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Sammanfattning 

Den svenska förskolan ses i dagens samhälle som en nödvändighet då förskolan genom 

lagstiftning representerar en verksamhet för alla barn som behöver barnomsorg. Förskolan 

innefattar en arena där olika aktörer ska integrera med varandra. Den rådande läroplanen för 

förskolan poängterar värdet av att barnet som individ framhävs i den kollektiva verksamheten.  

Vårt syfte är att undersöka hur verksamheter med barn i förskoleåldern beskrivs i ett historiskt 

och nutida perspektiv där det individuella barnet i en kollektiv verksamhet har huvudfokus. 

Som metod i vårt arbete har vi valt dokumentanalys där vi utgår från ett postmodernt- och 

pragmatiskt perspektiv. Resultatet visar att ett av förskolans uppdrag är att fostra barn till att 

bli goda samhällsmedborgare. Barnsynen har gått från att barn betraktats som lärjungar där 

den kristna tron ska befästas till att barn nu betraktas som kompetenta med rättigheter. Olika 

perspektiv har genomsyrat förskolans historia och bidragit till den barnsyn som råder i dagens 

förskolor. Vår dokumentanalys visar även att barns individualism får större utrymme i 

styrdokumenten i takt med att samhället förändras. Det går även att utläsa att även om barnen 

ses som självständiga kompetenta individer övervakas de ständigt utifrån ett 

omsorgsperspektiv. Hur barns individualism får utrymme i den praktiska 

förskoleverksamheten beror till stor del på pedagogernas förhållningssätt och kunskap i att 

omsätta läroplanens mål och riktlinjer i praktiken. Det finns dock faktorer som försvårar detta 

vilket innefattar stora barngrupper och antal personal i förskolan.  

Den här studien bidrar med en beskrivning av hur läroplanen vuxit fram och vilken barnsyn 

som präglat och format den barnsyn som råder i dagens förskola. Dokumentanalysen visar att 

samhället ständigt förändras och att förskolan och dess värderingar samt barnsyn inte är 

statisk.  

 

 

Nyckelord: Läroplansteorier, postmodernism, pragmatism, barnsyn, individualism, 

kollektivism, samling 
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Tack 
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oss på olika sätt under arbetets gång. Vår handledare Stefan Myrgård har funnits som ett stöd 

under resans gång och varit positiv vilket har gett oss kraft att slutföra detta komplexa arbete.  
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1. Inledning  
 

Under vår förskollärarutbildning har vi genomfört verksamhetsförlagda kurser på olika 

förskolor samt fått ökad teoretisk kunskap i övriga kurser. Under de verksamhetsförlagda 

kurserna har vi fått möjlighet att omsätta teori till praktisk handling i förskolan. Vi har 

tillsammans med personal i förskolan, lärare och andra studenter i klassen diskuterat och 

jämfört olika erfarenheter som vi upplevt och kopplat det till vår teoretiska kunskap. Utifrån 

vår förskollärarutbildning har vi blivit intresserade av vissa aspekter som känns relevanta och 

viktiga för att förstå dagens förskola. I rådande styrdokument lyfts det individuella barnet 

samtidigt som det sociala samspelet får ett stort utrymme. Det har gjort oss nyfikna på om det 

individuella barnet kan synliggöras i den kollektiva verksamheten och hur barnet har 

framställts i tidigare läroplansperioder. Som teoretisk utgångspunkt har vi valt att utgå från ett 

postmodernistiskt och pragmatiskt perspektiv. I vår litteraturgenomgång har vi valt att 

beskriva barns individualism i förskolan under olika läroplansperioder, i den dolda läroplanen, 

den obligatoriska förskolan, inom teorier som präglat förskolan och pedagogers ledarskap. Vi 

har även beskrivit vad en samling kan vara och exemplifierat med olika samlingar som vi 

upplevt genom verksamhetsförlagda kurser. I förskolans verksamhet förekommer samling i 

varierande utsträckning trots att ordet samling inte förekommer i den rådande läroplanen. Vi 

finner det intressant och ville försöka koppla en del av den praktiska förskoleverksamheten till 

vår dokumentanalys. Samlingen är dock inte huvudfokus i vårt arbete. 

 

1.1 Arbetsfördelning  

 

Vi har tillsammans genomfört detta arbete men har valt att ansvara för en egen del var. Lei 

Åslund ansvarar för avsnittet Barns individualism i förskolan. Linda Sahlén ansvarar för 

avsnittet Pedagogers ledarskap. 
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2. Bakgrund 
 

Förskolan fyller ett flertal funktioner i samhället där barn, föräldrar och personal ska 

interagera tillsammans. Som förskollärare ska man fostra framtida demokratiska 

samhällsmedborgare (Läroplanen för förskolan 98/10:4) samtidigt som det egentligen inte 

finns någon strikt ram för hur vi ska förhålla oss gentemot styrdokument kopplat till barn och 

föräldrar.  Barn förväntas vara individuella världsmedborgare som besitter stor kompetens. 

Barnet som individ har en betydande roll i förskolans läroplan (Lpfö 98/10:12). Dahlberg, 

Moss och Pence (2013) menar att det, inom förskolan, ofta talas om ett barncentrerat 

perspektiv. Vidare skriver de att begreppet kan vara problematiskt eftersom det innebär att 

begreppet barn är generaliserbart (2013:67). Vi har valt att utgå från ett postmodernistiskt 

perspektiv eftersom vi eftersträvar en vidgad och individuell syn på vad ett barn är. Ett 

postmodernistiskt perspektiv problematiserar och kritiskt granskar allt vi tror oss veta om barn 

eftersom barn inte går att generalisera. Utifrån detta perspektiv är barn individer med 

individuella behov.  

 

2.1 Begreppet individualism 
 

Biddle (2012) menar att begreppet individualism syftar till att man äger sin egen kropp, tanke 

och sitt egna liv. En kollektiv grupp är sammansatt av individualister (Biddle, 2012). Vi har 

valt att använda ordet individualist och individ när vi syftar till det enskilda unika barnet i 

detta arbete.  

 

2.2 Samling som kollektiv aktivitet 
 

Förskolans samling kan innefatta ett flertal olika funktioner. Vance (2013) lyfter fyra olika 

syften med en samling: 

 

 Samlingen kan syfta till att barnen ska samlas på morgonen som en slags start. 

 Samlingen kan användas som en slags avslutning.  

 Samlingen kan ses som en undervisningssituation.  

 Samlingen kan ses som en mötesplats för gemensam problemlösning.  
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Vidare hävdar hon att samlingen är positiv i den mening att den skapar en trygg atmosfär där 

barnen kan mötas, skratta tillsammans, interagera och utbyta erfarenheter och kunskap 

(2013:42). Vance poängterar dock att det är viktigt att samlingen varieras, både när det gäller 

innehåll och antal barn. I vissa fall, exempelvis när det gäller problemlösning, är det bättre att 

dela in barngruppen i mindre grupper för att alla individer ska kunna bli uppmärksammade 

(ibid.). 

 

2.3 Olika dokumenterade exempel på samlingar 
 

Samlingarna beskrivs mot bakgrund av erfarenheter vi fått under vår utbildning. 

 

Under våra tidigare verksamhetsförlagda kurser har vi upplevt olika samlingssituationer. Vi 

har valt att beskriva de samlingar som vi hade dokumenterat mest ingående och tydligt. Ett 

exempel på hur en förskola genomförde, vad Vance (2013) benämner som, morgonsamling 

(2013:43) var att förskolan samlade barnen på respektive avdelning vid nästan exakt samma 

tidpunkt varje dag. Om ett barn skulle vara försenat fick ofta barnet vänta utanför tills 

aktiviteten var klar. Innehållet i själva samlingen var vanligtvis att sjunga, tala om vilka barn 

och pedagoger som var borta och vilken veckodag det var. Barnen satt i en ring på golvet med 

sina namn och olika bilder fastsatta i golvet där de skulle sitta. Samlingen utfördes även 

samtidigt med hela barngruppen på ungefär 15 barn. Vid ett tillfälle var ett barn försenat. 

Barnet fick komma in till samlingen men barnet ville inte det. En pedagog bar då in barnet 

skrikandes i rummet. Efteråt uttryckte några pedagoger att föräldrar måste lämna sina barn i 

tid och att de måste respektera förskolans innehåll. 

Att sjunga och samtala om veckodagar eller vilka barn som är borta verkar vara ett 

återkommande inslag under morgonsamlingen likaväl som att genomföra samlingen med hela 

barngruppen samtidigt. Att sitta i en ring generellt på golvet verkar även vara det vanligaste 

sättet att utföra en samling på många förskolor.  

Vi har även upplevt samlingar på några förskolor där pedagogerna har planerat innehållet och 

ser samlingen som ett bra tillfälle till en lärandesituation för barnen.  Innehållet verkar då 

variera i större utsträckning där pedagogerna har ett syfte med aktiviteten. Det kan vara att 

inleda till ett planerat tema, återkoppla till tidigare händelser och aktiviteter eller att samtala 

om känslor precis som Vance nämner (2013:42). Vi har som exempel upplevt en samling där 
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barn fått smaka på citron och efteråt fick de fotografera sina ansiktsuttryck. Samtalet 

utvecklades i att tala om känslan sur och barnen fick då berätta om när de kunde uppleva sig 

sura. Varje barn fick smaka och bli fotograferade om de ville. Efteråt fick de rita om känslan 

sur.  

På några utav de förskolor som vi varit på har barnen inga bestämda plaster som de ska sitta 

på. Dessa samlingar utförs även i olika åldersheterogena grupper. Det resulterar då i att 

grupperna blir mindre i storlek. Vid ett tillfälle på en utav förskolorna fick de minsta barnen 

gå omkring i rummet om de inte kunde sitta stilla på golvet. Just den samlingens syfte var att 

introducera en ny saga för barnen som sedan skulle ingå i förskolans tema. Detta gjordes med 

hjälp av en sagopåse.  

Utifrån våra upplevelser av samlingen har vi fått en ökad nyfikenhet inför hur förskolan 

tillämpar läroplanens mål och riktlinjer till verksamhetens aktiviteter. Dessa samlingar är ett 

axplock av kollektiva aktiviteter som bedrivs i förskolans verksamhet. Vi har valt att beskriva 

dessa exempel med syftet att ge läsaren en bild av hur en återkommande kollektiv aktivitet 

kan bedrivas. 
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3. Syfte och frågeställning  
 

Genom dokumentanalys vill vi undersöka hur verksamheter med barn i förskoleåldern 

beskrivs i ett historiskt och nutida perspektiv. Fokus ligger på det individuella barnet i en 

kollektiv verksamhet och huruvida historien satt spår i dagens läroplan för förskolan utifrån 

ett postmodernt- och pragmatiskt perspektiv.  

 

Frågeställning 
 

 

 Hur har tidigare barnsyn influerat och påverkat den nutida barnsynen?  

 

 Hur beskrivs barns individualism kontra kollektivism i tidigare och nuvarande 

styrdokument?  

 

 Vilket utrymme finns det för barns individualism i den praktiska 

förskoleverksamheten?  
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4. Metod 
 

Det här arbetet grundar sig i dokumentanalys som forskningsmetod. Enligt Duffy (2011) 

härstammar dokumentanalyser från historieforskningens metoder som bygger på 

tillförlitlighet, urval och bedömning av olika källor (2011: 123). I denna metod finns två 

inriktningar att välja mellan. Det ena inriktningen är källorienterad där källorna styr arbetets 

innehåll och frågeställningar. Den andra inriktningen kallas problemorienterat där 

frågeställningarna finns från början när man läser om sådant som redan framkommit genom 

olika källor. Dessa frågor kan även ändras under arbetets gång då forskaren får fördjupad 

kunskap om ämnet (ibid.). Duffy beskriver vidare att det finns både sekundära och primära 

källor. En sekundär källa innebär att forskaren tolkar något som redan har inträffat. En primär 

källa är exempelvis en bok som sekundärkällan utgår ifrån (2011:125).  

I en dokumentanalys kan olika källor och dokument användas. Vi har valt att använda oss av 

den problemorienterande inriktningen då Duffy menar att det är den mest förekommande 

inriktningen (2011:124). Duffy menar även att källmaterial som är skrivet och tryckt är det 

vanligaste materialet i denna forskningsmetod vilket vi då har valt att grunda vårt arbete på. 

Vidare beskriver Duffy att annat material kan användas som exempelvis analys av andra 

källor som inte är skriftliga (2011:125). Det kopplar vi till egna upplevda situationer som vi 

varit med om under våra verksamhetsförlagda utbildningar. Våra egna upplevelser som nämns 

i arbetet är hämtade från olika samlingstillfällen i förskolans verksamhet.  

När dokumentanalys används som forskningsmetod behöver ett urval göras då analyser kan 

vara tidskrävande (Duffy 2011:128). Ett urval kan då göras utifrån de frågeställningar som 

forskaren vill undersöka (ibid.). Vårt urval i detta arbete består då av dokument som ger 

möjlighet att analysera om barns individualism kan synliggöras i den kollektiva 

verksamheten. Som ett källmaterial används olika styrdokument och läroplansteorier som 

präglat förskolan genom tiderna. Vi nämner också samlingen som ett exempel på en kollektiv 

aktivitet. 
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4.1 Urval 
 

I vårt arbete har vi utgått från litteratur, styrdokument för förskolan, olika vetenskapliga 

artiklar och forskningsöversikter vilka är vetenskapligt granskade enligt peer review. Vi har 

sökt i databaserna: Education Research Complete, ERIC - Education Resources Information 

Center (via EBSCO) och Nordic Base of Early Childhood Education and Care. Vi har använt 

oss av dessa sökord; individualism in preschool, child perspective, curriculum preschool, 

regulatory documents preschool, individualism i förskolan, läroplaner för förskolan, 

förskolans styrdokument, barnsyn, Barnstugeutredningen, pragmatism och postmodernism. Vi 

har även sökt information på Skolverkets hemsida. Vi har använt oss av dokumentation från 

verksamhetsförlagda kurser. Dessa fyller ingen huvudfunktion i arbetet då de inte är 

vetenskapligt granskade men de systematiskt genomförda observationer som genomförts 

dessa perioder fyller dock en viktig funktion, då de är en kollektiv aktvitet i den praktiska 

verksamheten. 

 

4.2 Reliabilitet och Validiteten 
 

Reliabiliteten och validiteten i vårt arbete är att vi har utgått från specifika och relevanta 

artiklar, litteratur, forskningsöversikter och dokument utifrån vårt valda ämne. Strömquist 

(2006) menar att reliabiliteten och validiteten är beroende av om metoden är tillämpningsbar 

till det aktuella syftet och frågeställningen (2006:98). Vi valde därför att använda oss av 

dokumentanalys som metod eftersom vi granskar olika styrdokument i relation till annan 

relevant litteratur gällande förskolan och de utgångspunkter vi utgått från. 

 

4.3 Metodreflektion 
 

Barns individualism i en kollektiv förskola är ett komplext ämne. Det tog mycket tid att söka 

och analysera materialet. Vi upplevde även att det var problematiskt att utgå från en redan 

färdigställd frågeställning då litteraturen inte alltid behandlar de formuleringar och områden 

vi valt att undersöka. Duffy (2011) menar att man bör ha ett balanserat urval av källor kopplat 

till det tidsutrymme man har till sitt förfogande (2011:134). Vi kan uppleva att vi kanske 

utgått från för många källor vilket lett till att vi la ner mycket tid på att läsa och analysera. 

http://ezproxy.its.uu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ehh
http://ezproxy.its.uu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eric
http://ezproxy.its.uu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eric
http://nb-ecec.org/
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4.4 Etiska överväganden 
 

Vetenskapsrådet (2002) har formulerat fyra forskningsetiska principer som måste användas 

vid olika forskningsundersökningar. Informationskravet innebär att man först behöver 

informera undersökningspersonen om deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att 

forskaren måste få samtycke från undersökningspersonen eller vårdnadshavare i de fall då 

barn deltar i undersökningar och material kan bestå av känslig art. Konfidentialitetskravet 

betyder att alla personer som deltar i en undersökning ska kunna vara anonyma i den mån det 

går. Undersökningspersonen ska inte behöva uppleva kränkningar eller annat som kan skada 

dem som individer. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som inkommer från enskilda 

personer under olika undersökningar inte får användas i annat syfte än för forskningsändamål.  

Utifrån dessa etiska överväganden har vi valt i våra dokument med analyser från samlingar 

under våra verksamhetsförlagda kurser att inte beskriva barn eller pedagoger med namn, 

etnicitet eller kön. Det är viktigt att vi, i den mån det är möjligt, kan erbjuda en slags 

anonymitet för att skydda pedagogers och barns integritet. Vi använder begreppet pedagogen 

för att beskriva personalens agerande. Är det flera barn har vi valt att endast använda oss av 

begreppet barn eller barnet då det handlar om ett enskilt barn.  Begreppen visar då endast 

skillnad i vem som är vuxen och vem eller vilka som är barn vilket är det som är relevansen i 

vårt arbete. Genom att ta bort ord som både köns- eller åldersbestämmer barn och pedagoger 

har vi även tagit bort den föreställning som ofta kan förknippas med ett kön. Det minimerar 

risken för illusionen om hur ett barn kan agera vid en viss ålder. Vårt etiska ställningstagande 

både skyddar de barn och pedagoger som ingår i våra utvalda situationer samtidigt som det 

inte ger läsaren möjlighet till egen tolkning av hur barn eller pedagoger agerar utifrån ålder 

eller kön.  

Enligt Duffy (2011) kan viss information vara konfidentiell vilket kan medföra en viss 

svåråtkomlighet eller begränsning (2011:134). Vår dokumentanalys är baserad på offentliga 

statliga handlingar och granskad litteratur vilket påvisar att det finns en tillförlitlighet i 

källmaterialet. Genom att använda relativt ämnesrelevanta sökord, som innefattar många delar 

av förskolans verksamhet, fick vi många sökresultat.  Det tog tid att sålla och lyckas finna de 

artiklar och den litteratur som var mest lämpad utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

 

Vi har valt att utgå från ett postmodernistiskt perspektiv och Deweys pragmatiska teorier och 

filosofier.  

 

5.1 Postmodernistiskt perspektiv 
 

Enligt Dahlberg, Moss och Pence (2013) grundar sig ett postmodernistiskt perspektiv i en 

barnsyn där barn ses som individuella aktörer som både skapar och skapas av sin omgivning. 

Det individuella barnet har en barndom och upplevelser från denna som inte går att 

generalisera eller jämföra med andra barns upplevelser (2013:67). Ett postmodernistiskt 

perspektiv ifrågasätter modernismens syn på den objektiva sanningen där förespråkare för det 

postmoderna perspektivet menar att det inte finns en absolut sanning i en socialt konstruerad 

värld (Dahlberg, Moss, Pence 2013:38). Detta innebär inte att postmodernism motsätter sig 

det vetenskapliga utan postmodernism handlar om att inse vetenskapens inflytande över våra 

liv och att världen är mer komplex än det som går att beskrivas och förklaras genom språket 

(ibid.).  

Man skulle kunna tolka postmodernismen som en vidareutveckling av de samhällskritiska 

filosofernas teorier, Mark (2010) nämner Friedrich Nietzsches tankar om att all teori endast är 

just teori som går att ompröva. Enligt Mark kritiserade Nietzsche de rådande maktrelationerna 

och förespråkade individualism (ibid.).   

 

5.2 Pragmatism utifrån Dewey 

 

Dewey (2004) ansåg att barn och kunskap inte kan tas ur sitt sammanhang eller kontext. 

Deweys begrepp intelligent action (2004:17) syftar till att tanke och handling inte kan skiljas 

åt, undervisning och kunskap måste kopplas till den enskilda individens erfarenhet och 

intresse. Teorin inte är användbar utan att den har förankrats i praktiken. Ytterligare ett av 

Deweys begrepp är The power to grow (2004:19) vilket kan tolkas som att barns naturliga och 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche
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individuella utveckling inte bör hämmas utifrån en förutbestämd mall av vad en människa 

ska/bör vara (2004:17–19). När det gäller pedagogiken innebär Deweys (2004) pragmatiska 

förhållningssätt att man måste koppla undervisningsformen till de elever/barn som ska 

undervisas. Det är inte läraren som ska lära ut utan snarare eleven/barnet som ska inhämta 

kunskap (ibid.). 

 

5.3 Barns individualism i förskolan 
 

 Syftet med vår dokumentanalys är att, utifrån ett postmodernistiskt och pragmatiskt 

perspektiv, få en vidgad syn på de läroplansteorier som har präglat och präglar förskolan i 

dagens svenska samhälle. Vi vill även undersöka hur barnsynen förändrats över tid. 

Dokumentanalysen syftar även till att undersöka om det individuella barnet ger utrymme i en 

kollektiv förskoleverksamhet. Genom att beskriva barns individualism förtydligas valet av 

våra teoretiska utgångspunkter. 

 

Med utvecklingspsykologin som grund skapades ett generaliserat barn som inte går att 

tillämpa på alla de barn vi möter i vardagen (Pramling Samuelsson & Mårdsjö Olsson, 

2007:20). Barn är, precis som vuxna, individer. Dessa individer går att gruppera utifrån ett 

objektivt perspektiv men inte utifrån ett subjektivt perspektiv. Jansson (1975) menar att 

människan kan tolkas på två olika sätt, dels objektivt där vi alla är stöpt i någorlunda samma 

form rent biologiskt/kroppsligt och dels subjektivt/intentionellt där alla har en egen inre 

strävan, intention och känsla (1975:24–26). Foucault (1993) menar att språk och makt har ett 

starkt samband. Makt kan till exempel utövas genom val av ord (1993: xv). Juul och Jensen 

(2003) hävdar att barn, genom vuxnas yttringar, blir objektifierade. Exempelvis kan ett 

skrikande barn benämnas trotsigt istället för frustrerat. När ett barn beskrivs som trotsigt 

frångår man barnets subjektivitet och individualism (2003:130). Ett trotsigt barn skulle kunna 

åtgärdas genom generella tips från en handbok i ämnet medan ett frustrerat barn behöver 

individuell vägledning (ibid.). I läroplanen för förskolan (98/10) framgår det att barns 

individuella utveckling ska ges utrymme: 

 

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 
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dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, 

etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. (Lpfö, 98/10:7) 

 

Barns individualism betonas även genom FN:s barnkonvention (UNICEF Sverige, 2009) som 

hävdar att alla under 18 år räknas som barn.  Inom den ramen finns en otrolig stor skillnad 

från barn till barn då det innefattar hela människans barndom. I varje barns barndom finns 

faktorer som kön, etnicitet, klass och socialt sammanhang som påverkar dels hur barnet 

utvecklas och dels hur andra uppfattar barnet (Halldén, 2012:27). Begreppet human 

becomings innebär en barnsyn där man ser den vuxna som färdig och barnet som ofärdigt. 

Barndomen innebär en transportsträcka inför vuxenlivet (Halldén, 2012:35). Läroplanen utgår 

från ett perspektiv där man ser barn som human becomings snarare än human beings eftersom 

det finns höga kunskaps- och utvecklingskrav samt det faktum att barn ska fostras till att bli 

goda samhällsmedborgare. Begreppet human being innebär att barn inte går att generalisera 

eller kategorisera utifrån den tro om att vuxna är färdigutvecklade och barn som ofärdiga. 

Som human being är barnet en fullvärdig samhällsmedborgare och aktör redan från början 

(Halldén, 2012:31–35). 

 

Enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) handlar pedagogisk kvalitet i förskolan om 

att kunna tolka läroplanens mål för den pedagogiska verksamheten och samtidig kunna 

omsätta dessa så att det enskilda barnets erfarenheter, intresse för att lära samt tidigare 

kunskaper synliggörs. De menar att det då skapas en helhet mellan det enskilda barnet och 

den kollektiva förskolan (2009:18). 

I Lpfö (98/10) står det att förskolan ska förse barnen med förståelse för samhällets 

grundläggande värden. Förskolan ska genomlysas av ett demokratiskt förhållningssätt 

(98/10:4). Johansson och Johansson (2003) hävdar att det är omöjligt att bedriva demokrati 

utan fritt tänkande individer. Det är först när oliktänkande individer enas som demokrati kan 

råda (2003:218). 
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6. Litteraturgenomgång 

6.1 Läroplan i förändring 
 

Förskolan har genomgått stora förändringar i takt med samhällets utveckling. Genom att 

beskriva de yngre barnens läroplanshistoria kan man se hur de olika läroplansperioderna 

utvecklats och eventuellt skiljer sig åt.  

 

6.1.1 Guds läroplan 

Vallberg Roth (2011) menar att den första läroplanen tillkom under mitten till slutet av 1800-

talet (2011:25). Läroplanen, som hon benämner Guds läroplan gjorde sig gällande i 

småbarnskolorna vars främsta syfte var att ge barnen uppfostran och omvårdnad. Den kristliga 

undervisningen riktade framförallt fokus på att barnen skulle fostras och ingjutas i den kristna 

tron i form av lärjungar (2011:30–31). Enligt dagordningen stod samling med morgonbön på 

schemat och barnen skulle samlas rena och kammade vid skolans start (ibid.). Enligt Vance 

(2013)  kan denna typ av samling ses som en morgonsamling där samlingen fungerar som en 

slags start på dagen (2013:42). 

 

 Huvudmaterialet i småbarnskolan var lilla Katekesen innehållandes den kristna läran och 

Carl af Forsells handbok för småbarnskolor (Vallberg Roth 2011:25). Enligt Vallberg Roth 

(2011) genomfördes klassrumsundervisning i småbarnsskolan där barnen skulle förses med 

ämnesspecifik kunskap. Storleken på barngruppen kunde variera från allt mellan 20 till 250 

barn i åldrarna 2 till 7år. Pojkarna skildes från flickorna genom att de placerades på var sin 

sida i rummet . Under denna läroplansperiod var barnsynen att barn skulle fostras och den 

kristna tron befästas och fördjupas (2011:31). Undervisningsmetoden gick ut på att barnen 

skulle lära in bestämda svar på bestämda frågor (Larsson och Westberg, 2011:88). Lärarinnan 

i småbarnsskolan skulle vara renlig, snygg och älska barn (Vallberg Roth, 2011: 29).  

 

Vallberg Roth (2011) belyser att en reformering av den första läroplanen kom under 1860- 

talet och influenser från bland annat Fröbel började genomsyra småbarnskolorna (2011:42). 

Nu blev leken inte enbart förvisad till rasterna utan anpassades utifrån barnen och integrerades 

med undervisningen. Fröbel introducerade olika lekgåvor gjorda av naturmaterial som 

användes i olika aktiviteter i småbarnsskolan (ibid.). 
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6.1.2 Barnkrubbor 

Enligt Larsson och Westberg (2011) skapades barnkrubborna som ytterligare förskolereform 

under samma tidsanda som småbarnsskolorna. Den första barnkrubban i Sverige tillkom år 

1854 (2011:89). Barnkrubborna kunde liknas vid ett barnhem då inriktningen var barnets 

hälsa i form av omvårdnad och renlighet. De hade även långa öppentider, vissa barn 

spenderade många timmar inom denna verksamhet. Under moralisk ledning av de vuxna 

skulle barnen lära sig gott uppförande och god moral. Barnen fick en omvårdnad i form av 

vila, lek och mat som kan jämföras med den dagsrytm som existerar dagens förskolor (ibid.).  

 

6.1.3 Hemmet och hembygdens läroplan 

Nästa läroplansperiod, som benämns Hemmets och hembygdens läroplan, praktiserades i 

barnträdgårdar från slutet på 1800-talet fram tills mitten av 1900-talet (Vallberg Roth 

2011:53). Till skillnad från den tidigare läroplanen blev föräldrarna, speciellt mödrarna, mer 

involverade. Detta synliggjordes genom att även barn till hemmavarande mödrar erbjöds 

barnomsorg. Det fanns en förhoppning om att kunna fostra/vägleda barn såväl som mödrar. 

Samhällsuppdraget gick inte enbart ut på att fostra barn utan även de vuxna. Man hade en 

vision om att det fanns en moralisk värdegrund som var giltig för alla (ibid.).  

 

Barnträdgårdens främsta syfte var att barnen skulle förberedas för skolan och att barnens 

karaktär skulle formas (Vallberg Roth 2011:57). Verksamheten var mer inriktad mot en 

pedagogisk och social verksamhet än vad den varit tidigare och barngruppens storlek hade en 

gräns på 30 barn på varje avdelning (ibid.). Fröbels influenser genomsyrade denna 

läroplansperiod och trots att nya forskare gjorde sig gällande efter 1930-talet levde Fröbels 

metoder kvar i varierande utsträckning (Vallberg Roth 2011:55–56). Kyrkans influenser 

minskade i takt med industrialiseringens krav på yrkeskunskap. Pojkarna och flickorna var 

uppdelade utifrån aktiviteter som kunde härröra till deras framtida yrkesmöjligheter. Till 

exempel infördes dockvrå och snickarrum. Andra aktiviteter som sagor och sånglek fick 

numer större utrymme i verksamheten medan morgonbönen var kvar som en daglig aktivitet 

(ibid.). Samlingen påminner till stor del om den samling som bedrevs under läroplansperioden 

Guds läroplansperiod.  
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6.1.4 Folkhemmets läroplan 

Från mitten på 1900-talet fram tills 1980-talet ägde den tredje läroplanen rum. Vallberg Roth 

(2011) kallar den tredje läroplanen för Folkhemmets läroplan (2011:81). Karlsson Lohmander 

(2004) menar att Alva Myrdals syn på barn och lärande ledde till att hon fick allt större 

inflytande över förskolan under den här perioden. Myrdal stod för demokrati och hade en 

tanke om att barnen skulle ha större inflytande i verksamheten. Hon hade en förhoppning om 

att kunna implementera ordet folkhem där demokrati och solidaritet skulle råda såväl i 

förskolan som i de svenska hemmen (2004:24). Det är på grund av detta som denna 

läroplansperiod benämns folkhemmets läroplan. Hon menade att den auktoritära lärarrollen 

skulle tonas ner till förmån för barnens socialisering gentemot andra barn och vuxna. Genom 

att ge barnen mer utrymme och ansvar i kollektiva situationer skulle barnen få möjligheten att 

utveckla solidaritet som skulle generera en bättre grund för ett demokratiskt samhälle (ibid.) 

Myrdal inspirerades av Deweys pragmatiska förhållningssätt och teorier kring förskolans 

pedagogik (SOU, 1997:157:20). I SOU (2006:75) står det att förskolan syftade till att utbilda 

barn såväl som föräldrar, främst mödrar. Genom att utbilda mödrar förväntades pedagogiken 

få större samhällseffekt där det gick att sprida demokratisk anda och en slags allmängiltig 

standard för hur det generella folkhemmet skulle se ut (ibid.). 

Socialstyrelsen blev huvudaktör för förskoleverksamheten i och med att det beviljades 

statsbidrag till nyöppnade daghem år 1943. Socialstyrelsen gav ut olika dokument 

innehållandes råd och anvisningar för hur förskoleverksamheten skulle bedrivas. I SOU 

(2006:75) står det att 1951 års statliga utredning särskilde på daghem och förskolor medan 

Barnstugeutredningen år 1970 menade att dessa skulle integreras för att få en mångsidig och 

jämlik förskola för alla. Det skulle finnas såväl barntillsyn som pedagogisk undervisning 

(ibid.). Tidskriften Barnträdgården gällde till viss del som styrdokument tills 

Barnstugeutredningen tillsattes under den senare delen i denna läroplansperiod (Vallberg 

Roth, 2011:81).  I den omfattande Barnstugeutredningen (SOU, 1972:26, 1972:27, 1974:42) 

som tillsattes år 1968 synliggjordes ett vetenskapligt förhållningssätt (SOU, 1997:157:25). 

Vallberg Roth (2011) skriver att tidskriften Barnträdgården innehöll mer hushållssysslor än 

vad Barnstugeutredningen gjorde. Barnstugeutredningen fokuserade mer på att integrera 

hushållssysslorna i ämnesundervisning (2011:93–94). Hushållssysslorna ansågs fortfarande 

vara viktiga eftersom de syftade till att förbereda barnen inför sitt individuella men kollektiva 

vuxenliv (ibid.). I SOU (1997) står det att Barnstugeutredningen byggde till stor del på 
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Piagets teorier om hur barns kognitiva stadieuveckling som gick i linje med hur barns 

utveckling tolkades under denna period. (1997:157:25). Vidare kan man läsa att 

Barnstugeutredningen innebar en genomgång av förskolans inre verksamhet där arbetssätt, 

innehåll, organisation och mål för förskolan förtydligades (ibid.). Även den progressiva 

pedagogiken, där Dewey förespråkade en hollistisk syn på barn, utbildning och samhälle, fick 

utrymme i utredningen gällande att barnet skulle centraliseras. (SOU, 1997:157:15). Enligt 

Vallberg Roth (2011) skulle verksamheten nu anpassas till varje individs utveckling som 

skulle byggda på en vetenskaplig grund som var lika för alla. Det fanns en tro att alla skulle 

behandlas rättvist och objektivt med barnets behov i centrum (2011:84). Titeln förskollärare 

infördes och under 1970-talet tillkom fler manlig personal som en del i en jämställd förskola 

(Vallberg Roth 2011:83) vilket skiljde sig mot tidigare dokument och skrifter för 

verksamheten där nu männen skulle arbeta med de yngre barnen ur ett omsorgsperspektiv 

(ibid.).  

 

Utvecklingspsykologins inflytande minskade i takt med att jämlikhetsaspekter och 

socialisationsperspektiv började framträda under 1980-talet. Det individinriktade 

psykologiska perspektivet fick nu ge vika för ett grupporienterat och kulturellt synsätt 

(Vallberg Roth 2011:95). Det var först nu som det individuella barnet betonades ur ett 

kollektivt perspektiv. Barnet förväntades bevara sin personliga karaktär samtidigt som det 

skulle anpassa sig till det sociala sammanhanget i barngruppen. Man ville skapa en atmosfär 

där det individuella barnet fick utrymme att utvecklas i en kollektiv verksamhet. Man använde 

sig bland annat av begreppet ”individkollektivister” (Vallberg Roth, 2011:96).  Vallberg Roth 

(2011) lyfter vidare i texten att förskolan blev mer skolifierad under 1980-talet då det tidigare 

arbetssättet med att arbeta i olika aktivitetsstationer togs bort och ersattes med arbete utifrån 

ämnesblock (2011:92). Leken lyfts nu endast fram i ämnesblock med Bild och form samt i 

Ljud och rörelse (ibid.). Arbetsinvandringen ökade även under denna läroplansperiod vilket 

bidrog till att förskolan skulle erbjuda hemspråksundervisning. Detta lyftes fram i texten 

Invandrarbarn i förskolan (Socialstyrelsen 1978a, refererad i Vallberg Roth, 2011:90). Enligt 

Markström (2011) var barnomsorgsplatserna få under denna läroplansperiod. Förskolan skulle 

då i första hand erbjudas till de individuella barn som var i behov av sociala förebyggande 

insatser (2011:14). 

 

Under folkhemmets läroplansperiod blev morgonbönen och det kristna innehållet i 

förskoleverksamheten en del av ett eget undervisningsämne som benämndes 
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livsåskådningsfrågor. Vilket innebar att morgonsamlingen förändrades innehållsmässigt 

utifrån det faktum att morgonbönen och det kristna innehållet tonades ner (Vallberg Roth 

2011: 88-89).  

 

 

6.1.5 Världsbarnets läroplan 

Vallberg Roth (2011) kallar den fjärde läroplansperioden för Världsbarnets läroplan 

(2011:107). Denna period sträcker sig från slutet av 1980-talet fram tills år 1998. År 1998 

tillkom en ny läroplan för förskolan som sedan reviderades år 2010 (ibid.). Enligt Sheridan 

och Pramling Samuelsson (2009) bygger den rådande läroplanen på ett sociokulturellt 

perspektiv där barnsynen präglas av att barn utvecklas mest optimalt i samspelet med andra 

(2009:10). Vallberg Roth (2011)  lyfter också det sociokulturella perspektivet som det 

framträdande perspektivet i vår tids läroplaner och att detta perspektiv beskriver olika delar av 

barns lärande i termer av artefakter och redskap (2011:117). Exempelvis står det i läroplanen 

(Lpfö 98/10) att: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga 

och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som 

lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (98/10:10). Vallberg Roth (2011) menar 

då att det sociokulturella perspektivet utgår från en lärandesyn som innefattar en relation 

mellan kontext och artefakt mer än själva individen vilket innebär att barnet framställs som en 

kompetent individ som ständigt utvecklas i mötet med andra och omgivningen (2011:118 

I takt med att samhället utvecklas genomgår även förskolan förändringar. Globalisering 

medför nya kunskapskrav och ökad konkurrens på marknaden (Vallberg Roth 2011:107–108). 

Inom förskolan blir lärande och undervisningsaspekten synliggjord då 

utbildningsdepartementet ersätter socialdepartementet år 1998. Förskolan får en egen läroplan 

år 1998 och styrs nu av skollagen samt liknas alltmer vid en skola. Det blir ökade krav på 

utvärdering, dokumentation och uppföljning av verksamheten vilket medför att resultaten blir 

mätbara (ibid.). Barn får fler rättigheter vilket förtydligas genom FN:s barnkonvention 

(UNICEF Sverige, 2009), som gäller i Sverige från år 1990 och som har ett globalt ansvar för 

att barns rättigheter efterföljs (ibid.). Vallberg Roth (2011) beskriver att denna period 

bestående av olika dokument och förordningar uttrycker en helhetssyn där det individuella 

barnet både ska ges möjlighet till egna val samtidigt som förskolans verksamhet ska ge barnet 

möjligheter till lärande (2011:113). Dock påvisar Vallberg Roth ett dilemma kring om 

förskolans läroplan verkligen är anpassad till de yngsta barnen i verksamheten utifrån barns 
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rätt till egna val (ibid.). Lindström (2013) menar att förskolans uppdrag är ambivalent i det 

avseende att barnen förväntas vara självständiga kompetenta individer samtidigt som barnen 

ständigt övervakas och blir omhändertagna (2013: 2-3). Denna motsättning beror på olika 

sociala och kulturella meningsskiljaktigheter. Barns rättigheter och skyldigheter skiljer sig åt 

beroende på vilken barnsyn man utgår från. Ett barn kan tolkas på olika sätt exempelvis 

utifrån politik, lagar och förordningar eller olika styrdokument (ibid.).   

 

Den rådande läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) innehåller mål och riktlinjer som ligger till 

grund för den kvalitetsutveckling som förskolan bygger sin verksamhet på, samt det ansvar 

som ingår i förskollärarens respektive arbetslagets uppdrag (98/10:8). Förskolechefens ansvar 

beskrivs i ett särskilt kapitel som omfattar hela verksamheten. Läroplanen är uppbyggd kring 

förskolans värdegrund och uppdrag samt de mål och riktlinjer som förskolan ska erbjuda varje 

enskilt barn. Läroplanens mål och riktlinjer är indelade utifrån det ansvar som vilar på 

förskolläraren samt arbetslaget (ibid.) 

Läroplanen (98/10) skiljer på vad det enskilda barnet förväntas uppnå samt vad barnen 

förväntas uppnå, det finns förväntningar både på det enskilda barnet samt den kollektiva 

barngruppens utveckling. Under förskolans uppdrag nämns exempelvis det enskilda barnet 

där förskolan ska utgå från en helhetssyn på barnet, att barnet ska få det stöd det behöver 

utifrån barnets behov, barnet ska få möjlighet att fördjupa sig i frågor och svar, det enskilda 

barnets språkutveckling samt att kunna få barnet att känna sig som en lärande och skapande 

individ (98/10:5). I avsnittet förskolans uppdrag benämns det enskilda barnet mer sällan än 

barnen vilket kan utläsas som att förskolans uppdrag lägger mer tyngd på barn som ett 

kollektivt begrepp. Under mål och riktlinjer (98/10:8) finns det strävansmål som riktar sig mot 

det enskilda barnets utveckling och lärande inom olika områden. Områdena är indelade i 

normer, värden, utveckling och lärande samt barns inflytande. I läroplanen för förskolan 

(98/10) betonas förväntningar på att det individuella barnet ska kunna problematisera, 

reflektera, uttrycka sina tankar och åsikter, ta ansvar, resonera, utveckla självständighet och 

tilltro till sin egen förmåga (98/10:9-12). Det enskilda barnet benämns även under förskola 

och hem även om tyngdpunkten ligger på förskolans samverkan med föräldrar (ibid.). 

Enligt Palla (2011) innehåller den nya reviderade läroplanen för förskolan (98/10) 

förtydligande om att dokumentation av det enskilda barnets utveckling och lärande ska 

bedrivas (2011:14). Palla (2011) menar att detta kan medföra att barnet då bedöms i 
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jämförelse med andra barns utveckling och beteenden och vad vi anser är i enlighet med våra 

normer och förväntningar. Det enskilda barnet bedöms då inte utifrån sin egen individualitet 

utan i jämförelse med det vi anser är normalt eller avvikande (ibid.).  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

6.2 Den dolda läroplanen 
 

Den dolda läroplanen kan även kopplas till förskolan angående den fostran och regler som 

råder inom skolan. Förskolan ser som ett av sina uppdrag att förbereda de små barnen för livet 

i grundskolan.  

Broady (2007) hävdar att vid sidan av de rådande läroplanerna som gäller för skolan så finns 

det även en dold läroplan. Den dolda läroplanen innehåller osynliga regler som gäller i 

klassrummet och som även kan tolkas gälla den fostran som varje lärare har oskrivet i sitt 

läraruppdrag. Det finns en förväntan på elever att ska kunna uppföra sig samt sitta stilla och 

lyssna på läraren (2007:14). Elever ska lära sig vänta på sin tur, kunna hantera att ständigt bli 

avbruten av andra elever och lärare och att kunna uppföra och anpassa sig efter de rådande 

situationer som uppstår i skolan (ibid.).  Broady (2007) menar att den fostran som speglas i 

den dolda läroplanen var synlig för läraren för 50 år sedan eftersom fostran då ingick i 

läraruppdraget på ett mer uttalat sätt (2007:22).  Enligt Broady (2007) fick den gamla 

folkskoleideologin som byggde på att barnen skulle disciplineras ge vika för en 

progressivistisk ideologi under efterkrigstiden. Barns individualism skulle lyftas fram och 

undervisningen skulle utgå från varje barns behov och erfarenheter (ibid.). 

 

6.3 Den “obligatoriska” förskolan 

 

Enligt Halldén (2012) har stat och kommun via lagstiftning om barns rättigheter, 

föräldraförsäkring, fri hälsovård, barnbidrag och garanterad plats i förskola tagit ett stort 

ansvar för barnen i Sverige (Halldén 2012:12). Föräldrarna är huvudansvariga för barnet 

samtidigt som barnet även fostras på förskolan. Barns individualism ska vara synlig även om 

barnen fostras i en kollektiv verksamhet (ibid.). Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide 

(2011) nämner att forskning gällande Skandinavisk barnomsorg gärna inriktar sig på barnet 
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kontra hemmet eller barnet kontra barnomsorgen även fast barn idag har erfarenhet av båda 

delarna samtidigt (2011: 23). I dagens samhälle har de allra flesta barn någon erfarenhet av 

vad en förskola är redan från tidig ålder. Enligt Skolverket (2013) är kommunerna skyldiga att 

erbjuda alla barn förskoleplats redan från ett års ålder under den tid föräldrar arbetar, studerar 

eller är arbetssökande. Allmän förskola erbjuds från det att barnet fyller tre år eller om barnet 

är i behov av särskilt stöd. Allmän förskola innefattar 525 avgiftsfria timmar/år och utifrån 

behov kan fler timmar erbjudas. Förskolan är också den verksamhet som ska lägga grunden 

för det fortsatta livslånga lärandet (ibid.).   

 

Markström (2011) hävdar att arbetsmarknaden och föräldrar styr behovet av barnomsorg där 

förskolan som institution ofta lyfts fram som enda alternativet för att kunna ge barnet det 

bästa av lärande och omsorg i en trygg miljö (2011:198). Vidare hävdar hon att dagens 

förskola kan jämföras vid en institution där kvalitén kan tolkas resultera i att barnen ska 

socialiseras och stärkas för fortsatt skolgång. Markström belyser samtidigt att förskolan är en 

nödvändig verksamhet i dagens samhälle i formandet av fullgoda medborgare men som kan 

bli problematisk för det enskilda barnet då de tvingas in i förskolan. Detta tvång kan visas 

genom barnets olika känsloyttringar som gråt eller skrik och tolkas som ovilja att vistas i 

förskolan. Dessa problem tolkas ofta föreligga hos individen och inte hos förskolan eller dess 

innehåll (ibid.). I SOU 1997:157 kan man läsa att kvalitetskrav på förskolans verksamhet för 

första gången reglerades 1995 i socialtjänstlagen. Utbildad personal ska kunna erbjuda varje 

barn en god pedagogisk verksamhet och omsorg. Förskolans lokaler ska vara ändamålsenliga 

och barngruppens sammansättning ska vara lämplig (1997: 157: 34). Jarl och Rönnberg 

(2010) refererar till Lipsky med flera där man menar att läroplanens teoretiska mål och 

riktlinjer inte stämmer överrens med hur den praktiska verksamheten bedrivs. De resurser som 

tilldelas förskolan räcker inte alltid till för att läroplanens innehåll ska kunna verkställas 

(2010:17). Kihlbom (2003) menar att barngruppen blir större samtidigt som personaltätheten 

minskar. Han hävdar att detta beror på att resurserna inte räcker till (2003:5).  

 



  

24 
 

6.4 Pedagogers ledarskap 

 

Under denna del beskrivs pedagogers ledarskap och olika roller som pedagogen kan inta i sitt 

ledarskap i förskolan. Utifrån vår frågeställning; Vilket utrymme finns det för barns 

individualism i den praktiska förskoleverksamheten? Har vi valt att undersöka pedagogers 

ledarskap eftersom det är pedagogerna som arbetar med barnen i den dagliga 

förskoleverksamheten. 

Varje pedagog inom förskolan har ett stort ansvar över hur innehållet och kvaliteten i 

läroplanen verkställs och synliggörs i verksamheten. Innehållet ska även täcka ett stort 

område som barnet ska ges förförståelse för gällande deras utveckling och lärande. Asplund 

m.fl. (2001) menar att kvaliteten i förskolan beror på personalens kompetens, barngruppens 

storlek och antal personal (2001:23).  

Ett pedagogiskt ledarskap i förskolan kan innebära olika innebörd för olika människor. Vi har 

utgått från Malténs (2011) tolkning av begreppet betingad makt (2011:43) som kan kopplas 

till ett pedagogiskt ledarskap. Maltén beskriver att ett betingat ledarskap handlar om att 

ledaren kan förändra och påverka tankemönster och handlingssätt hos den ledda (2011:43). 

Ett pedagogiskt ledarskap i förskolan handlar även om att en ledare har ett maktövertag 

gentemot den ledda, det vill säga barnet. Detta maktövertag kan visa sig genom att få barnet 

att göra något som det egentligen inte vill, finner intressant eller meningsfullt (ibid.). French 

och Raven (1959) talar om makt som olika förändringar i personers beteende, åsikter, 

attityder, behov eller värden och som påverkar andra människor både direkt och indirekt 

(1959:260).  

 

I förskolans läroplan (Lpfö 98/10) kan man utläsa att “Vuxnas förhållningssätt påverkar barns 

förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt 

samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder” (98/2010:4). Alla vuxna är olika precis 

som barnen. Som förebild kan man inta olika roller kontra ledarskap. En mamma är 

exempelvis mamma hemma med sina barn men på sitt arbete är hon en yrkesarbetande kvinna 

som utför de uppgifter som yrket kräver. En förskollärare intar också olika roller i sitt 

ledarskap på förskolan. Enligt Ideland och Malmberg (2010) innebär en utav förskollärarens 

roller att förskolläraren uppfattas som allvetare. Barnen upplever att allvetaren kan svara på 

deras frågor. Rollen som omvårdare kan visas genom att samtala med barnen om känslor 
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kring exempelvis djur där man ger djuret känslor som arg, ledsen eller glad. Rollen som 

medforskare är det förhållningssätt förskolläraren intar där man använder frågor som ett 

redskap för att öka barnens medvetenhet och förståelse kring deras lärande (2010: 144). 

 

Enligt Bromseth (2010)  behöver pedagoger i förskolan ifrågasätta de normer, regler och 

värderingar som råder i vårt samhälle för att kunna införliva dessa i den praktiska 

verksamheten i förskolan (2010:49). Det innebär att även ifrågasätta sitt eget tänkande och 

handlande gentemot barnen i de situationer som uppstår i förskolan.  Det kan synliggöras 

genom att fråga sig själv och sina kollegor varför man agerar på ett visst sätt eller varför man 

har vissa aktiviteter.  

 

6.5 Teorier som präglat förskoleverksamheten 
 

Den här delen ger en mer ingående beskrivning av Piagets stadieutveckling. Piaget fick en 

mer framträdande roll i Barnstugeutredningen som tillsattes år 1968 (SOU, 1997:157:25). Det 

sociokulturella perspektivet förklaras då det genomsyrar den rådande läroplanen för förskolan 

idag (Sheridan & Pramling Samuelsson 2009:10). 

6.5.1 Utvecklingspsykologiskt perspektiv 

Enligt Hwang och Nilsson (2011) har barnsynen i förskolan tidigare varit grundad i det 

utvecklingspsykologiska perspektivet (2011:20). Det kan till stor del bero på att barns 

utveckling då blev mätbar och konkret.  Detta perspektiv har många förgreningar där flertalet 

psykologer och forskare har forskat inom olika områden gällande barns utveckling och 

lärande.  Förgreningarna inriktar sig i huvudsak kring barns fysiska, socioemotionella och 

kognitiva utveckling där man behöver ha förståelse för hur det genetiska och 

socioekonomiska arvet har påverkat och format barnet (ibid.) 

Jean Piaget forskade kring barns kognitiva utveckling där barns tänkande skedde i olika 

stadier beroende på ålder. Han ansåg att barns utveckling var universal och att alla barn i stort 

sett gick igenom de kognitiva stadierna i ungefär samma ålder (Hwang och Nilsson 2011: 66). 

Enligt Palla (2011) fick Piagets synsätt stor betydelse under 1960- talet och framåt gällande 

förskolans uppbyggnad. I Barnstugeutredningen från 1972 synliggjordes Piagets tolkning av 

barnets kognitiva stadieutveckling (Palla 2011:24). Piagets stadier gällande barns kognitiva 

utveckling är indelade i det sensomotoriska stadiet som inträffar mellan 0-2 år, det 
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preoperationella stadiet som är mellan 2-6 år. De konkreta operationernas stadium inträffar 

mellan 6- 12 år och de formella operationers stadium som är från 12 år och framåt (Hwang 

och Nilsson 2011:62,63). Piaget delade in det första stadiet i olika delfaser där barn mellan 

12- 18 månader blir nyfikna på att utforska sin omgivning. De preoperationella stadiet är det 

stadium där en stor del av barnets tänkande är egocentriskt. Barnet utgår mestadels från sitt 

eget sätt att tolka omvärlden.  Barnet har då inte förståelse för det logiska tänkandet eller hur 

andra människor känner (ibid.).  Enligt Piaget var barns lek ingenting som de lärde sig något 

av utan barn lekte för att träna på egenskaper de redan hade förståelse för (2011:222). Även 

om Piagets stadieteorier utgår från det individuella barnets kognitiva utveckling blir det även 

ett mätverktyg där man kan jämföra det enskilda barnet med andra.  

 

6.5.2 Sociokulturellt perspektiv 

Enligt Hwang och Nilsson (2011) grundar sig det sociokulturella perspektivet på Vygoskijs 

teorier där han ansåg att barns utveckling till största del berodde på det sociala samspelet och 

miljön snarare än utifrån olika stadier som Piaget utgick från (Hwang & Nilsson, 2011:66). 

Genom dessa sociala relationer utvecklar barnet en mängd färdigheter. Framförallt utvecklas 

språket där kommunikation, resonemang och reflektion i sin tur utvecklar barns tänkande. 

Vygotskij myntade begreppet proximal utvecklingszon, där barn utvecklas i samspel med 

någon som har mer erfarenhet och kunskap. Vygotskij ansåg att barnet skulle förses med 

utmaningar för att kunna utvecklas optimalt (ibid.). Löfdahl hävdar att man genom ett 

sociokulturellt perspektiv ser barnen som aktörer, medskapare och individer. Det är genom 

interaktioner som barn växer och skapar sig kunskap om omvärlden (2004:12).  
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7. Dokumentanalys 
 

Syftet med vår dokumentanalys är att undersöka hur verksamheter med barn i förskoleåldern 

beskrivs i ett historiskt och nutida perspektiv. Vi har valt att fokusera på det individuella 

barnet i en kollektiv verksamhet och huruvida historien satt spår i dagens läroplan för 

förskolan utifrån ett postmodernt- och pragmatiskt perspektiv. Våra frågeställningar kopplat 

till de perspektiv vi utgått ifrån diskuteras under avsnittet diskussion.  

 

7.1 Hur har tidigare barnsyn influerat och påverkat den nutida barnsynen? 
 

 Den barnsyn som återspeglades i småbarnsskolorna under Guds läroplan var att barnen skulle 

fostras in i den kristna tron. Barnen sågs som lärjungar där den kristna tron skulle stärkas och 

befästas, vilket kan utläsas bero på kyrkans stora inflytande över småbarnsskolorna under 

denna period (2011: 30-31).  Enligt Vallberg Roth ägde guds läroplan rum från mitten av 

1800-talet till slutet av 1800-talet (2011:25).  Larsson och Westberg (2011) beskriver att 

barnkrubborna tillkom som ytterligare förskolereform under samma tidsanda som 

småbarnsskolorna (2011:89). I barnkrubborna fick barnen omvårdnad, mat och vila där de 

skulle lära sig gott uppförande under de vuxnas ledning. Barnsynen kan utläsas i att 

barnkrubbornas fokus låg på omvårdnad om barnet och kunde på sätt liknas vid ett barnhem 

(ibid.) vilket skiljer sig från småbarnsskolornas ämnesinriktade undervisning.   

 

Under Hemmet och hembygdens läroplan som ägde rum från slutet av 1800-talet till mitten av 

1900-talet (Vallberg Roth 2011:53) var barnsynen att förereda barnen inför kommande 

yrkesliv. Detta synliggjordes genom att införa yrkesrelaterade aktiviteter i barnträdgårdarna. 

Barnen skulle även förberedas inför kommande skolverksamhet och barns karaktär skulle 

formas (ibid.) .  

Alva Myrdal fick ett stort inflytande gällande barnsyn under den läroplansperiod som 

Vallberg Roth benämner Folkhemmets läroplan. Enligt Vallberg Roth (2011) inträffade 

Folkhemmets läroplan från mitten av 1900-talet fram till 1980-talet (2011:81). Enligt 

Karlsson och Lohmander (2004) förespråkade Myrdal demokrati och solidaritet vilket skulle 

generera att barnen skulle bli goda samhällsmedborgare (2004:24).   Myrdal ville att barnen 

skulle få möjlighet att socialiseras med andra barn och vuxna i förskoleverksamheten (ibid.). I 



  

28 
 

Barnstugeutredningen som tillsattes år 1968 synliggjordes barnsynen genom ett vetenskapligt 

förhållningssätt där grunden gällande barns utveckling skulle vara lika för alla (Vallberg Roth 

2011:84).   

Världsbarnets läroplan sträcker sig från slutet av 1980-talet fram tills år 1998.  En ny läroplan 

tillkom 1998 och reviderades 2010 (Vallberg Roth 2011:107). I den aktuella läroplanen (Lpfö 

98/10) utläses en barnsyn där barn utvecklas mest optimalt i samspel med andra genom ett 

sociokulturellt perspektiv (Sheridan Pramling Samuelsson (2009:10).  Vallberg Roth (2011) 

hävdar att denna läroplansperiod uttrycker en helhetssyn om det individuella barnet och 

förskoleverksamheten. Barnet ses som kompetent och ska ges möjlighet till egna val samtidigt 

som förskolan ska ge barnet möjligheter till lärande (2011:113). I läroplanen (Lpfö 98/10) ses 

det kompetenta barnet då barnet ska ges möjlighet till att reflektera, ta ansvar, resonera och 

uttrycka sina tankar (98/10:9-12).  Enligt Halldén (2012) grundar sig den aktuella läroplanen i 

en barnsyn där barnet ska fostras till att bli goda samhällsmedborgare eftersom det finns höga 

kunskaps- och utvecklingskrav i förskolans styrdokument. Halldén menar att barn inte går att 

generalisera eller kategorisera utifrån den tro om att vuxna är färdigutvecklade och barn är 

ofärdiga (2012:31–35). 

 Barnsynen kan också lyftas fram i delen den ”obligatoriska” förskolan. Sverige har genom 

olika lagstiftningar tagit ett stort ansvar för barn (Halldèn 2012:12). Till skillnad mot 1980-

talet då förskolan inte kunde erbjuda alla barn barnomsorgsplats är nu kommunerna skyldiga 

(enligt Skolverket 2013) att erbjuda alla barn barnomsorg redan från ett års ålder under den tid 

föräldrar arbetar, studerar eller är arbetssökande.  

I pedagogers ledarskap lyfts pedagogens förhållningssätt då de vuxna i förskolan är förebilder 

för barnen. I Lpfö 98/10 står det att “Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och 

respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är 

vuxna viktiga som förebilder” (98/2010:4). Vad pedagoger intar för förhållningssätt gentemot 

barnen i förskolan visar även vilken barnsyn pedagogerna har.  

Utifrån vår frågeställning ” Hur har tidigare barnsyn influerat och påverkat den nutida 

barnsynen?” går det att utläsa att barnsynen har gått från att barn betraktats som lärjungar där 

den kristna tron ska befästas till att barn nu betraktas som kompetenta med rättigheter. Det 

enskilda barnet har fått större inflytande, ses som kompetent och har fler rättigheter i dagens 

samhälle. Barnet kan även beskrivas som ofärdigt då barnet ska fostras till att bli goda 

samhällsmedborgare.  
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7.2 Hur beskrivs barns individualism kontra kollektivism i tidigare och 

nuvarande styrdokument? 
 

Vår dokumentanalys visar att förskolans verksamhet har utvecklats från att vara en arena där 

barn fostras kollektivt till att bli en arena där man i högre utsträckning belyser det individuella 

barnets utveckling. Under den första läroplansperioden, som Vallberg Roth (2011) benämner 

guds läroplan ägde rum från mitten till slutet av 1800-talet (2011:25). Barnen undervisades 

kollektivt genom att de skulle lära in bestämda svar på bestämda frågor (Larsson och 

Westberg, 2011:88). Barngrupperna kunde innehålla mellan 20 till 250 barn i åldrarna 2 till 7 

år (Vallberg Roth, 2011:31).  

 

Nästkommande läroplansperiod, som Vallberg Roth (2011) benämner Hemmet och 

hembygdens läroplan, ägde rum mellan mitten på 1900-talet fram tills 1980-talet (2011:81). 

Förskolans verksamhet blev allt mer fokuserad på det sociala samspelet och undervisningen 

blev mer pedagogisk (Vallberg Roth 2011:57).  Barngruppen minskade i omfång, det fick 

maximalt vara 30 barn på varje avdelning (ibid.).  

 

Nästföljande läroplan ägde rum från mitten på 1900-talet fram tills 1980-talet. Vallberg Roth 

(2011) benämner läroplanen Folkhemmets läroplan (2011:81). Karlsson Lohmander (2004) 

menar att Alva Myrdal fick ett stort inflytande under den här läroplansperioden och att hennes 

förespråkande för demokrati kom att påverka den pedagogiska undervisningen(2004:24).  

Lärarrollen blev mindre auktoritär med syfte att främja barnens socialisation. Barnen fick på 

så vis ökat utrymme för sin individualism och mer inflytande i förskolans verksamhet (ibid.).  

I SOU (1997:157) står det att Deweys progressiva pedagogik syftade till att generera en mer 

hollistisk barnsyn vilket i sin tur förväntades leda till en barncentraliserad pedagogik (SOU, 

1997:157:15).  Vallberg Roth (2011) menar att barncentraliseringen också syftade till att alla 

barn skulle bemötas objektivt och likvärdigt utifrån en gemensam vetenskaplig grund 

(2011:84). Vidare beskriver Vallberg Roth (2011) att barnen sågs som individer i ett kollektiv. 

Det enskilda barnet skulle bevara sin unika och individuella karaktär på samma gång som det 

skulle ingå i ett kollektiv vilket ledde till att begreppet ”individkollektivister” myntades 

(2011:96).   

 

Den aktuella läroplanen benämner Vallberg Roth (2011) Världsbarnets läroplan. 

Läroplansperioden sträcker sig från senare delen av 1980-talet fram tills nutid. Dock tillkom 
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en revidering år 2010 (2011:107). Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) menar att 

läroplanen grundas i ett sociokulturellt perspektiv där samspel med andra är en förutsättning 

för barns utveckling (2009:10). Enligt Vallberg Roth (2011) innebär perspektivet att barn ses 

som kompetenta individer som utvecklas genom interaktioner med andra individer samt i 

interaktion med miljön (2011:118). Halldén (2012) menar att FN:s barnkonvention (UNICEF 

Sverige, 2009) belyser att barn är individer med kollektiva rättigheter. Varje enskilt barn har 

samma rättigheter oavsett ålder, etnicitet eller kön (2012:27). Läroplanen för förskolan 

(98/10) betonar barns individualism i den kollektiva verksamheten ”Förskolan ska sträva efter 

att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, 

tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans 

och drama” (98/10:10). I läroplanen för förskolan (98/10) står det även att det individuella 

barnet ska kunna problematisera, reflektera, uttrycka sina tankar och åsikter, ta ansvar, 

resonera, utveckla självständighet och tilltro till sin egen förmåga (98/10:9-12). Även om 

barnen beskrivs som kompetenta individer menar Lindström (2013) att förskolans uppdrag 

blir problematiskt eftersom barnen förväntas vara själständiga och kompetenta samtidigt som 

de övervakas utifrån ett omsorgsperspektiv (2013:2-3). Palla (2011) menar att den 

dokumentation som förskolan bedriver både kan utvärdera det individuella barnets utvecklig 

samtidigt som dokumentationen kan leda till att barnets utveckling jämförs med andra barns 

utveckling. Jämförelsen kan innebära att barnen förväntas anpassas utefter en norm (2011:14). 

 

Utifrån vår frågeställning ” Hur beskrivs barns individualism kontra kollektivism i tidigare 

och nuvarande styrdokument?” visar vår dokumentanalys att barns individualism får större 

utrymme i styrdokumenten i takt med att samhället förändras. Samtidigt betonas vikten av att 

barn utvecklas mest optimalt i samspel med andra. Barn förväntas vara individer i en kollektiv 

verksamhet. Även om barnen ses som självständiga kompetenta individer övervakas de 

ständigt utifrån ett omsorgsperspektiv. 
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7.3 Vilket utrymme finns det för barns individualism i den praktiska 

förskoleverksamheten?  
  

Utifrån vår frågeställning beskrivs några samlingar från våra tidigare verksamhetsförlagda 

kurser då de är exempel på aktiviteter som ofta genomförs i den praktiska 

förskoleverksamheten. Även delar från vår litteraturgenomgång som beskriver barnet i den 

praktiska verksamheten behandlas.  

 

I vår dokumentanalys har vi beskrivit några samlingar som vi upplevt under 

verksamhetsförlagda kurser. Under en samling fick exempelvis barnen smaka på citron och 

fotografera sina ansiktsuttryck. Barnen samtalade om känslan sur och fick berätta om när de 

själva upplevde sig sura. Varje barn erbjöds att smaka på citronen och bli fotograferade om de 

ville. Som avslutning på samlingen fick de rita om känslan sur. Enligt Vance (2013) finns det 

fyra syften till varför samling bedrivs som en aktivitet i förskoleverksamheten. Ett syfte är att 

samlingen utgör en undervisningssituation (2013:42) vilket kan utläsas i vårt exempel på 

samling där barnen fick smaka, samtala om känslan sur, fotografera och rita. Vance beskriver 

vidare att en samling är positiv då barnen får möjlighet att mötas, interagera och byta 

erfarenheter och kunskaper med varandra (ibid.). Det här exemplet på samling visar 

möjligheter till barns individualism då alla barn fick välja om de ville smaka på citronen och 

att bli fotograferade. Samlingen visar även en undervisningssituation där barn får möjlighet att 

utbyta och dela med sig av sina erfarenheter. ). 

Under en annan samling delades barnen in i mindre grupper då en ny saga introducerades till 

förskolans tema om sagor. Vance (2013:42) beskriver att det i vissa fall är bättre att dela in 

barngruppen i mindre grupper för att alla barn ska kunna bli uppmärksammade. Det kan då 

utläsas att mindre grupper kan öka utrymmet för barns individualism i den praktiska 

förskoleverksamheten.  

Den aktuella läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) innehåller mål och riktlinjer som är till 

grund för den kvalitetsutveckling som förskolan grundar sin verksamhet kring (98/10:8). 

I den rådande läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) synliggörs exempelvis barns individuella 

utrymme genom att barnen ska ges stöd i att kunna uppfatta sig själva som lärande och 

skapande individer. Barnen ska få hjälp i att utveckla och känna tilltro till sin egen förmåga 

(98/10:7). Läroplanen för förskolan (98/10:4) menar även att vuxnas förhållningssätt påverkar 

barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt 
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samhälle. Läroplanen menar då att vuxna är viktiga förebilder för barnen (ibid.) Som ledare 

eller förebild i förskolan kan ett betingat ledarskap visas som Maltén (2001) menar, handlar 

om att ledaren kan påverka eller förändra handlingssätt och tankemönster hos den ledda 

(2001:43). Även French och Raven (1959) beskriver att förändringar som sker i personers 

beteende, värden, behov eller åsikter kan påverka andra människor (1959:260). I pedagogens 

roll i förskolan kan både en ledare och att vara förebild för barnen utläsas där pedagogens 

förhållningssätt, beteende eller åsikter påverkar barnen i den praktiska verksamheten i 

förskolan. Bromseth (2010) beskriver vikten av att pedagoger i förskolan behöver ifrågasätta 

normer, regler och värderingar som finns i vårt samhälle för att kunna införa och synliggöra 

dessa i den praktiska verksamheten med barnen i förskolan (2010:49).  Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2009) beskriver att pedagogisk kvalitet i förskolan handlar om att pedagoger 

behöver kunna tolka läroplanens mål för den pedagogiska verksamheten (2009:18). Målen ska 

också kunna omsättas i den praktiska verksamheten så att det enskilda barnets erfarenheter, 

intressen samt tidigare kunskaper synliggörs. De menar då att det skapas en helhet mellan det 

enskilda barnet och den kollektiva förskolan (ibid.).  

 

Utifrån vår frågeställning ”Vilket utrymme finns det för barns individualism i den praktiska 

förskoleverksamheten?” finns, förutom läroplanens mål och riktlinjer samt pedagogens 

förhållningssätt, andra faktorer som påverkar utrymmet för barns individualism i 

verksamheten. Faktorer som påverkar kvaliteten i förskolan kan vara barngruppens storlek, 

antal personal och personalens kompetens (Asplund m.fl. 2001:23). I SOU 1997:157 står det 

att även lokalerna i förskolan ska vara ändamålsenliga och storleken på barngruppen ska vara 

lämplig (1997:157:34).  Kihlbom (2003) menar att barngrupperna i förskolan blir allt större 

samtidigt som personalantalet blir färre (2003:5). Även den dolda läroplanen innehållandes de 

osynliga regler och förväntningar som finns på barnen i förskolan och skolan och som Broady 

(2007:14) beskriver, kan utläsas ha betydelse för vilket utrymme som det individuella barnet 

får i den praktiska förskolverksamheten. Broady menar att barnen förväntas kunna sitta stilla 

och lyssna eller att vänta på sin tur. De nämnda faktorerna ovan samt den dolda läroplanen 

kan då utläsas genom vår dokumentanalys, kunna bli ett dilemma kring vilket utrymme som 

finns för det individuella barnet i den praktiska förskoleverksamheten.  
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8. Diskussion 

 

Genom vår dokumentanalys vill vi undersöka hur verksamheter med barn i förskoleåldern 

beskrivs i ett historiskt och nutida perspektiv. Fokus ligger på det individuella barnet i en 

kollektiv verksamhet och huruvida historien satt spår i dagens läroplan för förskolan utifrån 

ett postmodernt- och pragmatiskt perspektiv. Utifrån vårt syfte med vår dokumentanalys 

kommer vi nu att diskutera resultatet av våra frågeställningar kopplat till de perspektiv vi har 

utgått ifrån.  

Utifrån vår frågeställning ”Hur har tidigare barnsyn influerat och påverkat den nutida 

barnsynen? kan det tolkas att det av tradition varit större tyngd på där de vuxna bestämmer ett 

lärstoff som barnen ska lära sig utifrån. När nya pedagogiska influenser började synliggöras i 

förskolans styrdokument lyftes barnet fram som en egen individ med rättigheter till kunskap 

och utveckling (Vallberg Roth 2011:96). Halldén (2012) menar dock att barnet kan antas vara 

ofärdigt då barnet enligt den aktuella läroplanen ska fostras till att bli goda 

samhällsmedborgare (2012:31–35). Dewey (2004) ansåg att barnen och läroplanen inte bör 

betraktas separat utan man måste se det som en enhet som tillsammans utvecklas i olika 

processer. Han lyfter samtidigt att det är problematiskt eftersom uppdelningen förenklar vad 

man vill synliggör. Det är enklare att klassificera in läroplanen och de pedagogiska 

processerna i ett fack och barnet i ett annat och se dem i motsats till varandra (2004:107). Här 

kan det tolkas att barns individualism som lyfts i den senaste läroplansversionen kan krocka 

med förskolan som en kollektiv verksamhet. Att kunna se barnet och läroplanen som en enhet 

i linje med Deweys synsätt skulle då troligtvis kunna gynna barns individualism på ett 

tydligare sätt. 

Dewey (2004)  menade att varje läroplansteori innefattar en utmaning eftersom det finns en 

motsättning i läroplanens krav och riktlinjer, gällande ämnen och kunskaper, kontra barnets 

egen omvärld. Vidare hävdar han att det finns två ståndpunkter som klassificerar in olika 

läroplansteorier och pedagogiska inriktningar. Det ena är en pedagogik där barnen 

underkastas en redan given syn på lärande där det pekar på hur olika kunskapsområden bör 

läras in. Det andra är en pedagogik där barnets intressen och behov styr verksamhetens 

innehåll (Dewey 2004:106).  
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Juul och Jensen (2010) menar att man i den nutida professionella ledarrollen inte kan se barn 

som objekt eftersom samhället är annorlunda jämfört med hur det såg för 50 år sen. Dagens 

samhälle står för en utökad jämlikhet vilket har medfört ett ifrågasättande av formella 

auktoriteter. Förskolan måste vara tidsenlig i den andan att barnen får vara delaktiga i ett 

globalt kommunikationssamhälle. Barn är inte tabula rasa eller objekt. Barns tidigare kunskap 

och erfarenheter gör att varje individ måste bemötas subjektivt (2010). Ur ett pragmatiskt 

perspektiv kan det diskuteras vilken barnsyn som präglar den aktuella förskolans verksamhet. 

Vad är det man vill att barn ska kunna och vad anses vara mest grundläggande för ett livslångt 

lärande? Har man verkligen en helhetssyn på det situationsbaserade barnet och dess förmåga 

att hantera sin framtid? 

Utifrån vår frågeställning ”Hur beskrivs barns individualism kontra kollektivism i tidigare och 

nuvarande styrdokument?” kan det tolkas att den nutida förskolans uppdrag främst är riktat 

mot den kollektiva verksamheten där barn vistas dagligen, men att förskolans innehåll 

gällande utveckling och lärande är riktat mot det enskilda barnet och dess individuella behov 

och förutsättningar. Vidare tolkning är att det finns motsättningar i förskolans styrdokument 

som kan ge upphov till många olika tolkningar då det faktiskt inte står hur dessa uppdrag eller 

mål ska utföras vare för det enskilda barnet eller barnen som ett kollektiv. 

Läroplanen förespråkar barns individualism i interaktion med andra. Barngruppen kan tyckas 

utgöra många viktiga funktioner för individens enskilda utveckling och lärande. Däremot kan 

det tolkas att det inte finns tillräckligt med kunskap om hur man som pedagog ska utföra och 

verkställa läroplanens mål och riktlinjer i den praktiska verksamheten. Enligt Kihlbom (2003)  

blir barngruppen större samtidigt som personaltätheten minskar. Han menar att detta beror på 

att resurserna inte räcker till (2003:5). I en vidare tolkning kan det antas att detta delvis beror 

på att Skolverket ger ut en läroplan men att det inte finns tillräckligt mycket resurser för att 

denna läroplan ska kunna verkställas på ett adekvat sätt. ”Det finns mycket skrivet om 

förskolan men mycket litet av idag verksamma pedagoger” (Campner & Persson, 2000:12). 

Det skulle kunna diskuteras om huruvida Skolverket egentligen är tillräckligt insatta i hur 

förskolans verksamhet bedrivs i praktiken. Ur ett postmodernistiskt perspektiv skulle det 

kunna tolkas att Skolverket inte utgår från ett kritiskt perspektiv där man ifrågasätter vad som 

är kunskap, omsorg och hur detta ska kunna utövas i varje enskild verksamhet där barnet som 

individ ska få utrymme i en kollektiv verksamhet.  
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Utifrån vår frågeställning ”Vilket utrymme finns det för barns individualism i den praktiska 

förskoleverksamheten?” beskriver Vance (2013) att samlingen i förskolan kan vara en 

aktivitet där barnen utbyter och delar med sig av sina erfarenheter (2013:42). I ett utav våra 

exempel, på de samlingar vi upplevt, där barnen samtalade om sina känslor och fick smaka på 

citroner går det att utläsa att det sociokulturella förhållningssättet tillämpas. Det här 

samlingstillfället utgjorde en lärandesituation där barnen interagerade både med andra barn 

och artefakter. 

Hur barns individualism kan synliggöras i ett samlingstillfälle där det ingår fler barn är svårt 

att få en konkret kunskap om. Samlingen utgör endast en del av förskolans innehåll och kan se 

olika ut delvis beroende på barngrupp, antal barn och vilken pedagog som leder samlingen. 

Pedagogernas medvetenhet kring dilemmat att kunna se barns individualism i en kollektiv 

aktivitet är viktigt för hur aktiviteten utformas både till innehåll samt mening för barnet. Ur ett 

postmodernistiskt perspektiv kan det tolkas att pedagogernas intentioner inte alltid kan 

förverkligas för alla barn då alla barns upplevelser från samma situation är olika.  Det som ett 

barn tycker om gillar inte ett annat barn. Hur samlingarna utformas beror till stor del på 

pedagogerna och vad de anser är ett viktigt innehåll att lyfta för barnen. I några förskolor 

samtalades det om veckodagar och vilka barn som inte närvarade. Det är ett innehåll som vi 

själva känner igen från vår tid under 80-talets lekskola och här kan man ana att vissa saker är 

svårföränderliga i förskoleverksamheten. Det påvisar att det kan vara lättare att utforma 

aktiviteten som man alltid har gjort än att våga bryta ett redan inarbetat koncept. I några 

förskolor tolkar vi att det är pedagogerna som bestämmer och att barnen ska sitta stilla, vara i 

tid och kunna lyssna. De förväntningar som finns att barnen ska kunna sitta på sina platser kan 

även påvisa de osynliga regler som Broady (2007) beskriver. Ofta finns det outtalade regler 

som barnen förväntas kunna och klara av. Här kan vi ana en förlegad syn på hur barn lär sig 

kunskap, där pedagogen är auktoritär och barnen är lärjungar vilket kan kopplas till tidigare 

läroplanstraditioner.  

Sammanfattningsvis kan det utläsas att läroplanerna har präglats av en vision om att barn är 

formbara och att man genom disciplin, skolning och fostran ska kunna skapa goda 

samhällsmedborgare. Utifrån ett postmodernt perspektiv kan läroplanen för förskolan 98/10 

och dess praktiska tillämpning i verksamheten inte verka helt anpassad utifrån det enskilda 

barnet och dess behov.  
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9. Avslutande konklusion 
 

I vår dokumentanalys har vi undersökt hur förskolans verksamhet beskrivs ur ett historiskt- 

och nutida perspektiv. Vi har inriktat oss på det individuella barnet i en kollektiv verksamhet 

samt huruvida historien satt spår i dagens läroplan för förskolan utifrån ett postmodernt- och 

pragmatiskt perspektiv. Utifrån våra frågeställningar har vi undersökt barnsynen ur ett 

historiskt- och nutida perspektiv, individualism kontra kollektivism i tidigare och nuvarande 

styrdokument samt det individuella barnets utrymme i förskoleverksamheten. Det kan tolkas 

som att det rent teoretiskt finns många goda intentioner men att det är svårt att ändra gamla 

vanor och synsätt, speciellt om det saknas resurser som till exempel ekonomiska resurser och i 

förlängningen personaltäthet. Dessutom kan det upplevas tunggrott att förändra om det inte 

finns riktlinjer för hur förändringen ska ske. Kanske kan en bidragande faktor vara att 

Skolverket inte tillhandahåller riktlinjer eller klara direktiv. Som förskollärare är man en 

tjänsteman i en yrkesprofession som sällan har någon makt att förändra eller vidga de rådande 

ramfaktorerna. Ur ett pragmatiskt perspektiv kan man då tolka att förskolan är splittrad då det 

inte finns en helhetssyn eller en tydlig kommunikation mellan stat, förskolans professionella 

aktörer och barnens vårdnadshavare. Enligt Sheridan och Pramling Samuelsson handlar 

pedagogisk kvalitet i förskolan om att kunna tolka läroplanens mål för den pedagogiska 

verksamheten och samtidigt kunna omsätta dessa så att det enskilda barnets erfarenheter, 

intresse för att lära samt tidigare kunskaper synliggörs. De menar att det då skapas en helhet 

mellan det enskilda barnet och den kollektiva förskolan (2009:18).  Utifrån detta kan man anta 

att förskolan förväntas lyftas och bedrivas av utbildad personal med en vidgad syn på 

läroplanen och dess innehåll i förhållande till både det individuella barnet och den kollektiva 

barngruppen. 

Beroende på dominerande barnsyn har pedagoger intagit olika förhållningssätt vilket leder till 

att barnet definieras utifrån en relativt statisk generaliserad bild av vad ett barn egentligen är. 

Utifrån ett pragmatiskt perspektiv ska pedagogiken och kunskapsinnehållet kopplas till de 

individuella barn som befinner i förskolan (Dewey, 2004:17–19). Utifrån ett 

postmodernistiskt perspektiv är barn individuella aktörer som både formars av och formar sin 

omgivning (Dahlberg, Moss & Pence, 2013:67). Att kunna utgå från olika perspektiv behöver 

inte ses som något negativt då det kan underlätta en helhetssyn på barnet. Det som däremot är 

viktigt är medvetenheten kring hur olika perspektiv definierar och tolkar vad ett barn är. 
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Avslutningsvis kan man säga att vår dokumentanalys till viss del visar att Skolverket ger ut 

råd och anvisningar utan att förse förskolan med riktlinjer för hur dessa kriterier ska 

verkställas. Den visar även att det är viktigt att ha en medvetenhet kring förskolans historia 

för att kunna förstå hur förskolans verksamhet bedrivs och vad förskolan fyller för funktion i 

dagens samhälle. Genom att förstå hur läroplanen vuxit fram och på vilken grund kan det leda 

till att pedagoger får en ökad förståelse och kunskap kring läroplanens innehåll, hur detta kan 

verkställas, samt att samhället ständigt förändras och att förskolan och dess värderingar samt 

barnsyn inte är statisk. Den individualism som präglar läroplanens mål skulle bli mer 

synliggjord om läroplanen utgick från ett synsätt där man ser barn som human beings 

eftersom syn på kunskap och utveckling inte skulle vara lika statisk. Med utgångspunkt i 

begreppet skulle man kunna anta att det vore mer passande att utgå från en människosyn 

snarare än en barnsyn. 

 

 

9.1 Vidare undersökning 

 

I en vidare undersökning skulle vi vilja få en ökad förståelse för hur den praktiska 

verksamheten bedrivs till exempel genom observationer och intervjuer. Det skulle även vara 

intressant att se om det finns några skillnader ur ett genus-, socioekonomiskt- och etniskt 

perspektiv. Vidare skulle man kunna undersöka om det finns någon skillnad mellan 

pedagogers arbetserfarenhet samt utbildning kopplat till barnsyn och hur det individuella 

barnet framställs. 
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