfte som har betydelse för vad barnen 
lär sig” (s. 52). 

Leken skrivs fram som central för barnens inlärning. Det skrivs också om vad leken gör i 

barnens utveckling.   

”Leken i alla dess former är under hela förskoleåldern av central betydelse för barnens inlärning 
och utveckling. I leken använder barnen sin fantasi och spontanitet, de imiterar, prövar och 
bearbetar på ett mångsidigt sätt sina intryck och upplevelser. Leken utvecklar barnens 
tankeverksamhet, deras förmåga att ta och ge instruktioner och deras förmåga att samarbeta. ” (s. 
41).  

Läroplanen för  förskolan från 1998/2010 

I Lpfö98/10 står det att förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet och att förskolan 

ska främja lärandet.  Pedagogerna ska se till att verksamheten är rolig, trygg och lärorik för alla 

barn som deltar. Även leken ska användas medvetet för att främja lärandet. 

”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. 
Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” (s.5). 

”Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla 
verksamheten i förskolan” (s.6). 

”Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla 
arbetet i förskolan” (s.5). 

”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och 
lärorik för alla barn som deltar” (s.5). 

Pedagogerna ska även ge förutsättningar för barnen i deras lärande och utveckling i 

läroplanen. 
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”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges 
förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga” 
(s.11).  

I läroplanen under rubriken utveckling och lärande står det också att förskolan ska sträva efter 

att varje barn ska lära sig sådant som matematik, naturvetenskap, teknik etc. Dessa är uppradade i 

punktform och vi har nedan visat tagit ut några av dessa.  

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt 
sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera 
med andra, utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper 
hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, utvecklar sin 
förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av 
egna och andras problemställningar, utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i 
naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska 
fenomen, utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik 
fungerar” (s.10). 

Analys 

Wording 

Ped87 skriver att pedagogerna ska anpassa både innehåll och arbetssätt till barngruppen 

medvetet för att hela barngruppens lärande och utveckling främjas. Pedagogerna ska också bidra 

till att barnen utvecklar begrepp om matematik, fysik, kemi tid etc. Ped87 lyfter också att 

pedagoger ska vara medvetna om att barn lär sig hela tiden, inte bara i planerade aktiviteter och 

att även i vilket sammanhang barnet lär sig i präglar lärandet. Pedagogens roll skrivs fram som 

aktiv då man benämner sådant som att de ska leda verksamheten och välja innehåll. Man skriver 

också sådant som att man ska ”erbjuda” och ”bidra till” vilket visar att pedagogens roll är av 

betydelse för barns inlärning men att barnet i detta fall är aktiv i kunskapsinhämtningen. Att barn 

lär i alla sammanhang är något som betonas vilket gör att barns lärande ses som ständigt 

pågående. En metod som skrivs fram för att främja barns lärande är leken. Ped87 skriver 

mestadels om barngruppen i plural vilket gör att man talar om hela gruppen.  

I Lpfö98/10 ska pedagogerna lägga grunden för det livslånga lärandet. Det skrivs i Lpfö98/10 

om att pedagogen ska ge förutsättningar för barns lärande, att man ska stimulera barns lärande 

samt lägga grunden för det livslånga lärandet. Det skrivs också som förskollärares ansvar att 

arbetet genomförs så att barnen får förutsättningar att lära. Pedagogen behöver därmed vara aktiv 

för att på bästa sätt utveckla barnens lärande. Det skrivs tydligt fram vilka kunskaper man ska 

sträva efter att barnen utvecklar genom strävansmålen som står i punktform. Leken ses som en 

metod att använda sig av för att främja barnens lärande och det skrivs alltså genom detta hur 

pedagogerna ska arbeta.  
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Jämförelse 

Det som skiljer styrdokumenten åt är framförallt att det livslånga lärandet inte finns med i 

Ped87 utan det är i Lpfö98/10 det finns. I styrdokumenten är Lpfö98/10 mer inriktad och mer 

detaljerad på olika delar inom lärandet och vad pedagogerna ska sträva emot. I Ped87 skrivs 

exempelvis att barnen ska utveckla grundläggande begrepp om tid, matematik, förståelse av 

fysikaliska och kemiska orsakssamband med mera. Att man använder ord som ”med mera” kan 

tydas som att det är upp till pedagogerna att bestämma vad som är viktigt att barnen lär sig. I 

Lpfö98/10 är det genom de strävansmål som är skrivna i punktform tydligt vad man i 

verksamheten ska sträva efter att barnen lär. I Lpfö98/10 skrivs det mer riktat mot de enskilda 

barnen, att alla barn ska få möjlighet att nå strävansmål men barngruppen i sin helhet riktas inte 

lärande till nämnvärt. I Ped87 är lärandet mera riktat mot barngruppen men självklart mot 

enskilda barnet också men inte samma utsträckning. Man kan därmed se en förskjutning från att 

fokusera på hela gruppen till att lägga större vikt vid den enskilda individen. Man använder i 

Lpfö98/10 begrepp som ”främja varje barns utveckling” samt ”det enskilda barnets […] lärande” 

vilket visar att man fokuserar just på det enskilda barnet. 

Vidare är det att i Ped87 står det om att barn lär sig i alla sammanhang och att pedagogerna ska 

vara medvetna om detta men i Lpfö98/10 står det inte något om att barnen lär sig i alla 

sammanhang, däremot står att lärande ska vara en del av en helhet vilket visar att den tanken 

även finns i Lpfö98/10, däremot inte lika tydligt. Leken skrivs fram som central för barns lärande 

i båda styrdokumenten.  

Stimulera och utmana 

Det pedagogiska programmet för  förskolan från 1987 

I Ped87 skrivs det om att pedagogens roll är att stimulera barnen. Personalen ska bland annat 

stimulera barnen att reflektera och tänka, stimulera dem att iaktta, utforska, experimentera, 

systematisera och dra slutsatser, stimulera dem att använda rörelser och dansa. Det skrivs också 

om pedagogernas uppgift att stimulera barnen språkligt samt att uppleva omgivningen. 

”Personalen ska stimulera barnen att uttrycka sig i ord och samtala med dem i lek och vardagliga 
sysslor.” (s.31). 

”Barnens egna fantasier och berättelser ska också stimuleras i förskolan” (s. 31). 

”De äldre barnen bör på ett medvetet och varierande sätt stimuleras att vidareutveckla och använda 
sitt språk” (s.32). 

”I förskolan ska barnen stimuleras att uppleva och iaktta omgivningens ljud och rytmer, att sjunga 
och använda rösten, lyssna på och själva göra musik.”(s.34) 
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Pedagogens roll är också att stimulera barnens utveckling och sociala samspel samt stimulera 

deras nyfikenhet och vetgirighet. Pedagogens roll blir att stimulera barnen till att nå nästa 

utvecklingsnivå och också utgå från de olika barnens förutsättningar.  

”Personalen måste anpassa innehåll och arbetssätt till barnens utvecklingsnivå. Det innebär bland 
annat att ta tillvara deras kapacitet, vara uppmärksam på när de behöver nya utmaningar och ge 
stimulans till vidare utveckling” (s.23).   

”Verksamheten ska stimulera barnen till utveckling genom stabila kontakter med andra barn och 
vuxna, genom en varierad och planerad pedagogisk verksamhet och genom miljöns och materialets 
möjligheter” (s.46). 

”De yngre barnen i förskolan behöver den vuxenledda dramaleken som stöd och stimulans i sitt 
sociala samspel” (s.37). 

”Det är personalens uppgift att utforma verksamheten så att den tillgodoser barnens behov av 
trygghet. Den ska samtidigt ge barnen möjlighet att möta nya och utmanande situationer som 
stimulerar deras nyfikenhet och vetgirighet, uppmuntrar deras eget utforskande. Personalen måste 
utifrån de behov och förutsättningar som finns i barngruppen kunna bedöma vad som behövs för 
att stimulera barnen att ta nästa steg, dvs föra in något nytt och fängslande just innan barnen mer 
direkt visar att de är färdiga för det. Genom sina kunskaper och sin överblick måste personalen 
kunna avgöra vilken stimulans som bör ges och vilka krav som kan ställas på olika barn med 
hänsyn till deras utveckling och tidigare erfarenheter” (s. 53). 

Läroplanen för  förskolan från 1998/2010 

I Lpfö98/10 skrivs också att pedagogerna ska stimulera barnen. Deras vilja och lust att lära ska 

stimuleras. De ska också stimuleras till att ta egna initiativ samt få stimulans för att genom egen 

aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Det skrivs också om att 

stimulera för att utveckla barnen i språk, matematik, naturvetenskap, teknik, samt motorik.  

”Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta 
tillvara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” (s.7). 

Pedagogens roll är också att stimulera så att hela barnets förmåga utvecklas. De ska också 

stimuleras att utveckla sin sociala kompetens och sin förmåga att ta initiativ.  

”Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och 
som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens” (s.6). 

”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges 
förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga” 
(s.11).   

Ett flertal gånger skrivs det om att pedagogen ska stimulera barns lärande, eller deras vilja och 

lust att lära. Utmana är något som också är återkommande i läroplanen.  

”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg” (s.5). 
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”Barns nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska 
stimuleras” (s.6).  

”Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens 
och utveckla nya kunskaper och insikter” (s.7).  

”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och 
utmanas i sin språk-och kommunikationsutveckling, stimuleras och utmanas i sin matematiska 
utveckling, stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik, får stöd och 
stimulans i sin motoriska utveckling” (s.13).  

”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya 
utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper” (s. 11). 

”Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande” 
(s.8).  

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 
aktivitet” (s.8 ).  

Analys 

Wording 

I Ped87 skrivs det fram att pedagogerna ska stimulera barnen genom att utgå från den 

utvecklingsnivå barnen befinner sig på. Personalens roll är att avgöra vilken stimulans som 

behöver ges vid vilka tillfällen och beroende av vilka barn man ska stimulera. Det krävs därmed 

att pedagogen besitter kunskap om barns utveckling och att de har insikt i vilken sorts stimulans 

som är lämplig i ett visst sammanhang. Pedagogens roll är aktiv då det bland annat beskrivs att 

pedagogen ska ge barnen möjlighet till stimulerande situationer samt leda dramalek för de yngre 

barnen och därmed stimulera deras sociala samspel. Pedagogens roll att stimulera handlar i de 

flesta fall om att stimulera barnens görande i någon mening. Man ska stimulera barnen att 

utforska, iaktta, reflektera, uttrycka sig i ord, dansa, lyssna etc. Det framkommer också att 

barnens utveckling är ett viktigt syfte för att pedagogerna ska stimulera barnen. En uppgift som 

dessutom lyfts särskilt är att stimulera barnens språkutveckling.  

I Lpfö98/10 ska pedagogerna i stor utsträckning stimulera barnen i deras utveckling och 

lärande. Det skrivs också om att pedagogen ska stimulera deras vilja och lust att lära. Barnet ses 

från början som aktiv och pedagogens roll är att stimulera den lust som redan finns. Stimulera för 

att barnens ska lära är återkommande och måste därför ses som ett viktigt syfte. Man skriver 

också att pedagogen ska stimulera för att barnen ska utveckla hela sin förmåga och utgår därmed 

från att barnen på förhand besitter olika förmågor. Vilka förmågor pedagogen ska stimulera 

skrivs det inget om. Att stimulera barnens språkutveckling och intresse av den språkskriftliga 

världen ska pedagogerna lägga stor vikt på enligt Lpfö98/10. Vidare ska även barngruppen 

stimuleras i förståelsen av matematik, naturkunskap teknik etc.  
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Jämförelse 

Pedagogens roll att stimulera barnen finns kvar i Lpfö98/10. Man skriver dock inte på samma 

sätt som i Ped87. Ped87 framhäver pedagogens kunskap om barnen utvecklingsnivå för att kunna 

ge den rätta stimulansen. Det är också främst barnens aktivitet som ska stimuleras medan det i 

Lpfö98/10 främst är att stimulera barnens utveckling och lärande som är pedagogens roll. Det 

skrivs också i Lpfö98/10 att man ska stimulera för att utveckla barnens hela förmågor vilket kan 

tolkas som att de görande som beskrivs i det pedagogiska programmet är utveckling av barnens 

hela förmågor (som att iaktta, reflektera, lyssna etc.) och att det därför lever kvar. Det blir dock 

en skillnad i hur det skrivs i de olika texterna där Ped87 är mer detaljerad än Lpfö98/10. 

Språkutveckling och stimulering av den poängteras i båda texterna och är därför något som anses 

viktigt att bevara.  

 

Sammanfattning av resultat 

Utifrån det resultat vi ovan redovisat kan vi utläsa en förändring i pedagogens roll i 

förhållande till barnen. I Ped87 måste pedagogen ha kunskap om barns utveckling och utifrån 

denna kunskap forma verksamheten och bemöta barnen. När pedagogen ska stimulera och stödja 

barnen krävs det kunskap om barns utveckling. I Lpfö98/10 skrivs ingenting om att pedagogen 

ska ha kunskap om barns utveckling generellt. Däremot finns det i båda texterna att pedagogerna 

behöver kunskap om barns olika förutsättningar för att kunna bemöta varje enskilt barn på bästa 

sätt.  

Den vårdande rollen finns med i båda texterna men skrivs fram på olika sätt. I Ped87 finns 

många beskrivande ord av vad pedagogen i praktiken ska göra, som att bära, trösta etc. och anses 

vara bland det viktigaste i verksamheten. Lpfö98/10 skriver att den vårdande rollen ska vara del 

av en helhet och prägla verksamheten. Begrepp som förklarar vad pedagogen i praktiken ska göra 

har tagits bort. I Ped87 skrivs det att barnen är beroende av vuxna. Detta finns dock inte med i 

Lpfö98/10 där man istället enbart använder begreppet behov och inte beroende i 

omsorgssammanhang. Det kan tyda på en barnsyn där man inte vill skriva barn som beroende av 

vuxna utan att pedagogerna ska se till varje barns behov.  

Att främja lärande är en roll som framhävs mer i Lpfö98/10 än i Ped87. Det skrivs om att man 

ska lägga grunden för det livslånga lärandet och att främja lärande är en del av en helhet. Det är 

också tydligt att det anses viktigt med lärande då man i punktform skrivit om sådant som 

verksamheten ska sträva efter att barnen utvecklar. Där ingår lärande som innefattar matematik, 

språk, naturvetenskap etc. I Ped87 skrivs också om lärande. Här framhålls att lärande sker hela 

tiden och texten riktar sig mer till barngruppen i sig än till det enskilda barnet. Båda texterna 

framhåller lekens betydelse för barns lärande.  

I båda texterna lyft det att pedagogen ska utgå från barnen och lyssna till dem i formandet av 

verksamheten. Vi ser att pedagogerna tillskrivs en mer aktiv roll i det pedagogiska programmet då 
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det exempelvis benämns att det är pedagogerna som bedömer vad som är viktigt och att de ska 

initiera material, dock utifrån barnens intressen. Att utgå från barnen intressen skrivs i Lpfö98/10 

som av största vikt och man har inför begrepp som att barnen ska få reellt inflytande på 

verksamheten. Det står i Lpfö98/10 ett flertal gånger om barns inflytande.  

En roll som det skrivs om relativt likartat i de båda texterna är den fostrande rollen. 

Pedagogen ska i båda texterna fostra barnen till demokratiska medborgare och förankra värden 

som jämlikhet och solidaritet.  

Pedagogens inspirerande roll är inte kvar i Lpfö98/10. Där ska istället miljön vara barnens 

inspirationskälla.  

Den barnsyn som vi kan tyda i de olika texterna är en syn på barn som aktörer i Lpfö98/10 då 

barnens aktivitet får en större roll. Man utgår där också från att alla barn utvecklas olika och 

pedagogens kunskap om barns utveckling skrivs det ingenting om. Vi kan se att det därmed skett 

en förskjutning från att fokusera mer på hela gruppen, på hur barn generellt utvecklas och i 

verksamheten utgå från det, till att lägga fokus på hur det enskilda barnet utvecklas. Vi kan också 

se att pedagogen får en mer framträdande roll i Ped87 där man exempelvis skriver sådant som att 

pedagogen är de som ska bedöma vad som är viktigt för barnen.  
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Diskussion 

Vi kommer under detta avsnitt diskutera det resultat vi kommit fram till med utgångspunkt i 

vårt syfte och frågeställningar. Vi kommer även att benämna möjliga orsaker till utvecklingen av 

pedagogens roll i de olika texterna. Vidare kommer vi koppla diskussionen till de olika sätten att 

se på barn vi identifierat i den inledande litteraturöversikten. Vi kommer också koppla till den 

historiska utvecklingen och den diskursiva och sociala praktiken. Den sociala praktiken som 

texterna kan kopplas till är både förskolans verksamhet samt andra sociala praktiker som påverkar 

denna, såsom politiska beslut.  

Utifrån den teori vi utgår från speglar den förändring i förskolans styrdokument även en 

förändring i verksamheten i förskolan. Diskussionen blir därmed inte enbart en diskussion om 

skillnaderna mellan de olika texterna och möjliga förklaringar utan också en diskussion om vilka 

konsekvenser dessa skillnader kan få i praktiken.  

Historisk utveckling 

Den utveckling vi har sett historiskt i Sverige är att förskolan har gått från en skolform till att 

ta avstånd från skolformen i och med barnträdgårdens inträdande i Sverige. Så har förskolan sett 

ut ända fram till förskolan gick över till Utbildningsdepartementet, fick en läroplan (en plan för 

lärande) och att förskolan går under ledord som utbildning och undervisning. En viktig 

lagändring var att den delen som var avgiftsfri i förskolan och alla barn hade rätt till, det vill säga 

sexårsverksamhet av förskolan blev en egen institution förskoleklassen detta för att skapa en 

brygga mellan förskolan och skolan. Förskolan är dessutom numera en skolpolitisk fråga till 

skillnad från tidigare då det var en fråga för familjepolitiken. I och med detta blir det en annan 

syn på hur man ska utveckla förskolan som verksamhet och synen på barn. Detta blir ett 

paradigmskifte i hur man ser på barn från att det vårdande och fostrande till att fokusera på att 

lära barnen (vårda och fostra finns kvar men inte i samma utsträckning om man ser tillbaka i 

förskolans historia). Man kan lite enkelt se det som att förskolan i Sverige började som en skola, 

gick över till förskolepedagogisk verksamhet till att börja bli en skolform igen. Dock har inte 

förskolepedagogiken försvunnit och att uppnåendemål inte finns i förskolan får man värdera själv 

om det är en bra eller dålig utveckling. Detta är något som Westberg också menar på då det finns 

ekon kvar från förskolan från förr men att tolerans för utbildningsliknande inslag i förskolan har 

blivit större (Larsson & Westberg, 2011, s.102).  

Vi anser att uppnåendemålen skulle ändra förskolans verksamhet mot en ännu mer skollik 

form och detta är trots allt inte förskolans mål att bli en skola. Att inskaffa uppnåendemål skulle 

strida mot förskolepedagogiken som vi skrev tidigare i historiska bakgrunden speciellt då 

förskolan är en frivillig skolform. 
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Den utveckling man kan spekulera i är om det kommer, eller kanske när det kommer, 

neurobiologi och kunskap om gener in i formandet av förskolan och lärarutbildningen och hur 

dessa nya kunskaper kommer forma vår syn på barn och vad som är bäst för deras utveckling och 

lärande samt vilken roll pedagogerna ska inta. Men denna ändring kan ta tid och som Westberg 

(2008 s.198) skriver i sin avhandling att pedagogiska förändringar tar lång tid och sker genom att 

institutioner förändras, läggs ner eller inrättas. Att förskolan har blivit en den av skolväsendet är 

en tydlig indikation på att förskolan håller på att alltmer bli lik skolan i sin verksamhet. Det 

Barnstugeutredningen (1968) kom fram till och vad Ped87 stod för får inte samma framträdande 

roll i Lpfö98/10, till exempel sådant som pedagogers kunskap om barns utveckling, som tidigare 

var vital för att kunna bedriva en förskola av bra kvalité. 

Pedagogiska konsekvenser 

Hur man ser på barn och de vuxnas roll i förhållande till dessa får pedagogiska konsekvenser i 

verksamheten. I Ped87 har vi kunnat se att barnen beskrivs med begrepp som behov och 

beroende av vuxna och att pedagogernas roll därmed blir att tillgodose dessa behov. Man 

beskriver också vad pedagogens roll i praktiken är, att ge tröst, kramar, vara kärleksfull osv. Vid 

dessa skrivningar utgår man från vad Klefbeck och Ogden (2005) menar är ett omsorgsperspektiv 

där barnens behov av omsorg och beskydd betonas. (Det bör dock framhållas att det också skrivs 

om barnen som aktörer även i det pedagogiska programmet).  

I Lpfö98/10 kan man istället se barnet som mer aktivt då barnen i en högre grad är de som ska 

styra verksamheten. Pedagogens lyssnande roll framhävs och att lyssna på barnen och utgå från 

dem betonas. Man skriver begrepp som reellt inflytande vilket inte finns med i Ped87. Utifrån 

Klefbeck och Ogden (2005) kan vi se att man i Lpfö98/10 utgår från ett aktörsperspektiv på barn 

där barnet själv är aktivt och väljer. Haug (2003) menar att man inte kan se en entydig bild av hur 

synen på barn skrivs i Lpfö98/10 men att den moderna synen på barnet som aktivt och 

kunskapande är framträdande. Vi är benägna att hålla med Haug om detta utifrån vårt resultat. 

Det är vad Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) beskriver som det kompetenta barnet 

och som Johansson och Pramling Samuelsson (2003) som ett perspektiv på barn som kultur- och 

kunskapare. Man ser enligt författarna inte till barnets brister utan till deras förmågor. I vårt 

resultat har vi dock sett att man även i Ped87 utgår från att barnen på förhand har förmågor och 

att man i båda texterna visar att pedagogerna ska stötta barnen. Man ser också barnen som aktiva 

i Ped87. Det belyses genom dessa citat (observera att dessa inte är med i resultatet pga att vi inte 

ansett de vara relevanta utifrån vår frågeställning men att de kan vara relevanta utifrån en 

diskussion om barnsyn i Ped87): 

”Barn är inte passiva mottagare av omgivningens påverkan. Genom sina handlingar och aktiviteter 
prövar och utvecklar de sin förmåga, sin kunskap och förståelse i relation till omgivningen. Detta 
samspel pågår ständigt och är den centrala drivkraften för barnens utveckling” (s. 21).  
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”Barn i förskoleåldrarna lär främst genom egen aktivitet och i för dem naturliga och meningsfulla 
sammanhang” (s.41).  

Att inte pedagogens roll som inspirationskälla skrivs om i Lpfö98/10 kan också tyckas vara ett 

förtydligande av att pedagogen inte har kunskap om vad som är bäst för barnen utan att det är 

barnens intressen och nyfikenhet som ska styra verksamheten. Även i Ped87 skriver man om att 

utgå från barnens intressen men det finns en tydlig skillnad mellan texterna. Pedagogens roll som 

aktiv framhävs i mycket större utsträckning i Ped87. Det är pedagogen som vet vad barnen 

behöver för att utvecklas optimalt och det är pedagogen som ska planera och tillföra olika 

material beroende av vad barnen behöver.  

Folke Fichtelius (2008) har kommit fram till att det skett en uppgiftsförskjutning från att 

betona omsorg till att betona lärande (Folke Fichtelius, 2008 s. 76 ). Vi menar att omsorgen finns 

kvar men att pedagogens uppgift och omsorgens roll för barnens utveckling inte skrivs lika tydligt 

i Lpfö98/10.  

En annan tydlig skillnad vi kan se i de olika texterna är att pedagogernas roll att stimulera och 

stödja/hjälpa barnen i Ped87 förutsätter att pedagogerna har kunskap om barns utveckling och de 

olika faser barn går igenom när de utvecklas. För att kunna stödja barnen krävs det alltså att 

pedagogen har kunskaper om detta. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att man i 

Lpfö98/10 inte har med sådant som att barn genomgår olika stadier, vilket bekräftas av vår 

undersökning. De ser denna utveckling som positiv eftersom man inte behöver vänta in barnens 

mognad för att kunna initiera något nytt.  

Nordin-Hultman (2004) framhåller att det barn- och utvecklingspsykologiska perspektivet 

som länge varit rådande inom förskolans område och som också blir synlig i Ped87 gör att man 

ofta utgår från att orsakerna till de problem barnen stöter på söks hos barnen själva. Genom att 

ändra barnsyn och se barnet som kompetent menar Nordin-Hultman att man istället kan se den 

omgivande miljön som orsak till barnens problem. Det blir genom det sättet inte barnet som 

behöver förändras utan den omgivande miljön (ibid. s.16-21).  

Vi kan också se att det skett en förskjutning från betoningen på gruppen till fokus på 

individen. Kunskap om barn, som i Ped87 varit mycket framträdande, har ersatts av anpassning 

till individen. Det kan kopplas till den barnsyn som ser barn som kompetenta och kunskapande 

då man utgår från att alla barn utvecklas olika och att man därmed måste utgå från varje enskild 

individ. Den pedagogiska konsekvens det medför att utvecklingspsykologiska tendenser tagits 

bort är att pedagogerna i förskolan inte behöver kunskap om barns utveckling för att följa 

Lpfö98/10. Trots detta skrivs pedagogens roll att stimulera och stödja fortfarande i läroplanen.  

Enligt vår mening kan det vara svårt att stödja ett barns utveckling och stimulera dem om man 

inte har någon kunskap om hur barn generellt utvecklas. Detsamma menar Kihlbom (2003). 

Denna kunskap finns enligt honom ofta hos erfarna pedagogerna i förskolan men är vad han 

kallar för ”tyst” kunskap (ibid. s.63). Det medför att det blir svårt att veta om personalen har 

denna kunskap eller inte vilket kan ses som att det blir ojämn kvalitet bland de olika förskolorna i 

landet. Vi menar också att det inte behöver finnas något motsatsförhållande mellan 
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förhållningssätten. Att ha kunskap om barn och deras utveckling och hur man som pedagog kan 

arbeta för att stödja och stimulera exempelvis den motoriska utvecklingen behöver inte stå i 

kontrast till att se barnet som aktivt och kunskapare.  

Kihlbom (2003) menar att de allra yngsta barnen på förskolan, ett- och tvååringarna i faktisk 

mening är beroende av omsorg och omvårdnad av vuxna. Han har vidare kommit fram till att det 

är barns kognitiva utveckling som fokuseras och att det inte är relevant för små barn. Han ser ett 

problem med att man inte skiljer mellan de äldre och yngre barnen i förskolan genom att se de 

som en homogen grupp. De har dock enligt honom helt olika behov vilket gör det problematiskt 

att man utgår från förskolebarn som en sammanhållen grupp (Kihlbom, 2003, s.13).  

Möjliga förklaringar 

Diskursski f t e  

Vi kan se att det inom diskursordningen förskolan framstår två olika diskurstyper utifrån vårt 

resultat. Styrdokumenten är författade i olika sammanhang då den ena utgivits av Socialstyrelsen 

och den andra av Skolverket. De olika diskurstyperna som framträder är en diskurs som 

fokuserar mer på barnens behov och vad de behöver för att må bra och utvecklas optimalt. Det 

är också tydligt att denna diskurstyp utgår från utvecklingspsykologiska teorier om barns 

utveckling och att det därför ligger som grund för hur man skriver om barn. Den andra 

diskurstypen skriver mer om barns kognitiva utveckling, vilket också många andra kommit fram 

till i sina undersökningar av förskolans styrdokument (se exempelvis Kihlbom, 2003; Folke 

Fichtelius, 2008; Haug, 2003 samt Månsson, 2000).  

Den framträdande rollen för pedagogen blir i de olika diskurstyperna att pedagogen i den 

första skrivs mer aktiv och som är den som både ska inspirera barnen, välja innehåll utifrån deras 

behov och förutsättningar, genom kunskap om barn veta vilken stimulans de behöver för att 

utvecklas samt ge dem en kärleksfull och trygg omsorg som gör att de känner en grundtrygghet. 

Detta skrivs som av central betydelse för barn och deras utveckling. Den andra diskursen ser 

pedagogens roll som en mer jämlik med barnet. Barnets kunskapssökande ska följas av den 

vuxna. Man ska i verksamheten utgå från barnens intressen och erfarenheter (vilket också 

uppmärksammas i den andra diskursen) och barnen ska få ett reellt inflytande. Däremot kan vi i 

vårt resultat se att det även här skrivs mycket om pedagogens stöttande och hjälpande roll. 

Pedagogerna behöver dock inga kunskaper om barns utveckling för detta.  

Vi vill poängtera att det inom olika diskurstyper kan finnas drag av olika diskurser. Vi kan se 

att det finns mycket som lever kvar i Lpfö98/10 från Ped87 men kan ändå allmänt se en skillnad 

och har därför benämnt de som olika diskurstyper. 
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Profess ionsperspektiv 

En möjlig förklaring till att man tagit bort begrepp om omsorgssituationer (som att bära, byta 

blöja, trösta etc.) kan vara att man strävat efter att professionalisera förskolläraryrket. Att beskriva 

pedagogens arbete med begrepp som trösta, bära, byta blöja osv ger inte högre status till yrket 

och har därför valts att tas bort. Produktionsarenan för styrdokumenten, som kopplas till den 

diskursiva praktiken, har gått från Socialdepartementet som ansvariga till 

Utbildningsdepartementet. Förskolan benämns av Göran Persson som en skolform där det 

livslånga lärandet ska grundläggas (Korpi, 2006, s.65). Den nya skollagen från 2011 gör att också 

förskolan blir en egen skolform och förknippas med begrepp som utbildning och undervisning 

(Skolverket, 2010 s.7). En möjlig förklaring blir därmed att beskrivande begrepp om omsorgen 

och dess betydelse inte är det som fokuseras när förskolan blir en del av skolväsendet. Lärande är 

istället det som fokuseras i förskolans styrdokument och som möjligtvis kan bidra till en 

professionalisering av förskolläraryrket.  

Professionaliseringen av förskolläraryrket har möjligtvis gjort det bättre för pedagogerna men 

vad får det för konsekvenser för barnen när man alltmer fokuserar på barns kognitiva utveckling. 

Kihlbom (2003) belyser barnens behov av omsorg och trygghet som av grundläggande betydelse 

för barns utveckling, särskilt barn i de yngre förskoleåldrarna. Man kan säga att det i förskolan 

råder ett kunskapsmonopol där de teoretiska kunskaperna står högre än annat och för att 

personalen i förskolan ska få högre status krävs det att barnen får kunskaper. Samtidigt finns det 

möjligtvis motstånd mot detta bland pedagogerna som arbetar i förskolan. Främst vill vi dock 

ifrågasätta den uteblivna debatten i frågan. Vi upplever att man inte i tillräckligt hög utsträckning 

problematiserar och diskuterar den nu rådande barnsynen och den roll pedagogen ska inta. 

Postmodern syn på barn 

Orsakerna till att de utvecklingspsykologiska tendenser som är tydliga i Ped87, att pedagoger 

ska ha kunskap om barns utveckling för att på bästa sätt bidra till barns utveckling, och som inte 

finns i Lpfö98/10 tagits bort kan vara att man ändrat sättet att se på barn. Barnsynen som utgår 

från att barn är aktiva kunskapare anser att fokus inte bör ligga på barns utveckling och de typiska 

drag som annars betonats (Nordin-Hultman, 2004, s.21). Istället ska verksamheten betonas och 

eventuella brister ska sökas hos pedagogerna i motsats till hos barnen.  

Även de resultat vi fått fram om att det i Lpfö98/10 är barnen som ses som aktiva i förhållande 

till pedagogen kan möjligtvis förklaras utifrån den nu dominerande barnsynen om barn som 

kompetenta. Pedagogen ska istället inta en medskapande roll där barnens initiativ och intressen 

ska styra verksamheten. I Det pedagogiska programmet blir pedagogens roll som aktiv mycket mer 

tydlig där man skriver om att pedagogen både ska inspirera och välja innehåll. Dock skrivs det 

även där att utgångspunkten ska ligga i barnens intressen. En möjlig förklaring till denna 

utveckling kan vara att man i Läroplanen inte vill framställa det som att pedagogen vet vad som är 
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rätt kunskap för barnen. Rollen blir i detta fall omvänd där barnen är de som ska inspirera 

pedagogerna. Barnet blir aktivt och pedagogen medskapare vid barnets kunskapande.  
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Konklusion 

Vår personliga syn är att man kan ifrågasätta den professionalisering som förändringen i 

styrdokumenten bidrar med när man också tar bort sådant som att pedagogens kunskap om 

barns utveckling är viktig. Man skulle kunna jämföra det med en sjuksköterska som lär sig 

behandla patienter men som under sin utbildning aldrig får kunskap om människans kropp. Hon 

eller han kan sätta en nål och ta ett blodprov men har ingen kunskap om blodets betydelse för 

kroppen och hur blodet flödar i kroppen. Dagens förskollärarutbildning fokuserar mycket på 

barn- och kunskapssyn och pedagogen vet hur man kan förhålla sig till barn. Däremot har man 

enbart viss kunskap om hur barn utvecklas eller kunskap om hur olika förmågor såsom motoriska 

och sociala kan stimuleras av pedagogerna för att i möjligaste mån utvecklas hos barnen. 

Samtidigt står det i Lpfö98/10 att pedagogerna ska stimulera just dessa förmågor. Utifrån den 

utbildning som nu är rådande kan det därför vara problematiskt att kunna arbeta efter Lpfö98/10 

fullt ut.  

Vi anser också att det utifrån vårt resultat kan vara relevant att diskutera och problematisera 

benämningar som ”det kompetenta barnet”, vilket inte verkar vara fallet i den rådande diskursen. 

Vad menar man med kompetens? Är barn alltid kompetenta eller har de inte också behov? Detta 

kan relateras till vad Fairclough (2003) menar med kritisk språkmedvetenhet, att man alltid ska 

vara kritisk och medveten om att den rådande diskursen inte på något sätt behöver vara mer 

”rätt” något annat.  
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Förslag till vidare forskning 

Utifrån det resultat vi kommit fram till skulle det vara intressant att undersöka hur pedagoger 

som arbetar inom förskolan ser på definitioner som ”det kompetenta barnet”. Man skulle då få 

en bild av hur pedagogerna som arbetar i förskolan ser på barn och om hur de som arbetar med 

barnen dagligen ser på denna definition. Det skulle även vara intressant att göra en intervjustudie 

med pedagoger som har arbetat länge inom förskolan, och därmed verkat under båda 

styrdokumenten, och om de upplevt någon skillnad mellan dessa i den praktiska verksamheten.  

Ett annat förslag till vidare forskning skulle kunna vara en studie om utbildningen till 

förskollärare och jämföra denna med utbildningen på 1970-80-talen. Detta för att få en förståelse 

av hur utbildningen ändras i takt med styrdokumenten.  
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