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Förord 
 
Jag tar mig ofta an nya projekt med inställningen ”hur svårt kan det 

vara?” Det är en inställning som både bidrar till att jag får uppleva och 

erfara en massa saker som är spännande och roliga, men det innebär 

också en hel del prövningar. För det visar sig ganska ofta att det jag ger 

mig in i är svårare än vad jag först kunnat föreställa mig. Den senaste 

tiden har jag renoverat i min källare. När jag tog mig an renoveringen 

så hade jag redan från början en klar bild av hur det skulle se ut när jag 

var färdig: tak och väggar skulle ha ny färg, golvet skulle ha en härlig 

heltäckningsmatta, det skulle finnas en vägg som delade av rummet på 

mitten och inredningen skulle signalera att här kan man mysa och sitta 

länge. Ungefär här är det bara att erkänna att det i slutändan sällan blir 

precis som jag har tänkt från början eftersom det uppstår hinder längs 

vägen. Till min källare var det svårt att få ner en stor och tung 

heltäckningsmatta som på kortaste sidan skulle mäta nästan fyra 

meter. Det var också mycket mer tidskrävande att bygga den där 

avdelande väggen än jag först tänkt, för att inte nämna att skära i 

gipsskivor som visade sig vara svårare än när man ser arga snickaren 

göra det. Nu finns det i alla fall en heltäckningsmatta i rummet, men 

den blev skarvad på två ställen. Det finns också en vägg med gipsskivor, 

med lite extra lister som döljer mina sneda skärningar.  

 

Avhandlingen är ett annat projekt som jag tagit mig an. Även här har 

min målbild behövt revideras längs vägen på grund av olika hinder som 

uppstått. Nu tycker jag inte att varken hinder eller ändringar under 

processens gång är någonting negativt, tvärt om. Hindren gör att jag 

tvingas lära mig mer och ta hjälp av andra, så stort tack till alla 

hinderlösare som funnits med under processens gång. Först vill jag 

börja med att tacka mina fyra handledare. Under tiden som licentiand 

var Anders Arnqvist och Tomas Saar handledare och senare, under 

doktorandtiden, Annica Löfdahl Hultman och Katarina Ribaeus. Ni 

fyra är olika vad gäller många saker, men en sak delar ni, och det är att 

ni så tydligt visat tilltro till min förmåga och kapacitet. Ni kanske inte 

alltid har älskat mina impulsiva förslag och idéer, men ni har ändå varit 

öppna för mina förslag och låtit mig prova. Er stöttning och tilltro har 

betytt oerhört mycket för mig. Stort tack till er alla fyra för att ni så 

frikostigt har delat med er av er kompetens och kunskap. Jag har lärt 
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mig så mycket av er! Särskilt tack till Annica och Katarina som med 

säker hand stöttat, utmanat och peppat. Utan er skulle det aldrig ha 

blivit en doktorsavhandling.  

 

Tack också till alla deltagare i de olika forskningsstudierna. Utan ert 

mod att blotta er och bjuda in mig till er verksamhet så skulle denna 

avhandling inte vara möjlig.  

 

Stort tack till de opponenter och läsare som vid olika tillfällen har 

bidragit med kloka och konstruktiva kommentarer. Bo Dahlin, Marie 

Nordberg, Karin Bengtsson, Sonja Sheridan, Marie Nilsberth, Valerie 

Margrain, Maria Simonsson och Åsa Olsson.  

 

Jag vill också tacka alla vid institutionen för pedagogiska studier för att 

jag får vara en del av den kreativa och öppna arbetsplats som vi 

tillsammans skapar. Särskilt vill jag tacka alla anställda vid 

rektorsutbildningen, förskollärarprogrammet och UBB. Hos er har min 

röst och mitt kunnande alltid varit välkomna och efterfrågade. Särskilt 

tack också till doktorandkollegor som har funnits där för att ventilera 

och bolla olika tankar och utmaningar tillsammans med.  

 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort och varmt tack till vänner och 

familj. Ett särskilt tack vill jag rikta till mina barn; Sebastian, 

Alexander, Valdemar och Matilda. Jag så oerhört stolt över er och över 

att jag har fått den stora gåvan att få vara er mamma. Tack för att ni 

har haft tålamod med mig. Förhoppningsvis så kommer mamma inte 

vara lika glömsk och disträ fortsättningsvis, nu när avhandlingen är 

färdig.  

 
 
 
Ebba Hildén 
Karlstad, mars 2021. 
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Disposition 

Avhandlingen består av två delar: kappan och delstudierna. I kappan 

reflekterar jag kring olika aspekter som är kopplade till de tre 

delstudiernas sammanvägda resultat. Reflektionen tar sin 

utgångspunkt i gemensamma aspekter vad gäller sammanhang, teori, 

metodologi, analys och resultat. Kappan inleds med en 

sammanfattning av de tre delstudierna. I varje avsnitt därefter görs en 

återkoppling till delstudierna där aspekter som på olika sätt framträtt 

lyfts fram och sedan diskuteras vidare.  

 

Under rubriken Lagtexter och ärtpåsar presenteras avhandlingens 

övergripande syfte samt hur de tre delstudierna svarar mot det 

övergripande syftet. För att konkretisera används ett exempel hämtat 

från min empiri som inte publicerats tidigare. Exemplet är en 

undervisningssituation där en förskollärare och två ettåriga 

förskolebarn leker med ärtpåsar. Därefter presenteras avhandlingens 

utgångspunkt vad gäller undervisningssituationer i förskolan. 

Avhandlingens utgångspunkt utgår från delstudiernas sammanvägda 

resultat och diskuteras utifrån skollagens definition av undervisning 

samt annan forskning om undervisning i förskolan.  

 

Därefter, under rubriken Sammanhang, presenteras för delstudierna 

betydelsefulla aspekter som sätter in delstudierna i ett större 

sammanhang. Här redogörs för förskolans tradition och kultur vad 

gäller granskning, föreställningar om skola i förhållande till förskola, 

undervisning liksom hur förskolans pedagogiska uppdrag har 

beskrivits över tid. Gemensamma aspekter presenteras som följande 

teman: att bli granskad, att positionera förskolan som något annat 

än skola och att genomföra en utbildning som anpassas till alla barn. 

Inom dessa teman framträder spänningsfält kopplade till undervisning 

i förskolan, vilket sedan diskuteras vidare: förskollärarens styrande 

roll i förhållande till att låta barnens intresse styra, föreställningar 

om skolans undervisning i förhållande till förskolans tradition och 

verbal kommunikation i förhållande till icke-verbal kommunikation. 

För att fördjupa förståelsen av spänningsfältet som handlar om verbal 

och icke-verbal kommunikation används ytterligare ett empiriskt 
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exempel som inte är publicerat tidigare1. Denna empiri, till skillnad 

från exemplet med ärtpåsarna, är dock analyserad tidigare inom ramen 

för delstudie III. 

 

I avsnittet som följer, under rubriken Teoretiska och metodologiska 

reflektioner, reflekterar jag över teoretiska och metodologiska aspekter 

av betydelse för delstudierna. Här redovisas och diskuteras hur 

teoretiska begrepp som använts i delstudierna förhåller sig till 

varandra, med fokus på ontologiska och epistemologiska likheter. Jag 

reflekterar kring teoretiska och metodologiska aspekter som att 

fokusera på det som uttrycks, att kontexten är betydelsefull, de olika 

kontexterna för datainsamling, mina andra roller och betydelsen av 

temporalitet.  

 

Under rubriken Diskussion lyfts förskolifiering som begrepp för 

förskolan och den icke-verbala kommunikationens betydelse för 

undervisning. Avslutningsvis presenteras förslag på fortsatt forskning. 

 

Avslutningsvis innefattas kappan av en engelsk sammanfattning under 

rubriken English summary. 

 

Avhandlingens andra del innefattar de tre delstudierna i sin helhet och 

bilaga 1-3. 

 

 

  

                                                

 
1 Det första empiriska exemplet som inte är publicerad tidigare utgörs av undervisningssituationen 

med ärtpåsarna. I avhandlingen presenteras således totalt två empiriska exempel som inte tidigare 

publicerats. 
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Sammanfattning av delstudierna 

 

Delstudie I 
Hildén, E. (2014). Kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen 

i fri lek: Meningsskapande genom den levda kroppen 

[Licentiatuppsats, Karlstads universitet]. DiVA. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-33759 

 

Studien fokuserar kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen ur 

ett fenomenologiskt perspektiv (Merleau-Ponty, 2002), där den levda 

kroppen och riktadhet är centrala begrepp. Syftet med studien är att 

beskriva och förstå kommunikation mellan de yngsta barnen i den 

regionala livsvärld som förskolan utgör. Jag vill beskriva hur 

kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen framträder genom 

den levda kroppen. Kommunikation mellan barnen studerades genom 

videoobservationer av sex olika förskolebarn i förskolan. Det yngsta 

barnet var 1 år och 2 månader och det äldsta barnet var 2 år och 2 

månader. Av 9 timmar och 20 minuter videofilm valdes 51 relevanta 

händelser ut för vidare analys. En hermeneutisk analysmetod 

inspirerad av Van Manen (1997) användes där den levda kroppen, det 

levda rummet, den levda tiden och den levda relationen studerades var 

för sig och som en helhet.  

 

Resultatet presenteras genom fem teman: skapande av en gemensam 

handling, uppmärksammande av någon annan, samordnande av 

tillträde till lek, samordnande av tillträde till plats och/eller föremål 

och delande av någon annans erfarenhet. Skapande av en gemensam 

handling är det mest förekommande i empirin, vilket görs av barnen 

genom att upprepa varandras gester och riktadhet. Tidigare forskning 

visar att de yngsta barnen använder en kombination av blickar, 

ögonkontakt och att upprepa varandras gester för att skapa en 

gemensam upplevelse av ett ”vi” (Greve & Kristoffersen Winje, 2012). 

Mot bakgrund av detta så synliggörs i resultatet att själva 

samordningen av gester och riktadhet är avgörande. Barnen 

kombinerar olika gester, koordinerar kroppens riktadhet i rummet och 

korrigerar gester och riktadhet i förhållande till den andre i avseende 
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kropp, rum, tid och relation. Genom att göra detta skapar barnen 

gemensamt en dialog, en turtagning, som jag tolkar som att barnen 

visar att de strävar efter förståelse och bekräftande av varandra. Inom 

temat uppmärksammande av någon annan visar barnen på olika sätt 

för varandra att de uppmärksammat den andres närvaro. I empirin är 

det tydligt att barnen på olika sätt uppmärksammar och förhåller sig 

till varandra i rummet. Situationerna som faller inom ramen för detta 

tema är ofta korta i klocktid, men upplevelsen av mig som forskare är 

att tiden stannar till i dessa möten. Precis som tidigare forskning visar 

resultatet att blickar används för att skapa ett gemensamt fokus 

(Alvestad, 2010; Shin, 2012), men studiens resultat visar dessutom att 

riktadhet krävs för att åstadkomma detta. Barnen gör mötet med den 

andra genom olika gester som blickar, en lätt klapp på huvudet eller en 

vridning av kroppen för att rikta sig mot den andre. Samordning av 

tillträde till lek är något som gemensamt samordnas av barnen, både 

de som vill ha tillträde och de som redan leker en befintlig lek. De som 

önskar tillträde till lek börjar med att observera det som sker, samtidigt 

som blickar och kropp är riktade mot den eller de som leker. Sedan 

upprepar den som observerat samma gester som de lekande barnen 

gör. Det kan mot bakgrund av tidigare forskning beskrivas som 

skuggning (Björk-Willén, 2006). Jag tolkar det som att barnen som 

önskar tillträde till leken visar sin kompetens, att de redan vet hur 

leken ska genomföras, vilket då blir ett argument för att de ska få 

tillträde till leken. Samordning av tillträde till plats och/eller föremål 

skiljer sig från föregående tema eftersom det involverar en fysisk plats 

eller föremål. Alvestad (2010) visar i sin studie på blickars betydelse i 

förhandling, medan min studie betonar betydelsen av kroppens 

riktadhet och varande i rummet. I samordningen riktar barnen sina 

kroppar mot den specifika platsen eller föremålet. Samordningen 

fortlöper sedan genom att den som önskar tillträde närmar sig platsen 

och den som redan har tillträde antingen viker undan och bereder plats 

alternativt knuffar undan eller på annat sätt förhindrar tillträde till 

platsen. På samma sätt närmar sig den som önskar tillträde till ett 

föremål. Den som redan har föremålet antingen ger tillträde eller 

förhindrar med kroppen, genom att exempelvis lägga sig på föremålet 

eller dra den bort från den andre. Delande av någon annans erfarenhet 

är det minst förekommande temat i empirin och skiljer sig markant 

från de andra temana. Detta eftersom det rör sig om återberättande av 
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erfarenheter i dåtid till skillnad mot de andra temana som baserar sig 

på ett här-och-nu-perspektiv. Barnen koordinerar gester, riktadhet, 

blickar och ljud i ett strävande efter gemensam förståelse, något som i 

den redovisade händelsen inte åstadkoms.  

 

Sammanfattningsvis visar studien på den kommunikativa kompetens 

som barnen besitter redan vid 1 års ålder och den höga grad av 

samordning och koordination i förhållande till kropp, rum, tid och 

relation som åstadkoms. Detta skapar betydelsefulla förutsättningar 

för undervisningssituationer som förskollärare genomför tillsammans 

med barnen, då förskollärare behöver beakta och vara lyhörda inför 

barnens sätt att delta och visa initiativ.  

 

I delstudie I är jag ensam författare och har ansvarat för samtliga delar. 

 

Delstudie II 
Hildén, E., Löfdahl Hultman, A. & Bergh, A. (2018). Undervisning 

från svenska förskolechefers perspektiv: Spänningar mellan 

förväntningar och erfarenheter. Barn - Forskning om barn och 

barndom i Norden, Temanummer: Undervisning i förskolan 3-

4, 147–162.  

 

Studien undersöker hur rektorer2 använder begreppet undervisning i 

förskolan i en tid då detta begrepp upplevdes som nytt för förskolan. 

Tidigare forskning, både nationell och internationell, har visat på 

förskollärares oro för skolifiering av förskolan (se exempelvis Jonsson 

m.fl., 2017; Vallberg Roth m.fl., 2018; Sofou & Tsafos, 2009; Wang 

m.fl., 2008). Rektorers användning av begreppet undervisning 

studeras genom en begreppshistorisk analys (Koselleck, 2004) där 

temporala lager av erfarenheter och förväntningar som laddas i 

begreppet undervisning framträder. Erfarenheter och förväntningar 

kan vara individuella så väl som kollektiva. Empirin består av två delar. 

Den första består av ljudinspelade samtal från en lokal 

                                                

 
2 Sedan artikeln publicerades har titeln ändrats från förskolechef till rektor.  



12 

 

 

kompetensutvecklingsinsats för förskollärare och barnskötare med 

fokus på undervisning i förskolan. Insatsen var initierad och ledd av 

rektorn och dennes ledningsteam. Analysen fokuserade det som rektor 

och ledningsteam uttryckte. Den andra empiriska delen består av 

enkätsvar från 11 rektorer som deltog i en nationell utbildningsinsats 

samt efterföljande intervju med en av deltagarna.  

 

Resultatet visar att rektorer uttrycker en förväntan om att begreppet 

undervisning ska börja användas utifrån att gällande styrdokument ska 

följas. Inom denna förväntan synliggörs erfarenheter av att 

undervisning tillhör skolan och därför inte tidigare använts som 

begrepp i förskolan. Samtidigt som undervisning ska börja användas 

uttrycker rektorer en förväntan om att förskolans särart ska bibehållas, 

vilket kan förstås mot bakgrund av tidigare forskning som en strävan 

att undvika skolifiering. Rektorerna hämtar sina erfarenheter från 

förskolans tradition och kultur genom att beskriva undervisning som 

lekfull och baserad på barnens intressen. Undervisning beskrivs som 

ett temainriktat arbetssätt där omsorg, utveckling och lärande bildar 

en helhet. Det gör att undervisning i förskolan blir något annat än 

föreställningen om skolans undervisning. Rektorer fyller därmed 

begreppet undervisning med ett innehåll som rimmar väl med 

förskolans kultur och tradition. Samtidigt uppmanas förskollärarna att 

delta i och ta ansvar för skapande av innehåll och förståelse. 

Tillsammans med förskollärarna transformerar rektorerna 

undervisning som begrepp. Transformeringen sker framför allt kring 

aspekter som handlar om olikheter i ansvar och uppdrag i arbetslagen 

och målstyrning av processen. Att endast legitimerade förskollärare får 

bedriva undervisning transformeras till att både förskollärare och 

övriga i arbetslaget kan genomföra undervisningssituationer 

tillsammans med barnen om den föregås av gemensamma reflektioner 

i arbetslaget under ledning av förskollärare. Att målet ska styra 

processen transformeras till en medvetenhet kring styrdokumentens 

formuleringar som öppnar upp för en följsamhet inför det som barnen 

riktar sitt intresse mot i stunden.  

 

Sammanfattningsvis visar studien hur rektorer bjuder in till en 

förskolifiering av begreppet undervisning snarare än en skolifiering av 

förskolan.  
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I delstudie II har jag varit huvudförfattare och har haft det 

huvudsakliga ansvaret för planering och genomförande av 

datainsamling, framskrivning av bakgrund samt haft huvudansvar för 

analys, diskussion och slutsatser. 

 

Delstudie III 
Hildén, E., Löfdahl Hultman, A. & Ribaeus, K. (2021). Teaching as a 

new mission: Swedish preschool teachers’ collegial discussions. 

Early Years An International Research Journal. 

https://doi.org/10.1080/09575146.2021.1880374 

 

Studien undersöker förskollärares kollegiala diskussioner om 

undervisning i förskolan. Kollegiala diskussioner har länge ansetts vara 

betydelsefulla när nya direktiv och riktlinjer ska hanteras (Sula m.fl., 

2019; Nolan & Molla, 2018) och är ett vedertaget och väl använt verktyg 

för att bedriva utvecklingsarbete i förskolan (Öqvist & Cervantes, 

2018). Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur 

förskollärare över tid, genom kollegiala diskussioner, hanterar 

undervisning som ny del i sitt uppdrag. Empirin utgörs av två delar. 

Den första delen består av inspelade samtal inom ramen för samma 

kompetensutvecklingsinsats med förskollärare och barnskötare som i 

delstudie II. Från kompetensutvecklingsinsatsen analyserades samtal 

mellan förskollärare som arbetar med barn i åldrarna 1-3 år. Dessa 

förskollärare deltog sex månader senare i gruppintervjuer, vilket utgör 

den andra delen av empirin. Gruppintervjuerna fokuserade 

videoinspelade situationer av vardagliga aktiviteter och händelser där 

förskollärarna och barnskötarna kommunicerade med barnen. Under 

gruppintervjun diskuterades undervisning utifrån dessa 

videoinspelningar med fokus på vad som var undervisning och inte, 

och varför. Under analysfasen valdes tre förskollärares uttryck ut för 

mer ingående analys. Den teoridrivna analysen genomfördes med hjälp 

av det teoretiska begreppet teacher agency3 (Priestley m.fl., 2015), med 

                                                

 
3 På svenska översätt till handlingsberedskap 
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specifikt fokus på de två temporala dimensioner som utgörs av 

erfarenheter och visioner.  

 

Resultatet synliggör hur förskollärare på olika sätt åstadkommer 

handlingsberedskap. Förskollärares handlingsberedskap förstås som 

något som görs, inte som en egenskap någon har, och som framträder 

när spänningar behöver hanteras. Resultatet visar på spänningar 

mellan förskollärarnas särskilda ansvar i förhållande till arbetslagets 

uppdrag och kring målstyrningen av processen, men att dessa 

spänningar har hanterats vid tiden för gruppintervjuerna. De tre 

förskollärarna har under kompetensutvecklingsinsatsen kollektivt 

hanterat undervisning som ny del av sitt uppdrag genom att 

transformera förståelser av undervisning som begrepp och uppdrag. 

Transformeringen görs genom att förskollärarna inkluderar, justerar 

och/eller omformulerar tidigare förståelser med hjälp av 

värdeaspekter som kan kopplas till en professionell kärna. Den 

professionella kärnan som framträder utgörs av beaktande av barnens 

intressen och behov, att arbeta tillsammans i arbetslag där alla olika 

yrkeskategorier kan göra allt, men framför allt ambitionen att 

genomföra en utbildning som anpassas till alla barn. Den 

professionella kärnan kan förstås som grundad i förskolans tradition 

och kultur.  

 

Resultatet visar sammanfattningsvis hur betydelsefulla kollegiala 

diskussioner genomförda över tid är för hanteringen av undervisning 

som begrepp och som uppdrag, då de kollegiala diskussionerna 

möjliggör förskollärares handlingsberedskap. Resultatet visar även hur 

inflytelserik en professionell kärna bestående av värdeaspekter är och 

i hur hög grad den påverkar förskollärares hantering av undervisning.  

 

I delstudie III var jag huvudförfattare och hade huvudsakliga ansvaret 

för planering och genomförande av datainsamling, framskrivning av 

bakgrund samt haft huvudansvar för analys, diskussion och slutsatser. 
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Lagtexter och ärtpåsar 

Den här avhandlingens forskningsintresse fokuserar den undervisande 

förskolläraren och mer specifikt hur undervisningsuppdraget formas. 

För att bidra med kunskap om hur förskollärarnas 

undervisningsuppdrag formas tar jag stöd i tre olika aktörers 

perspektiv: de yngsta förskolebarnens, rektorernas och förskollärarnas 

perspektiv. Det övergripande syftet med avhandlingen är därmed att 

skapa kunskap om hur dessa olika aktörer på olika sätt bidrar till 

undervisningssituationer i förskolan.  

 

För att svara mot avhandlingens syfte har tre delstudier genomförts. 

Delstudie I fokuserar inte undervisning, men resultatet synliggör 

betydelsefulla förutsättningar för undervisningssituationer. De yngsta 

förskolebarnens kommunikation ses som ett bidrag till 

undervisningssituationer eftersom barnen genom sin kommunikation 

deltar och visar initiativ, som sedan förskollärarna beaktar och följer. I 

delstudie II studeras hur rektorerna använder undervisningsbegreppet 

där kollektiva och individuella erfarenheter och förväntningar 

framträder. Rektor har som pedagogisk ledare och chef för 

förskollärarna det övergripande ansvaret för förskolans utbildning. 

Rektor bidrar genom att skapa förutsättningar för förskollärare att 

ansvara för de undervisningssituationer som genomförs. I delstudie III 

studeras hur förskollärarna, som arbetar tillsammans med de yngsta 

förskolebarnen, inom ramen för kollegiala samtal hanterar 

undervisning som ny del i sitt uppdrag. I förskollärarnas hantering av 

undervisning som begrepp och uppdrag formas deras förståelse av vad 

undervisning i förskolan skulle kunna vara och hur undervisning kan 

genomföras tillsammans med barnen. Denna förståelse påverkar sedan 

hur förskollärare agerar tillsammans med barnen i 

undervisningssituationer.  

 

Genom en undervisningssituation, hämtad från tidigare ej publicerad 

empiri, kommer jag nu gå vidare och visa hur de tre delstudierna 

tillsammans bidrar till att svara mot avhandlingens övergripande syfte.  
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En undervisningssituation  
I undervisningssituationen deltar en förskollärare tillsammans med 

två ettåriga förskolebarn (videoinspelad 2017-10-25). Situationen 

diskuterades inom ramen för en av gruppintervjuerna i delstudie III, 

men har inte analyserats inom ramen för delstudien.  

 

Genom undervisningssituationen nedan visas hur resultatet i delstudie 

I (hur de yngsta barnen kommunicerar) bidrar till förskollärares 

undervisning genom de yngsta barnens kommunikativa sätt att delta 

och visa initiativ. Rektors hantering av begreppet undervisning 

(delstudie II) bidrar till förskollärares tolkning och förståelse av 

undervisning som begrepp och som uppdrag. Även om rektorn inte 

deltar i situationen så är förståelse av undervisningsbegreppet en 

förutsättning som rektor skapar, vilket avspeglar sig i den 

exemplifierade situationen. Resultatet i delstudie III visar hur 

förskollärarna hanterar undervisning som begrepp och uppdrag där 

förskollärarnas förståelse formar förskollärares bidrag till 

undervisningssituationen. Förskollärarna bidrar genom att ta ansvar 

och genomföra undervisningen tillsammans med barnen. Jag kommer 

först redogöra för situationen och sedan hur delstudiernas resultat 

bidrar till en fördjupad förståelse av hur undervisningssituationen 

formas och sammantaget hur de olika aktörerna på olika sätt bidrar till 

undervisningssituationen.  

 

Undervisningssituationen utspelar sig inomhus i avdelningens största 

rum. I rummet finns bland annat hinkar i olika storlekar, olika påsar 

av tyg och ärtpåsar i olika former (ihop-sydda tygstycken som 

innehåller torkade ärter). Förskolläraren Maria4 sitter tillsammans 

med två ettåriga barn på en matta (bild 1). Alicia sitter till vänster i bild 

och Olivia sitter till höger i bild. Förskolläraren tittar mot Alicia och 

beskriver med ord det som Alicia gör. Dialogen dem emellan handlar 

om tung och lätt, vilket förskolläraren förmedlar med ord men också 

med tecken som stöd. Alicia kommunicerar med gester, olika ljud och 

några enstaka ord. Alicia plockar i och ur ärtpåsar ur en tygpåse hon 

har i sitt knä, medan hon tittar på och kommunicerar med 

                                                

 
4 Förskolläraren Maria finns med i delstudie III, därav samma fiktiva namn här. 
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förskolläraren. På bild 1 ser vi att förskolläraren är riktad med 

överkroppen mot Alicia och har sitt ansikte vänt mot henne. Vi ser 

också att Olivia sitter en bit ifrån förskolläraren och Alicia, men att 

Olivia tittar på dem. 

Bild 1  

Efter en stund kryper Olivia närmare förskolläraren och Alicia (bild 2 

och 3). Alicia fortsätter att plocka i och ur ärtpåsar ur tygpåsen hon har 

i sitt knä och kommunicerar med förskolläraren, som fortsätter att titta 

på Alicia. Bild 2 visar att förskolläraren tittar mot Alicia och att Olivia 

inte längre sitter ner utan har börjat närma sig förskolläraren. Bild 3 

visar att Olivia befinner sig nära förskolläraren. 

Bild 2  

Bild 3  

Olivia tar tag i en av tygpåsarna och drar den långsamt till sig, samtidigt 

som hon tittar på Alicia. Förskolläraren vänder nu ansiktet mot Olivia 

Alicia 
Olivia 
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och tittar på henne (bild 4). Alicia gör några ljud och förskolläraren 

svarar: ”Jag tror att Olivia bara tittar lite, hon är nyfiken”. Bild 4 visar 

att förskolläraren tittar mot Olivia och att Olivia håller upp tygpåsen 

framför förskolläraren. På bild 4 är tygpåsen som Olivia tagit tag i 

inringad med en cirkel. 

Bild 4  

Efter att ha tittat på Olivia vänder förskolläraren återigen huvudet mot 

Alicia (bild 5). Olivia börjar plocka ur ärtpåsarna som finns i tygpåsen 

och håller upp dem med sin högra hand, framför förskolläraren, 

samtidigt som hon tittar mot förskolläraren. På bild 5 nedan är Olivias 

högra hand hållande en ärtpåse inringad med en cirkel. Bilden visar 

också att förskolläraren är vänd mot Alicia när Olivia håller upp 

ärtpåsen. 

Bild 5   

Alicia reser sig upp och går för att hämta ytterligare en tygpåse från 

väggen (bild 6). Förskolläraren följer Alicia med blicken. Olivia sitter 

kvar och fortsätter att plocka i och ur ärtpåsar. När Alicia reser sig upp 

vänder Olivia sitt ansikte upp mot henne. Förskolläraren tittar mot 

Alicia och har sitt ansikte vänt mot Alicia under hela tiden som Alicia 

hämtar tygpåsen. ”Du vill ha den” säger förskolläraren till Alicia. Alicia 

gör lite olika ljud och säger: ”Den”. 

Alicia 
Olivia 
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Bild 6  

När Alicia har hämtat ner en tygpåse från kroken på väggen går hon 

direkt fram till förskolläraren och ger tygpåsen till henne. Hon tar emot 

tygpåsen och säger: ”Åh, får jag en också! Du är väl för snäll! Tack!” 

Förskolläraren lägger tygpåsen i sitt knä och tittar ner i den (bild 7). Vi 

ser också på bild 7 att Olivia tittar ner i den tygpåse hon har i sitt knä 

och att Alicia går bakom förskolläraren tillbaka mot sin tidigare 

sittplats. 

Bild 7  

Olivia ställer sig sedan snabbt upp på knäna, sträcker sina händer mot 

den tygpåse som förskolläraren håller i samtidigt som hon tittar mot 

förskolläraren. Precis innan Olivia börjar plocka ut ärtpåsarna ur den 

tygpåse som förskolläraren håller fnissar Olivia till och börjar sedan 

med högre tempo och frekvens plocka ur ärtpåsarna. Förskolläraren ler 

mot Olivia. På bild 8 är en av de ärtpåsar som plockas ur tygpåsen 

inringad med en cirkel. Förskolläraren säger ”oj, va många ärtpåsar det 

finns!” och börjar sedan räkna när Olivia plockar ur.  

Alicia 
Olivia 
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Bild 8  

Bild 8 visar att förskolläraren tittar mot Olivia, men förskolläraren 

växlar nu mellan att titta på Olivia och Alicia. Alicia växlar också mellan 

att titta på förskolläraren och Olivia, liksom Olivia också gör. Alla tre 

tittar alltså växelvis på varandra. När förskolläraren räknar svarar 

Alicia genom att göra ett ljud som liknar siffran som förskolläraren 

säger. ”Finns det några fler?” undrar förskolläraren. Olivia är tyst, men 

plockar hela tiden upp nya ärtpåsar och håller upp dem med sin högra 

hand. Efter att fyra ärtpåsar är urplockade konstaterar förskolläraren: 

”Nu är den tom” och visar stödtecknet för tom. 

 

Det som händer i situationen ovan mellan förskolläraren och de två 

barnen kan vi förstå med hjälp av resultaten från de tre delstudierna, 

vilket gör att olika aktörers olika bidrag till undervisningssituationen 

synliggörs. Vi börjar med de yngsta barnen (delstudie I). Olivia och 

Alicia såväl som förskollärarens kommunikation i situationen ovan kan 

beskrivas som både verbal och icke-verbal. Barnen, liksom 

förskolläraren, använder sig av blicken för att kunna skapa ett 

gemensamt fokus (plocka i och ur ärtpåsar ur tygpåsar). Kropparna är 

riktade mot varandra, vilket visar att de är öppna för en gemensam 

kommunikation. Vi ser också att Olivia samordnar tillträde till lek. 

Olivia observerar och sitter i början lite längre ifrån förskolläraren och 

Alicia. När Olivia observerar sitter hon still, gör inga ljud utan bara 

tittar. Efter ett tag kryper Olivia närmare och tar tag i en av tygpåsarna, 

vilket gör att hon får respons från både Alicia och förskolläraren. Dock 

återgår förskolläraren och Alicia till sin dialog, vilket gör att ärtpåsarna 

som Olivia håller upp inte noteras av varken förskolläraren eller Alicia. 

När sedan förskolläraren får en tygpåse med ärtpåsar i sitt knä gör 

Olivia ett nytt försök och kryper nära förskolläraren. Olivia tittar på 

förskolläraren som om hon vill kolla av att det är OK att hon kommer 

Olivia 

Alicia 
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nära och sträcker sig samtidigt efter tygpåsen. Olivia fnissar till och 

börjar sedan plocka ur ärtpåsar. Fnisset skulle kunna vara en glädje 

som Olivia känner av att bli inkluderad och vara med och leka 

tillsammans med Alicia och förskolläraren.  

 

Rektor deltar inte fysiskt i undervisningssituationen ovan. Trots detta 

kan vi titta på exemplet ovan utifrån det som rektorerna gav uttryck för 

om undervisning som begrepp och uppdrag i förskolan, som framkom 

i resultatet i delstudie II. I delstudie II framträder rektors ambition att 

bibehålla förskolans särart. Förskollärares förståelse och agerande 

påverkas av en rad olika saker, där en av dessa påverkansaspekter 

troligtvis är rektorn som pedagogisk ledare, chef och ytterst ansvarig 

för utbildningens kvalitet. Undervisning beskrivs av rektorerna i 

delstudie II som innehållande lek utifrån barnens intresse, där en 

helhetssyn på omsorg, utveckling och lärande bildar utgångspunkt för 

ett temainriktat arbetssätt inom ramen för förskolans undervisning. 

Under gruppintervjun (delstudie III) berättade förskollärarna att det 

rum i vilket situationen ovan utspelade sig var planerad utifrån 

läroplansmålet att ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse 

för mätning. Vi ser också andra läroplansmål i 

undervisningssituationen som gör att undervisningen kan beskrivas 

som ett temainriktat arbetssätt. Förskolläraren får exempelvis in 

ytterligare läroplansmål som handlar om matematik, som att ge varje 

barn förutsättningar att utveckla förståelse för antal, siffror och 

talföljd. Vi ser också läroplansmål som handlar om att ge varje barn 

förutsättningar att utveckla förmåga att kommunicera, uttrycka, 

undersöka och använda matematiska begrepp, att fungera i grupp och 

samarbeta.  

 

Om vi tittar på undervisningssituationen ovan utifrån resultaten i 

delstudie III där förskollärarna hanterade undervisning som begrepp 

och uppdrag så framträder fler nyanser. Delstudie III visar att 

undervisningsuppdraget hanteras genom att vissa värdeaspekter som 

kan kopplas till en professionell kärna på olika sätt transformerar 

skollagsdefinitionen. Transformeringen genomförs antingen genom 

att tillägg görs eller att definitionen tolkas på olika sätt. Att följa 

barnens intresse och behov i en utbildning som anpassas till alla barn, 

är aspekter som ingår i den professionella kärnan. I exemplet ovan 
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följer och anpassar förskolläraren undervisningssituationen utifrån 

barnens initiativ. Alicia hämtar en tygpåse till förskolläraren som då 

responderar på det (tittar ner i påsen och pratar om innehållet i påsen). 

Olivia tar initiativ vid två tillfällen och kryper då närmare 

förskolläraren som svarar genom att titta på Olivia och prata med 

henne. Förskolläraren tonar in till barnens initiativ och låter 

därigenom barnens intresse och behov styra. Då blir också situationen 

lustfylld och rolig för barnen. Olivia visar exempelvis tydligt sin glädje 

genom att fnissa till och då ler också förskolläraren mot Olivia. En 

utbildning som anpassas till alla barn beskrivs i delstudie III som rolig 

för barnen, vilket exemplet här visar.  

 

De olika aktörerna bidrar till undervisningssituationen ovan på olika 

sätt. Rektorer skapar förutsättningar för förskollärares undervisning 

utifrån rektors egen förståelse av undervisning som begrepp och 

uppdrag. En förståelse som förmedlas till förskollärarna och påverkar 

förskollärarnas förståelse, som i sin tur formar hur förskollärarna 

undervisar. De yngsta förskolebarnens deltagande och initiativtagande 

visas genom deras kommunikation, där icke-verbala gester 

koordineras och samordnas tillsammans med andra. Förskollärarens 

ambition att vara lyhörd inför barnens initiativ förutsätter en öppenhet 

för de olika sätt som barnen kommunicerar, vilket synliggörs i 

exemplet ovan. I situationen ovan bidrar förskolläraren genom att ta 

ansvar för och genomföra undervisningen tillsammans med barnen.  

 

Jag kommer att återkoppla till ovanstående exempel med ärtpåsarna i 

kappans olika avsnitt. 

 

Undervisning i skollagen 
När rektorerna och förskollärarna i delstudie II och III hanterar 

undervisning som begrepp och uppdrag förhåller de sig till skollagens 

lagparagrafer om undervisning och Skolinspektionens rapport om 

undervisning, lärande och förskollärares ansvar (2016b). Nedan följer 

en redogörelse av tre lagparagrafer i skollagen som reglerar 

undervisning i förskolan. Under avhandlingens rubrik Sammanhang 

beskrivs Skolinspektionens rapport (2016b) närmare.  
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Undervisning infördes som begrepp för förskolan 2010 i samband med 

att förskolan blev en egen skolform. I skollagen (SFS 2010:800, kap 1 

§ 3) definieras undervisning som: 

sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare 
syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av 
kunskaper och värden. 

Definitionen är skolformsgemensam, vilket medför att definitionen 

snarare är bred än specifik för att kunna passa alla skolformer. I 

förarbetet till skollagen (Prop. 2009/10:165) står det att begreppet 

undervisning ska ges en vid tolkning i förskolan. Det betonas att det 

inte föreligger någon kritik mot förskolan och att verksamheten inte 

behöver förändras, utan snarare ska fortlöpa och genomföras som 

innan. Anledningen till varför undervisning som begrepp infördes för 

förskolan förklaras med ambitionen att tydliggöra förskolan som 

skolform och som det första steget i barns och elevers utbildning.  

 

Skollagen (SFS 2010:800, kap. 2 § 13) anger vem som får undervisa i 

förskolan: 

Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är 
behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen.  

I propositionen Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och 

trygghet (Prop. 2009/10:165) skrivs lärarens betydelse för barns och 

elevers lärande, utveckling och måluppfyllelse fram. Här lyfts särskilt 

den kompetens som lärare skaffar sig genom utbildning som 

betydelsefull. Det är därför den legitimerade förskolläraren som 

ansvarar för och leder undervisningen i förskolan. Samtidigt beaktas 

förskolans tradition av att arbeta tillsammans i arbetslag då andra 

yrkeskategorier som exempelvis barnskötare erkänns som 

personalgrupp som ska komplettera förskollärarna. I skollagen (SFS 

2010:800, kap. 2 § 14) skrivs detta fram på följande sätt: 

Utöver lärare eller förskollärare som avses i 13 § får det i undervisningen i 
fritidshemmet och förskolan finnas annan personal med sådan utbildning 
eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas. 

Skollagens lagparagrafer beskriver inte hur undervisning ska 

genomföras tillsammans med barnen. Resultaten i delstudie II och III 

visar dock att rektorerna och förskollärarna har fokus på 

genomförandet tillsammans med barnen. Rektorerna och 
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förskollärarna uttrycker att en undervisningssituation är en situation 

där förskollärarna5, i kommunikation tillsammans med barnen, har 

som syfte att främja barnens utveckling och lärande utifrån 

läroplansmålen. Det redovisade exemplet med ärtpåsarna visar att 

både barnen och förskolläraren är delaktiga och påverkar 

genomförandet av undervisningssituationen. Avhandlingens 

utgångspunkt är därför att undervisningssituationer genomförs av 

förskolläraren och barnen tillsammans, där kommunikation mellan 

dem som deltar är central.  

 

Avhandlingens utgångspunkt 
För att fördjupa och nyansera avhandlingens utgångspunkt kommer 

jag nu att reflektera kring rektorernas och förskollärarnas 

beskrivningar av undervisningssituationer i förskolan kopplat till 

annan forskning. När rektorerna och förskollärarna beskriver 

undervisningssituationer lyfter de delvis samma aspekter. I delstudie 

II lyfter rektorerna ett temainriktat arbetssätt, leken, barnens intressen 

och helhetssynen på omsorg, lärande och utveckling. De uppmanar 

också sina medarbetare6 att vara aktiva i dialogen tillsammans med 

barnen och att ha ett läroplansmål att styra mot. I delstudie III lyfter 

förskollärarna barnens intressen och behov, liksom att genomföra en 

utbildning som är bra och rolig för barnen.  

 

De aspekter som rektorerna och förskollärarna lyfter i delstudie II och 

III stämmer väl överens med tidigare forskning. Sheridan och Williams 

(Skolverket, 2018b) drar slutsatsen att det råder samstämmighet7 kring 

betydelsefulla aspekter av undervisning i förskolan. Här kan nämnas 

betydelsen av att barnen är delaktiga aktörer, där barnens erfarenheter 

                                                

 
5 Rektorer och förskollärare uttrycker även att andra yrkeskategorier i arbetslaget undervisar (som 

exempelvis barnskötare eller motsvarande), då under förutsättning att det sker under ledning av förs-

kollärare. Avhandlingen fokuserar den undervisande förskolläraren, därav formuleringen i avhand-

lingens utgångspunkt vad gäller undervisningssituationer i förskolan. 
6 När medarbetare används som benämning i avhandlingen så innefattas medarbetare av förskollärare 

och övriga i arbetslaget.  
7 Samstämmigheten avser de forskare från fem svenska lärosäten som bidrog med texter till en kun-

skapsöversikt. Kunskapsöversikten beställdes av Skolverket i syfte att bidra med en vetenskapligt grun-

dad bild av hur undervisning kan förstås i förskolans kontext, liksom hur det skulle kunna genomföras 

på bästa sätt. 
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och perspektiv tas till vara i undervisningen. Förskollärarens roll 

beskrivs som stöttande, kommunikativ, interaktiv och är relationellt 

grundad, där medvetna strategier för att främja barnens lärande och 

utvecklande används aktivt. Förskollärarens kompetens handlar både 

om att vara kunnig inom området (ämneskunskaper) men också om att 

se till så att mål och aktiviteter är relaterade till varandra. Vallberg Roth 

(2018) beskriver undervisning i förskolan på ett liknande sätt, där 

barnens delaktighet och inflytande utifrån deras erfarenhet och 

intresse betonas, liksom den aktiva förskolläraren som stöttar, styr, 

motiverar, initierar eller leder undervisningssituationen tillsammans 

med barnen som deltar.  

 

Forskningsstudier som synliggör rektorers och förskollärares 

perspektiv på undervisning i förskolan visar också på likheter med hur 

rektorerna och förskollärarna i delstudie II och III beskriver 

undervisningssituationer. Sin Goh och Yamauchi (2012) lyfter 

exempelvis fram förskollärares betoning av relationella aspekter där 

både verbal och icke-verbal kommunikation behöver beaktas för att 

främja barnens utveckling och lärande. Andra forskare (se Palla & 

Vallberg Roth, 2020) lyfter rektorers och förskollärares beskrivning av 

barnens intressen och behov som betydelsefullt i en undervisning som 

relateras till barnens lärande. Lyhördhet, närvaro, reflektion, 

medvetenhet och förmåga att utmana barnen framträder som viktiga 

delar i den undervisande förskollärarens didaktiska förhållningssätt 

och kunskaper. Enligt förskollärares och rektorers beskrivning i Palla 

och Vallberg Roths studie (2020) vilar undervisningen på vetenskaplig 

grund där förskolläraren utgår från teorier och aktuell forskning i 

undervisningen. En undervisande förskollärare förutsätts ha 

kunskaper om såväl barns lärprocesser och utveckling som 

styrdokument, ämnesdidaktiska kunskaper och pedagogik. 

Kopplingen till en vetenskaplig grund, som framträder i Palla och 

Vallberg Roths studie (2020) framträder inte i avhandlingens delstudie 

II eller III, vilket dock de andra aspekterna gör. 

 

Liksom delstudie III visar annan forskning om undervisning i 

förskolan en bild av ett undervisningsbegrepp i förändring. Från ett 

motstånd mot begreppet undervisning i förskolan (se exempelvis 

Einarsdóttir, 2003; Sæbbe & Pramling Samuelsson, 2017; Vallberg 
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Roth, 2018) framträder en förskjutning mot en profession som har 

omfamnat begreppet och strävar efter att göra det till sitt eget. Inom 

ramen för detta omfamnande förhåller sig förskollärare till en rad olika 

spänningsfält, där undervisningsbegreppet liksom uppdraget tolkas 

utifrån förskollärares professionella erfarenheter (Palla & Vallberg 

Roth, 2020). Undervisning beskrivs som en ”företeelse i rörelse utan 

fixerade gränser för dess början eller slut, och som blir till i 

förskollärarnas möten där och då med verksamhetens barn” (Olsson 

m.fl., sid. 49, 2020). Det kan beskrivas som att undervisning som 

begrepp och uppdrag formas med hjälp av olika aktörer, där behovet 

av att förhålla sig till dilemman och spänningsfält i sig kan leda till 

förändring (Fredriksson & Lindgren Eneflo, 2019).  

 

Jonsson m.fl. (2017) lyfter förskollärares ambivalenta inställning till 

undervisningsbegreppet som ett tecken på en förskola i förändring. För 

barnen och föräldrarna framträder en rättighetsdiskurs, där barnens 

rätt till lärande och utveckling lyfts. Förskollärarna betonar barnens 

rätt att vara delaktiga i undervisningen, där förskollärarna poängterar 

sitt eget ansvar att undervisa på ett sätt så att barnens intresse, behov 

och erfarenheter finns med som grund. På samma gång menar 

förskollärarna att barnen behöver bli skyddade från allt för mycket 

undervisning, då undervisning ses som prestationsinriktad och som en 

begränsning av barnens egen lek och kreativitet. Utmaningen ligger i 

att både ta tillvara på det som barnen upplever som meningsfullt 

samtidigt som förskollärarna medvetet riktar in barnens intressen mot 

styrdokumentens lärandemål. Undervisning upplevs av förskollärarna 

som kravfyllt då det ställer andra krav på planering, dokumentation, 

utvärdering, medvetenhet kring vilket mål som ska fokuseras och vad 

som ska läras ut, till skillnad mot mer fria aktiviteter som lek och 

skapande. Samtidigt ses undervisningsbegreppet som en statushöjare 

som leder till en ökad kvalitet i utbildningen lika väl som vetenskaplig 

grund. I delstudie III framkommer liknande resultat, men det finns 

också skillnader. Förskollärarna i delstudie III ser visserligen att 

undervisningsbegreppet medför förändringar i planering och 

genomförande tillsammans med barnen, men beskriver det inte som 

kravfyllt eller att undervisningen i sig skulle leda till mer 

dokumentation. När det gäller barnen är förskollärarna i delstudie III 

noga med att poängtera betydelsen av att vara följsam inför barnens 
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intressen i undervisningen. Det kan vara ett sätt att ta ansvar för att 

undervisa utifrån barnens intressen. Förskollärarna uttrycker inte i 

delstudie III att barnen behöver bli skyddade mot allt för mycket 

undervisning, men framhåller däremot att undervisningen bör vara 

rolig för barnen.  
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Sammanhang 

För att bidra till en djupare förståelse kring det sammanhang som 

delstudierna befinner sig i presenteras i föreliggande avsnitt tre teman 

som leder fram till tre spänningsfält. Det första temat handlar om att 

bli granskad som är relevant i förhållande till delstudie II och III. 

Rektorerna i delstudie II berättade att Skolinspektionens rapport 

(2016b) var anledningen till varför rektorerna fått ett ökat fokus på 

hantering av undervisning som begrepp och uppdrag. Samma rapport 

var också framträdande i förskollärarnas diskussioner i delstudie III. 

Det andra temat handlar om att positionera förskolan som något 

annat än skola, vilket fördjupar förståelsen kring rektors och 

förskollärares hantering av undervisning i delstudie II och III. Både 

rektorerna och förskollärarna uttrycker att förskolans undervisning 

måste vara något annat än grundskolans undervisning. Det tredje 

temat handlar om att genomföra en utbildning som anpassas till alla 

barn, vilket ger en fördjupad förståelse av rektorernas och 

förskollärarnas hantering av undervisning som begrepp och uppdrag. 

Det tredje temat beskriver även den kontext där de yngsta barnen 

deltar och visar initiativ (delstudie I).  

 

Utifrån de teman som presenteras och diskuteras framträder tre 

spänningsfält: förskollärares styrande roll i förhållande till att låta 

barnens intressen styra, föreställningar om grundskolans 

undervisning i förhållande till förskolans tradition och verbal 

kommunikation i förhållande till icke-verbal kommunikation. För att 

synliggöra spänningar mellan förväntningar på verbal kommunikation 

i undervisning och yngre barns icke-verbala kommunikation redovisas 

ännu inte publicerade resultat från delstudie III.  

 

När situationen med ärtpåsarna diskuterades i gruppintervjun 

(delstudie III) beskrev förskollärarna situationen som undervisning 

och relaterade det till Skolinspektionens (2016b) beskrivning av 

undervisning. Förskolläraren genomför undervisningssituationen med 

ärtpåsarna på ett sätt som stämmer väl överens med ett traditionellt 

sätt att arbeta tillsammans med barnen i förskolan. Trots detta 

beskriver hon i gruppintervjun att det som görs är undervisning. Det 

ser jag som ett sätt att bibehålla förskolans särart och att positionera 
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förskolan som något annat än skola. Ett annat exempel som visas i 

situationen med ärtpåsarna är förskollärarens ambition att följa 

barnens intressen. Det förutsätter en öppenhet från förskollärarens 

sida vad gäller barnens individuella sätt att kommunicera, både verbalt 

och ickeverbalt, för att kunna skapa möjligheter för de yngsta barnens 

initiativtagande och deltagande i undervisning. Det skulle kunna ses 

som ett tillvägagångssätt att bidra till en utbildning som anpassas till 

alla barn. 

 

Att bli granskad 
Den kompetensutvecklingsinsats som analyserades i delstudie II och 

III initierades av rektor grundat på innehåll i en granskningsrapport 

från Skolinspektionen (2016b). Rapporten redogjorde för brister i 

förskolan vad gäller användningen av och förståelsen av undervisning 

som begrepp och uppdrag. Rektor uppmanade i 

kompetensutvecklingsinsatsen sina medarbetare att bli mer trygga 

med användandet av begreppet och skapa en större förståelse kring 

undervisning. En av anledningarna till detta var, enligt rektor, att 

medarbetarna skulle känna sig trygga vid en framtida eventuell 

inspektion.  

 

I rapporten (Skolinspektionen, 2016b) skrevs medvetenhet fram som 

centralt i undervisningssituationer. Under gruppintervjun i delstudie 

III när förskollärarna diskuterar situationen med ärtpåsarna lyfter de 

särskilt betydelsen av medvetenhet. När förskollärarna får frågan 

varför de anser att situationen med ärtpåsarna är en 

undervisningssituation svarar de att det är för att det är en målstyrd 

medveten process (med betoning på medveten). För att bidra till en 

fördjupad förståelse för den genomslagskraft och påverkan av 

Skolinspektionens rapport (2016b) som visas i delstudie II och III ges 

nedan en redogörelse av framväxten av statlig kontroll. Dessutom följer 

en redogörelse av Skolinspektionens syfte och uppdrag, rektorers 

upplevelse av inspektion, samt hur Skolinspektionen har skrivit fram 

förskoleundervisning i olika rapporter. 
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Från kollegial utvärdering till statlig kontroll 
Förskolan har i alla tider varit föremål för granskning, men vilka som 

genomfört granskningarna liksom syftet har över tid förändrats. Fram 

till slutet av 1900-talet var det personalen själva som granskade 

verksamheten (Folke-Fichtelius & Lundahl, 2015). Detta genomfördes 

inom ramen för kollegiala utvärderingar som var något som var till 

enbart för att förskolans personal skulle få syn på och förbättra 

utvecklingsområden (Löfdahl & Pérez Prieto, 2009a). Under slutet av 

1900-talet förändrades granskningsförfarandet på flera sätt. 

Granskningarna ökade i omfång och frekvens, och ansvar och 

transparens utkrävdes i högre grad. Inte bara förskolan utan hela 

samhället beskrivs som ett granskningssamhälle, där expertis är 

viktigare än demokrati och där regleringen är frivillig snarare än 

tvingande (Sahlin-Andersson, 2000). Kraven på dokumentation och 

bedömning inom ramen för förskolan ökade i så hög grad att man 

under 2000-talet pratar om en intensifierad tid (Johansson, 2016; 

Vallberg Roth, 2009). På varje förskoleenhet ska ett systematiskt 

kvalitetsarbete där dokumentation och bedömningar gällande 

verksamhetens kvalitet redovisas. Sedan 1990-talet infördes att 

vårdnadshavare fritt kunde välja vilken förskola de vill placera sitt barn 

på. Detta i tillägg till det ökade antal fristående förskolor som startats 

har bidragit till en konkurrens mellan förskolor. Sammantaget har det 

medfört en anpassning av förskolors kvalitetsredovisningar utifrån 

vem de skrivs för och vad som skrivs, så att vårdnadshavare inte väljer 

att placera sitt barn på annan förskola (se till exempel Löfdahl & Pérez 

Prieto, 2009b). Det ställs högre krav på att synliggöra förskolan för 

olika aktörer, vilket medför att förskolan kan beskrivas som 

performativ. I den performativa förskolan synliggör dock förskollärare 

framför allt aspekter av lärande, ofta på bekostnad av omsorgsaspekter 

(Löfdahl Hultman m.fl., 2016). Anledningen till den ökade statliga 

kontrollen hittar vi enligt Forsberg (2014) i det avstånd mellan politik, 

förvaltning och praktik som uppstått på senare tid. Avståndet har 

medfört ökade behov av systematisk uppföljning och utvärdering, 

eftersom den tidigare centralstyrda detaljregleringen ersatts av 

målstyrning och decentralisering. Den statliga myndighet som idag 

inspekterar förskolan i form av både regelbunden tillsyn och 

kvalitetsgranskning är Skolinspektionen. 
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Skolinspektionens syfte och uppdrag 
Skolinspektionen genomför inspektioner i två olika former; som 

regelbunden tillsyn8 och som tematisk kvalitetsgranskning. 

Inspektionerna som Skolinspektionen genomför kan ses som ett led i 

att säkra och förbättra kvaliteten i utbildningen (Johansson, 2016).  

 

Vid regelbunden tillsyn granskas en specifik huvudman. 

Skolinspektionen är den myndighet som genomför den regelbundna 

tillsynen i de kommunala förskolorna9 och som gör bedömningar om 

utbildningen uppfyller kraven i statliga styrdokument som exempelvis 

skollag och läroplan. Den regelbundna tillsynen ska genomföras minst 

var femte år. Erlandsson (2018) beskriver den regelbundna tillsynen 

som fostrande, grundat i den ökade medvetenhet hos huvudmän och 

verksamheter om vilka krav som måste vara uppfyllda, som tillsynen 

medfört (Riksrevisionen, 2013; Statskontoret, 2017). I besluten som 

följer efter genomförd tillsyn är det huvudmannen som adresseras och 

som har ansvar för att redovisa vilka åtgärder som vidtagits. Trots det 

visar Erlandssons (2018) rapport att upplevelsen hos rektorer och 

dennes medarbetare att ansvaret ligger på dem att se till att åtgärda de 

brister som framkommit vid tillsynen. Rektorer upplever också att 

bristerna ligger hos dem och att de bär ansvaret för att bristerna 

uppkommit (Erlandsson, 2018).  

 

Tematisk kvalitetsgranskning genomförs i slumpvis utvalda enheter 

från olika delar av landet, både kommunala och fristående förskolor. 

De rapporter som följer på en tematisk kvalitetsgranskning upplevs av 

skolledare som användbara och av de rektorer som själva deltagit i en 

sådan kvalitetsgranskning ansåg 76 % att kvalitetsgranskningen 

kommer att bidra till förbättringsarbeten (Skolinspektionen, 2020). 

Skolinspektionen betonar återkoppling vad gäller 

                                                

 
8 Sedan 2018 pågår försöksverksamhet där tillsyn byts ut mot regelbunden kvalitetsgransk-
ning. Till skillnad mot tillsynen (som kan översättas med kontroll av regelefterlevnad) betonar 
den regelbundna kvalitetsgranskningen återkoppling och granskning med utvärdering. 

9 Kommunen ansvarar för den regelbundna tillsynen i de fristående förskolor som är verk-
samma inom kommunen. 
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kvalitetsgranskningarna och att återkopplingen ska bidra till 

utveckling. För dem som inte deltar i kvalitetsgranskningen ska 

rapporten tjäna som inspiration. I delstudie II framträder en bild av att 

rapporten (2016b) är något som välkomnas av rektorerna och att 

rapporten används för att förstärka den styrning som rektorerna 

planerat.  

 

Skolinspektionens rapporter om undervisning i förskolan 
Skolinspektionen hade under 2015-2017 ett särskilt uppdrag att 

granska förskolan med specifikt fokus på kvalitet och måluppfyllelse 

(Utbildningsdepartementet, 2015). Efter genomförda 

kvalitetsgranskningar skulle Skolinspektionen enligt 

regeringsuppdraget redogöra för framgångsfaktorer med hjälp av 

konkreta exempel på förutsättningar och arbetssätt. Skolinspektionen 

(2016a) uttryckte att regeringsuppdraget möjliggjorde för en mer 

genomgripande granskning av ledning och styrning, men också att det 

möjliggjorde att arbetet tillsammans med barnen kunde granskas 

utifrån olika tematiska innehållsfokus. Inom ramen för det särskilda 

regeringsuppdraget har flera rapporter publicerats. Bland annat har 

rapporter publicerats med fokus på huvudmannens roll och uppdrag 

liksom trygghet och lärande för barn under 3 år. Andra exempel är 

rektors ledning, förskollärarens ansvar, begreppet undervisning, 

arbetet med jämställdhet och kommunernas genomförande av tillsyn 

hos de fristående enheterna. Regeringsuppdraget delredovisades en 

gång per år till regeringskansliet och slutredovisades i februari 2018. 

 

Den första delrapporten av regeringsuppdraget (Skolinspektionen, 

2016a) innehöll flera slutsatser som Skolinspektionen drog, bland 

annat kring begreppet undervisning. Skolinspektionen (2016a) 

konstaterade att ”många fjärmar sig från att använda just begreppet 

undervisning. Detta kan vara en fråga om begrepp, inte innehåll, men 

det är problematiskt om detta får följder för hur förskolorna jobbar 

med läroplansuppdraget och kommer därför att undersökas närmare” 

(sid. 6). Från den då pågående kvalitetsgranskningen kring 

förskollärares ansvar, undervisning och lärande i förskolan fanns 

indikatorer på att undervisning var ett laddat begrepp och att det fanns 



34 

 

 

en viss förvirring kring undervisning i förhållande till begrepp som 

lärande och fostran.  

 

I september 2016 publicerades den rapport (Skolinspektionen, 2016b) 

som aviserades i den första delrapporten. 82 förskolor deltog i 

kvalitetsgranskningen varav 71 hade kommunal huvudman och 11 

fristående huvudman. Kvalitetsgranskningen visade att drygt hälften 

av de granskade förskolorna behövde utveckla arbetet med att 

”medvetet använda språklig och kommunikativ interaktion som 

verktyg i undervisningen” (Skolinspektionen, 2016b, sid. 6). 

Anledningen var att de dialoger som observerades mellan de vuxna och 

barnen ofta innehöll endast en eller två repliker. Intressant här är att 

Skolinspektionen begränsade språklig och interaktiv kommunikation 

till verbal kommunikation, trots att de i rapporten refererar till Persson 

(2015) som definierar undervisning i förskolan som både verbal och 

icke-verbal. Vidare konstaterade Skolinspektionen att i hälften av de 

granskade förskolorna togs inte barnens nyfikenhet och vetgirighet till 

vara vid planering och genomförande av undervisning. Förskollärare 

behövde därför bli medvetna om sin roll som undervisande lärare 

tillsammans med barnen, enligt Skolinspektionen (2016b). Både 

begreppet undervisning och förskollärares ansvar inom ramen för 

undervisning behövde definieras, tydliggöras och konkretiseras. 

Rektor behövde också i högre grad ge förskollärare förutsättningar att 

ansvara för undervisningen. Undervisningsbegreppet hade varit 

ovanligt i förskolan och stod inte heller med i läroplanen, konstaterade 

Skolinspektionen (2016b). Att undervisning infördes som begrepp för 

förskolan handlade inte om att förskolan skulle förändras, utan 

skollagens definition skulle ges en vid tolkning, vilket enligt 

Skolinspektionen (2016b) innebar ”att förskolans särart inte ska 

ändras” (sid. 14). Undervisning beskrevs som något som förskollärare 

gör och ansvarar för. Ett exempel är följande: ”Förskolläraren 

undervisar, det vill säga, stimulerar och utmanar utifrån barnets 

intresse men med riktning mot de mål som förskolan ska sträva efter” 

(Skolinspektionen, 2016b, sid. 13), vilket kan sägas är en 

vidareutveckling av skollagens definition av undervisning. Vid flera 

tillfällen i rapporten förknippades undervisning i förskolan med 

medvetenhet om målen. Ett exempel är en beskrivning av vad 

undervisning i förskolan skulle kunna vara: ”att utifrån barnets behov 
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och en medvetenhet om målen kunna utmana barnens utveckling inom 

flera olika områden” (Skolinspektionen, 2016b, sid. 21). 

Medvetenheten skulle medföra att barnen erbjöds större möjligheter 

att utvecklas optimalt.  

 

I mars 2017 publicerades Skolinspektionens andra delrapport 

(Skolinspektionen, 2017) utifrån det treåriga regeringsuppdraget. En 

av flera brister som lyftes i andra delrapporten var att ”barnen i 

förskolan går miste om undervisning som målstyrda processer” 

(Skolinspektionen, 2017, sid. 6). Förskollärarna var inte tillräckligt 

aktiva i de målstyrda processerna och det fanns en osäkerhet kring vad 

undervisning skulle kunna vara och hur förskollärarna skulle ta ansvar 

för den undervisning som bedrevs. Skolinspektionen (2017) 

konstaterade att: ”Den kultur och tradition av självstyrande arbetslag 

och kollektiva beslut, som i någon mening är förskolans signum, bidrar 

till att frågor om olika ansvar och olika roller nedprioriteras” (sid. 5).  

 

I februari 2018 publicerades slutrapporten (Skolinspektionen, 2018) 

där flera sammanfattande brister redovisades, bland annat om 

undervisning. Undervisning hade inte implementerats varken som 

innehåll eller form och förskollärares ansvar i förhållande till övriga 

arbetslaget ansågs otydligt. Skolinspektionen (2018) skrev att 

rektorerna undvek att adressera frågan, samtidigt som arbetslagen 

”uttrycker ett slags likhetstänkande som skymmer att det finns olika 

roller och olika ansvar” (sid. 7). Avslutningsvis resonerade 

Skolinspektionen (2018) kring huruvida de tveksamheter som 

framkommit i förhållande till undervisning som begrepp i förskolan, 

om det ”kan tänkas hänga samman med föreställningen om att 

förskolan är något avskilt från skolan och man har föreställningen att 

det är i skolan undervisning ska ske” (sid. 21).  

 

Jag kommer nu att gå vidare med det andra temat som relaterar till det 

Skolinspektionen (2018) beskriver som en av anledningarna till varför 

undervisning inte används i förskolan, nämligen att förskolan 

positioneras som något annat än skola. 
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Att positionera förskolan som något annat än skola 
Rektorerna och förskollärarna i delstudie II och III uttrycker att 

undervisning kopplas till skolan och att förskolans undervisning måste 

vara något annat. För att undvika att förskolan blir skola så behöver 

undervisningsbegreppet transformeras till ett begrepp mer lämpat för 

förskolan. Det görs genom kollegiala diskussioner där begreppet 

tolkas, omformuleras och anpassas. Undervisningsbegreppet fylls då 

med ett innehåll som rimmar väl med förskolans tradition och kultur. 

 

Nedan redogör jag för undervisningsbegreppets användning under 

1800-talet som ett sätt att markera avstånd till skolan. Från 1900-talet 

och fram till idag är det framhävandet av förskolans särart som starkast 

positionerar förskolan som något annat än skola. Avslutningsvis 

redogör jag för förskolans närmande till skola som skett under 2000-

talet. Sammantaget bidrar detta till en fördjupning av rektorernas och 

förskollärarnas positionering av förskolan som något annat än skola.  

 

Begreppet undervisning som ett sätt att markera avstånd 
Undervisning är inte ett nytt begrepp inom utbildning för barn i 

förskoleåldern. På 1830-talet startades småbarnsskolor för barn i 

åldern 2-6 år (se Vallberg Roth, 2002; Westberg, 2008). Barnen 

undervisades i kristendom, läsning, skrivning, räkning, historia och 

geografi. Undervisningen bestod både av katederundervisning i 

storgrupp där lärarinnan ställde frågor som barnen förväntades svara 

på och av undervisning i smågrupper. För att kunna bibehålla de små 

barnens koncentration pågick undervisningen i 20-30 minuter åt 

gången och aktiviteterna varierades konstant, från att läsa en berättelse 

till att sjunga en sång för att slutligen säga en ramsa och så vidare. Det 

skulle inte heller förekomma någon aga, utan undervisningen skulle 

vara lättsam, lekfull och angenäm. Undervisningen var anpassad till 

barn och småbarnsskolornas företrädare ansåg därför att 

småbarnskolundervisningen skiljde sig markant från 

skolundervisningen. 

 

Undervisningen i småbarnsskolornas verksamhet debatterades flitigt 

(Westberg, 2008). Det ansågs farligt att lära barnen för mycket för 

tidigt och att detta sedan skulle störa den senare utbildningen i skolan. 
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Genom undervisning befarades barnen bli överansträngda och 

brådmogna, vilket ansågs var direkt skadligt för barnen. Det fanns 

också starka röster i debatten som ansåg att undervisning och lärande 

var något som skulle ske i hemmet. Barnträdgårdarna använde den 

kritik mot småbarnsskolorna som lyftes i debatten till sin fördel genom 

att tydligt positionera sig mot småbarnsskolorna och mot 

undervisning. 

 

Förskolans särart 
Under 1900-talet fortsatte retoriken om förskolan som något annat än 

skola och i debatten var hävdandet av förskolans särart framträdande. 

Tidigare beskrev särart snarare kvinnans självklara särställning i 

förhållande till mannen i avseende fostran och omvårdnad om barnen 

och var därför ett argument för varför barnträdgårdsledarinnorna 

skulle vara just kvinnor (Tellgren, 2008). Förskollärarutbildningen var 

länge endast öppen för kvinnor (Tallberg Broman, 2018) och har från 

1800-talet fram till idag tagit avstånd från den instrumentella 

förmedlingspedagogik som ofta tillskrivits grundskolans undervisning. 

Förskollärarutbildningen har över tid förändrats mycket och då närmat 

sig grundskollärarutbildningen mer och mer, men trots det så 

beskriver Tellgren (2008) att rollen som förskollärare fortfarande kan 

beskrivas på ett sätt som liknar beskrivningen av barnträdgårdarnas 

ledarinnor, som ”en ledarinna som följer barnens initiativ genom 

kommunikation, lek, naturorientering och estetiska inriktningar” (sid. 

269).  

 

Liksom barnträdgårdarnas behov att legitimera den kvinnokodade 

barnomsorgen, återfinns ett behov att legitimera förskolan i 

förhållande till grundskolan i debatten om att värna förskolans särart. 

I tidskriften Förskolans texter mellan 1968-1998 var retoriken kring 

förskolans särart framträdande när förskolan jämfördes med skolan 

(Hammarström-Lewenhagen, 2013). Förskolans yrkeskår försvarade 

sin position som lärare och förskolan som skolform, där en oro för att 

förskolans särart skulle missförstås och misstolkas fanns närvarande. 

Det fanns också ett mönster där grundskolan antogs ha något att lära 

av förskolan, samtidigt som det hos förskollärarna fanns en rädsla för 
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att bli underordnad grundskolan: ”Förskolan ska betraktas som skola 

men får samtidigt inte bli skola” (Hammarström-Lewenhagen, 2013, 

sid 230).  

 

Under 1990-talet intensifierades retoriken om förskolans särart av 

både forskare och politiker. Den svenska förskolan beskrevs i positiva 

ord ofta med referenser till flertalet rapporter från OECD som 

poängterade den svenska förskolans förträfflighet. Förskolans 

EduCare-modell beskrevs som ”outstanding” (OECD, 1999, 2001, 

2006). Förskolan beskrevs som en verksamhet för alla barn. En 

verksamhet som tog fasta på relationella aspekter där omsorg, fostran 

och lärande bildade en helhet. Forskare och experter uttalade sig under 

tidsperioden om förskolans unika möjlighet att genom lek och 

utforskande främja utveckling och lärande hos barnen 

(Hammarström-Lewenhagen, 2013).  

 

Behovet av att bibehålla och bevara förskolans särart är fortfarande 

aktuellt i diskussioner om undervisning i förskolan, där exempelvis 

Eidevald och Engdahl (2018a) sammanfattar flera forskares perspektiv 

i Skolverkets kunskapsöversikt om undervisning i förskolan (2018) och 

tidskriften BARN:s temanummer om undervisning10. Eidevald och 

Engdahl (2018a) konstaterar att ”det finns en samstämmighet i att 

förskolans särart motiverar en för förskolan specifikt tillämpad 

användning av begreppen” (sid. 8).  

 

Bevarandet av förskolans särart kan sammankopplas med att förskolan 

närmar sig skolan och jag kommer nu gå vidare med att redogöra för 

den utveckling som skett under 2000-talet. 

 

Förskolan närmar sig skolan 
Förskolan har under 2000-talet, på grund av politiska ambitioner, 

närmat sig grundskolan i flera avseenden (Folke-Fichtelius, 2008; 

Sjöstrand Öhrfelt, 2019). Under 2000-talets början poängteras att 

                                                

 
10 I samma temanummer finns delstudie II publicerad. 
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utbildning för barn i åldern 1-6 år har gått från omsorg till utbildning 

(Vallberg Roth, 2011; Van Laere m.fl., 2014), där mer formaliserade 

metoder och mål formuleras för barnen att uppnå (Cameron & Moss, 

2011). Ett exempel är förskollärares beskrivningar av planering och 

uppföljning av undervisning där förskollärare poängterar lärande. 

Omsorgen finns inte med i förskollärares beskrivningar, men 

framträder som betydelsefull del i genomförandet av 

undervisningssituationer (Vallberg Roth & Holmberg, 2019). Liksom 

studier visat tidigare (se exempelvis Löfdahl & Folke-Fichtelius, 2015), 

är omsorg något av ett osynligt begrepp i dokumentation och 

utvärdering. 

 

Förskolan går under 2000-talet mot en kunskapsfokusering (Fleer, 

2011; Karlsson, 2009; Tallberg Broman, 2010), där ämnesdidaktik i allt 

högre grad blir aktuellt (Riddersporre & Persson, 2010) och 

lärandeuppdraget fokuseras (Eidevald, 2017). En bidragande faktor till 

kunskapsfokuseringen är forskning inom neurovetenskap (se 

exempelvis Shonkoff & Phillips, 2000) och ekonomi (se exempelvis 

Barnett & Masse, 2007; Heckman, 2006). Dessa studier påkar på att 

de första åren i barnens liv är den viktigaste perioden för lärande och 

utveckling och att investeringar i utbildning för de yngsta barnen 

därför är samhällsekonomiskt lönsamma.  

 

Att verksamhet för de yngsta barnen allt mer går från omsorg till 

utbildning, det som brukar kallas skolifiering av förskolan, är något 

som beskrivs som beklagansvärt (Moss, 2013) och som en kris som 

sprider sig som en epidemi (Ring m.fl., 2019). Moss (2008) menar att 

begreppet skolifiering indikerar en maktrelation där förskolan är 

underordnad skolan. Förskolan förutsätts anamma metoder hämtade 

från skolan, vilket bidrar till att de yngsta barnen i allt mindre grad får 

lära om värdegrund, omsorg och empati, men i allt högre grad får lära 

om mer specificerade ämnen, som språk, matematik och 

naturvetenskap (Fleer, 2011; Gananathan, 2011; Gunnarsdóttir, 2014; 

Van Laere m.fl., 2014). Generellt ser man under 2000-talet ett ökat 

fokus på ämnesundervisning och mätningar för de yngsta barnen (se 

ex. Bradbury, 2019; Brogaard Clausen, 2015; Garvis m.fl., 2019), vilket 

gör att förskolans holistiska och temainspirerade arbetssätt i allt högre 
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grad ersätts av undervisning där varje ämne undervisas för sig 

(Areljung, 2017). 

 

2010 blev förskolan egen skolform och begrepp som utbildning och 

undervisning fick definitioner i skollagen som gällde för alla 

skolformer. Yrkestiteln för den som har det övergripande ansvaret för 

förskolans utbildning och är chef för de medarbetare som arbetar 

tillsammans med barnen har varierat genom tiderna. I juli 2019 

skiftade yrkestiteln från förskolechef till rektor, vilket innebär att titeln 

nu är gemensam för alla skolformer. I samband med detta trädde ett 

obligatorium på deltagande i rektorsprogram in för alla rektorer 

oavsett skolform. Dock finns ett undantag för förskolan: de som 

tidigare arbetat som förskolechefer omfattas inte av obligatoriet. 

Samtidigt som vissa begrepp i skollagen är gemensamma för alla 

skolformer finns det också skillnader i vilka begrepp som används i 

vilken skolform. Förskolan behåller benämningen barn istället för elev 

och förskollärare istället för lärare. Förskollärare ska ge förutsättningar 

för barn att utvecklas och lära, medan lärare förhåller sig till 

uppnåendemål och kunskapskrav.  

 

Jag kommer nu att gå vidare med det tredje temat som redogör för 

sammanhanget. Liksom föregående teman bottnar även Att 

genomföra en utbildning som anpassas till alla barn i förskolans 

tradition och kultur. Jag kommer därför gå vidare med en redogörelse 

av hur olika policydokument genom tiderna har beskrivit förskolans 

pedagogiska uppdrag.  

 

Att genomföra en utbildning som anpassas till alla barn 
Ambitionen att genomföra en utbildning som anpassas till alla barn är 

mest framträdande i förskollärarnas hantering i delstudie III. 

Resultatet i delstudie I visar att de yngsta barnens kommunikation är 

ett samspel mellan subjekt och kontext. Det innebär att exempelvis 

fysisk miljö spelar roll, men också vem de kommunicerar med. För att 

de yngsta barnen ska kunna vara delaktiga och visa initiativ behöver de 

som möter de yngsta barnen i kommunikation vara öppna för alla de 

olika gester som barnen använder. Detta framträder i exemplet av 

undervisningssituationen med ärtpåsar.  
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Förskollärarna i delstudie III transformerar undervisning som begrepp 

och uppdrag genom att inkludera, justera eller omformulera sina 

tidigare förståelser med hjälp av värdeaspekter som kan kopplas till en 

professionell kärna. Här framträder att följa barnens intressen och att 

utbildningen ska vara rolig för barnen som två av dessa värdeaspekter 

som har att göra med att genomföra en utbildning som anpassas till 

alla barn. Dessa värdeaspekter kan ses som ett förhållningssätt som 

öppnar upp för de yngsta barnens sätt att kommunicera. För att sätta 

dessa resultat i ett större sammanhang följer nedan en redogörelse för 

några av de tidiga tankar och idéer som format den svenska förskolan 

samt publikationer från Socialstyrelsen och Skolverket. 

 

Leken och att anpassa efter barnens behov och intressen 
I förskolans tradition framträder ambitionen att genomföra en 

utbildning som anpassas till alla barn, där fostran, god omsorg och vård 

har ansetts vara oskiljaktiga (Tallberg Broman, 1995). Förskolans 

tradition är starkt influerad av Fröbels pedagogiska idéer (Fredricson, 

2020) vilket framträder i olika publikationer från Socialstyrelsen och 

Skolverket. Jag kommer nedan redogöra för några av de tongivande 

idéerna från Fröbel (1829/1995), barnstugeutredningen (SOU 

1972:26), pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987), 

betänkandet inför förskolans första läroplan (SOU 1997:157), 

Skolverkets första nationella utvärderingsrapport (Skolverket, 2004) 

och två av Skolverkets publikationer med fokus på de yngsta 

förskolebarnen (Hildén, 2018; Johansson, 2011).  

 

Friedrich Fröbels (1782-1852) pedagogiska idéer och material beskrivs 

som centrala för barnträdgårdsrörelsen under 1800-talet och har 

påverkat pedagogisk verksamhet för barn i förskoleåldern i hög grad 

sedan dess (Fredricsson, 2020). Fröbel (1829/1995) ansåg att lärandet 

skulle ske på de yngsta barnens villkor och inte genom formell 

undervisning. Barnen skulle få leka fritt där barnen lär genom leken. 

Förskollärarna skulle utgå från barnens erfarenhet och kunskaper, och 

lära av barnen. Det innebar att förskollärarna skulle agera med 

varsamhet och följsamhet inför barnen, där de vuxnas vägledning 
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skulle ske i samspel med barnen. Här hittar vi grunderna till det 

förskollärarna i delstudie III uttryckte om att följa det som barnen 

riktar sitt intresse mot, vilket enligt Fröbel (1829/1995) handlade om 

att följa barnens verksamhetsdrift. Följsamheten handlade om att 

forma det pedagogiska arbetet tillsammans med barnen utifrån det 

individuella barnets känsla av helhet och sammanhang. 

 

I barnstugeutredningen (SOU 1972:26) framgick att arbetet 

tillsammans med barnen i förskolan skulle baseras på lek som ett 

sammanhang för lärande, snarare än undervisning om 

faktakunskaper: 

Sammanfattningsvis bör framhållas att undervisning i traditionell mening 
av begrepp inte skall ske i förskolan. Personalen skall ”presentera 
begreppsinformation” i anslutning till barnets utveckling och därvid ligga 
något före i tiden, i form av lek— och arbetsuppgifter och bistå barnet i dess 
försök att upptäcka, samla, sortera och klassificera. Att lära sig att lära är 
det väsentliga för barnet, inte att undervisas om ett statiskt faktainnehåll. 
(sid. 74) 

Traditionell undervisning skulle inte ske i förskolan, vilket 

positionerade förskolan som något annat än skola. Arbetssättet 

beskrevs som en ”integration mellan olika ämnes- och 

aktivitetsområden” (SOU 1972:26, sid. 297), där barnen skulle få 

möjlighet att möta olika ämnen och arbetsformer inom ramen för olika 

teman. Uppdelning i olika ämnen ansågs inte var lika naturligt och 

nödvändigt för barn i förskoleåldern som för vuxna och de lite äldre 

barnen i skolan. Den pedagogiska personalen skulle ge barnen god vård 

och handledning, där glädje och positivt bemötande betonades. 

Barnens intressen poängterades som viktiga och centrala, där 

noggranna och rika planeringar skulle öppna upp för sann valfrihet 

från barnens sida. Att skapa ett intresse hos barnen var inte heller 

främmande, eftersom barnen inte alltid kunde ha med sig befintliga 

intressen kring alla de områden och ämnen som förskolan ansågs 

behöva utveckla och främja. Även här handlade det om en följsamhet 

inför barnen, för barnens bästa. Språk, kommunikation och dialog 

mellan vuxna och förskolebarn sågs som betydelsefullt för att främja 

utveckling inte bara av språket, utan inom alla områden och ämnen. 

Dialogpedagogiken, som innebär att den vuxne och barnen ska vara 

ömsesidigt aktiva i dialog som bygger på respekt och tillit till barnets 

förmåga, lyfts särskilt. Ambitionen med dialogpedagogiken är att 
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utveckla barnets kommunikationsförmåga och begreppsbildning 

likaväl som utvecklandet av barnets jaguppfattning (SOU 1972:26). 

 

Socialstyrelsen fick i uppdrag att arbeta fram ett pedagogiskt program 

för förskolan (Socialstyrelsen, 1987). Programmet hade som syfte att 

bilda ramarna för verksamhetens innehåll, mål och inriktning. 

Personalen skulle ta hänsyn till barnens erfarenheter och intressen för 

att främja lärande och utveckling. Ett temainriktat arbetssätt, som 

beskrevs som ämnesövergripande, lyftes särskilt. Utgångspunkten för 

det temainriktade arbetet var en fråga, ett problem eller ett fenomen 

som var grundat i barnens intressen och erfarenheter likaväl som i det 

pedagogiska programmets innehåll. Därtill kopplades så en rad olika 

ämnen där lek, sång, samtal, bild och form vävdes samman. Barnens 

lek beskrevs från ett utvecklingspsykologiskt perspektiv och var därför 

kopplat till ålder och mognad. Leken ansågs ha en central betydelse för 

barnens utveckling och lärande. De vuxnas uppdrag handlade i 

huvudsak om att ge förutsättningar för barns lek där vuxna inte skulle 

delta, styra eller störa: 

Att ge barnen inspiration, god tid, utrymme och material för sina lekar är 
en av förskolans viktigaste uppgifter. Personalen ska inte styra barnens 
spontant uppkomna lekar men uppmärksamt följa dem och se vad som kan 
bidra till att leken vidareutvecklas. (Socialstyrelsen, 1987, sid. 42) 

Leken lyfts fram i betänkandet inför en läroplan för förskolan (SOU 

1997:157), som något som alltid varit central i förskolan och en viktig 

dimension av barnens lärande. Genom leken utforskade, lärde och 

utvecklade barnen inte bara sin kommunikativa och sociala 

kompetens, utan också mycket annat. Betänkandet konstaterade att 

grundskolan och förskolan hade en gemensam värdegrund, men att 

synen på barn/elev skiljde sig åt. Till skillnad mot förskolan där 

barnens intressen och behov utgjorde utgångspunkt hade grundskolan 

ett mer, av vuxna, förutbestämt ämnesinnehåll. I förskolan skulle 

pedagogerna möta barnen, lyssna och ställa frågor, bibehålla och 

upprätthålla ett intresse hos barnen. Här synliggörs hur förskolan blir 

till i förhållande till skolan. 

 

Förskola i brytningstid (Skolverket, 2004) var Skolverkets första 

nationella utvärderingsrapport, i vilken helhetssynen (där omsorg och 

pedagogik vävdes samman med fostran) beskrevs som en del i 
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förskolans tradition. Lärande skedde hela tiden i förskolan och 

beskrevs tillsammans med helhetssynen som unika kvaliteter. Även 

här lyftes lekens betydelse som mål och medel, ett temainriktat 

arbetssätt, betoningen på både det individuella barnen liksom hela 

gruppen och avslutningsvis lyftes även samverkan med 

vårdnadshavare som centralt i förskolan. 

 

Exempel på mer nutida publiceringar som beskriver en utbildning som 

anpassas till alla barn är Skolverkets kunskapsöversikt om pedagogisk 

verksamhet för de yngsta förskolebarnen (Johansson, 2011). Där 

beskrivs de vuxnas förhållningssätt som en betydelsefull förutsättning. 

Genom att tona in till barnens olika sätt att uttrycka sig i dialog med de 

vuxna bjuds barnen in till meningsfulla kommunikativa sammanhang. 

Pedagogerna uppmanas att vara lekfulla, aktiva och delaktiga, men 

samtidigt vara inkännande till barnen:   

De vuxna är känsliga för och följer barnens aktiviteter. Pedagogernas 
ambition är att delta i det som barnen gör på barnens villkor. (Johansson, 
2011, sid. 89) 

I texten som jag skrivit för Skolverket om undervisning tillsammans 

med de yngsta förskolebarnen (Hildén, 2018) poängterar jag barns 

inflytande och delaktighet liksom lekens betydelse för barnens 

utveckling och lärande. Texten tar fasta på att undervisning som 

begrepp kan kopplas till skolans katederundervisning och syftar till att 

exemplifiera hur undervisning istället skulle kunna genomföras inom 

ramen för förskolans utbildning. Leken kopplas till lärande och 

beskrivs som en möjlighet för förskollärare att fånga upp och skapa 

undervisningssituationer utifrån det som barnen riktar sitt intresse 

mot. Förskolläraren ses som aktiv och utmanar barnen vidare inom 

befintliga intressen hos barnen eller genom skapande av nytt intresse. 

Genom att vara inkännande och tolka barnens verbala så väl som icke-

verbala kommunikation skapas förutsättningar för barnens delaktighet 

och inflytande. Även här lyfts ett temainriktat arbetssätt vilket beskrivs 

som processinriktat där många olika ämnesområden vävs samman till 

en helhet.  

 

Inom ramen för de teman som nu presenterats (Att bli granskad, Att 

positionera förskolan som något annat än skola och Att genomföra en 

utbildning som anpassas till alla barn) framträder olika spänningsfält. 
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Dessa spänningsfält kommer jag nu koppla till delstudierna i min 

fortsatta reflektion. 

 

Spänningsfält kopplat till undervisning i förskolan 
I delstudie II och III uppstår spänningar vad gäller förskollärares 

styrning av kunskapsinnehållet utifrån läroplanens mål i förhållande 

till att låta barnens intressen styra. Ett annat spänningsfält handlar om 

förskollärarens särskilda ansvar i förhållande till arbetslagets ansvar, i 

arbetslag där alla förväntas göra allt. Ytterligare spänningar handlar 

om kommunikation mellan vuxna och barn inom ramen för de 

målstyrda processerna. Skolinspektionens rapport om undervisning i 

förskolan (2016b) har ett ensidigt fokus på den verbala dialogen och 

exkluderar den icke-verbala dialogen. Detta trots att rapporten 

refererar till Perssons (2015) beskrivning av undervisning i förskolan 

där den icke-verbala dialogen inkluderas. Den statliga förväntning som 

Skolinspektionen förmedlar övertas av rektor i 

kompetensutvecklingsinsatsen, där rektor och rektors ledningsgrupp 

tar fasta på den verbala dialogen11. Delstudie I visar att de yngsta 

förskolebarnen kommunicerar i huvudsak icke-verbalt vilket skapar 

spänningar då förskollärare ska förhålla sig till förväntningen och 

föreställningen att undervisning endast innefattar verbal 

kommunikation. Det skapas då inga förutsättningar för de yngsta 

barnens initiativ och delaktighet inom ramen för förskolans 

undervisning.  

 

Om vi tittar tillbaka på undervisningssituationen med ärtpåsarna ser vi 

spår av några av de spänningar som redovisas ovan. I den 

exemplifierade undervisningssituationen koordinerar förskolläraren 

såväl orden hon säger som de icke-verbala gesterna. Förskolläraren 

både tolkar barnens icke-verbala gester och responderar icke-verbalt 

till barnen. Genom att förskolläraren kommunicerar både icke-verbalt 

och verbalt framträder spänningen som hon förhåller sig till. En 

                                                

 
11 Detta är hittills opublicerat resultat som analyserades inom ramen för delstudie III, som 
presenteras i avsnittet Sammanhang i underrubriken Verbal kommunikation i förhållande till 
icke-verbal kommunikation. 
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spänning uppstår mellan förväntningen att undervisningen ska vara 

verbal, hämtad från Skolinspektionens rapport (2016b), och de yngsta 

barnens icke-verbala sätt att kommunicera, som framträder i delstudie 

III. I exemplet med ärtpåsarna koordinerar förskolläraren liksom de 

båda barnen sina egna gester och uttryck med varandras. En annan 

aspekt av förskollärarens förståelse av undervisning och hur den görs 

tillsammans med barnen framträder också i exemplet med ärtpåsarna, 

där förskolläraren styr undervisningssituationen samtidigt som hon är 

följsam inför barnens initiativ. Förskolläraren styr den gemensamma 

leken med ärtpåsarna exempelvis genom att hon räknar ärtpåsarna. 

Det skapar då förutsättningar för en målstyrd process kring att 

uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp. Samtidigt så 

är hon följsam inför de initiativ som barnen visar, där den spänning 

som finns kring den vuxna styrningen i förhållande till att följa barnens 

initiativ och intressen framträder. Vi ser också hur förskolläraren i 

exemplet med ärtpåsarna genomför en undervisningssituation som 

kan beskrivas som väl överensstämmande med förskolans kultur och 

tradition, där omsorgen, leken och ett temainriktat arbetssätt är 

framträdande. Förskolläraren förknippade vid tidpunkten för 

kompetensutvecklingsinsatsen undervisning med grundskolan, i likhet 

med andra förskollärare. Trots det beskriver hon det som händer i 

exemplet med ärtpåsarna som undervisning, vilket gör att spänningen 

mellan föreställningar om grundskolans undervisning i förhållande till 

förskolans tradition framträder. 

 

I avsnittet nedan kommer jag att redogöra för och reflektera kring 

spänningar som framträder vad gäller förskollärares styrande roll i 

förhållande till att låta barnens intressen styra. Jag kommer också att 

redogöra för spänningar relaterat till föreställningar om grundskolans 

undervisning i förhållande till förskolans tradition. Avslutningsvis 

redogörs för spänningsfältet mellan verbal kommunikation i 

förhållande till icke-verbal kommunikation. För att synliggöra 

spänningar mellan förväntningar på verbal kommunikation i 

undervisning och yngre barns icke-verbala kommunikation redovisas 

ännu inte publicerad empiri från delstudie III.  
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Förskollärares styrande roll i förhållande till att låta barnens 
intressen styra 
Rektorerna i delstudie II beskriver förskolans undervisning som mer 

flexibel i förhållande till grundskolans undervisning. Rektorerna 

menar att flexibilitet handlar om att medarbetare i förskolan utgår mer 

från barnens intressen än en färdig plan där läraren styr. Att följa 

barnens intressen och på så sätt öppna upp för barnens inflytande och 

delaktighet är något som betonas av rektorerna. Samtidigt uppmanar 

rektorerna medarbetarna att vara mer aktiva och närvarande i barnens 

lek och att ta en aktiv styrande roll i undervisningen. I delstudie III 

konstaterar en av förskollärarna att en styrande roll som förskollärare 

medför en starkare målstyrning och därför utgör en betydelsefull 

aspekt av undervisning. Spänningen mellan att styra som vuxen i 

förhållande till att låta barnens intressen styra framträder när 

förskollärarna i tillägg till att lyfta vuxnas styrning poängterar 

betydelsen av att låta barnens intressen styra (delstudie III).  

 

Spänningsfältet indikerar de avvägningar och bedömningar 

förskollärare behöver göra kopplat till barns delaktighet och inflytande 

i undervisningssituationer. Förskollärare balanserar mellan att följa 

varje enskilt barns initiativ och samtidigt vara ledare. Ree (2020) 

beskriver ledarrollen som komplex eftersom den innefattar både att 

visa riktningen och samtidigt beakta hela gruppens sammanvävda 

behov. Denna komplexitet framträder även i annan forskning om 

förskollärarens roll i undervisning. Komplexiteten visar sig i en 

oenighet i avseende hur styrande förskollärarens roll bör vara, vilket 

medför att det mellan olika forskningsresultat finns spänningar. Flera 

forskare efterfrågar en mer aktiv roll som förskollärare. Doverborg 

m.fl. (2015) menar att förskollärarna måste ta en mer aktiv roll och 

utifrån styrdokumentens målformuleringar utmana, främja och 

stimulera barnen. Förskollärarna bör inom undervisning inte nöja sig 

med att enbart följa barnens intressen. Undervisning beskrivs utifrån 

sju olika undervisningsstrategier som har betydelse för barnens 

lärande och utveckling. Undervisningsstrategierna utgörs av att 

introducera variation, att kommunikativt rama in en aktivitet, att 

samordna barnens och pedagogens perspektiv, att uppmärksamma 

skillnaden mellan ett lokalt och ett expansivt språk, att utmana och 
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stötta barnet, att kunna se barnens utveckling och kunnande och 

avslutningsvis att synliggöra mönster.  

 

Att förskollärarens roll i undervisning beskrivs som stöttande utgår 

från perspektivet på den vuxne som den mer erfarne. Förskolläraren 

hjälper barnen vidare i deras förståelse genom att för barnen synliggöra 

olika begrepp, mönster, fenomen och företeelser (Björklund & 

Pramling Samuelsson, 2018). Melker m.fl. (2018) menar att också 

tydliggörande av syfte och mål med undervisningssituationen 

innefattas i stöttningen. Förskollärarna stöttar genom att hålla fast vid 

en aktivitet samtidigt som förskolläraren är öppen för nya riktningar i 

den gemensamma leken. Det görs genom att förskollärarna bjuder in 

barnen som medskapare i leken och responderar på barnens initiativ. 

Responsen är ett sätt för förskollärarna att bygga vidare på barnens 

initiativ och samtidigt koordinera leken både med avseende på riktning 

och med avseende på innehåll (Lagerlöf m.fl., 2019). Stöttning kan 

även beskrivas som samaktivt stöttande (se Mascolo & Fischer, 2015). 

Samaktivt stöttande utgörs av en ömsesidig relationell process som 

genomförs av förskollärare och barn tillsammans, samtidigt som 

förskolläraren ansvarar för att processen initieras och upprätthålls 

(Eidevald m.fl., 2018). Förskolläraren stöttar både verbalt och icke-

verbalt genom att introducera en uppgift, tillföra material eller utmana 

barnen att prova själva (Eidevald & Engdahl, 2018b).  

 

En mer aktiv roll som undervisande förskollärare lyfter även Larsson 

(2016). Studiens resultat poängterar betydelsen av att den 

undervisande förskolläraren tillsammans med barnen observerar, 

undersöker systematiskt och använder korrekta begrepp i sin dialog 

tillsammans med barnen om olika fysikaliska fenomen. För att fysik 

ska bli ett lär-område i förskolan behöver den undervisande 

förskolläraren ha en klar insikt kring vilka förståelser som ska 

utvecklas hos barnen. Den undervisande förskolläraren stödjer barnen 

i att identifiera och undersöka vardagliga fysikaliska fenomen som 

relateras till barnens egna erfarenheter så att fenomenen blir relevanta 

för barnen, samtidigt som förskollärarna utmanar och stimulerar 

barnen att vidga sina erfarenheter.  
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Viss forskning argumenterar för riskerna med att förskollärarna styr 

barnen mot på förhand givna mål, vilket synliggör spänningen mellan 

förskollärares styrning i förhållande till att låta barnens intressen styra. 

Istället för att förskollärare styr bör lek och undersökande tillsammans 

med barnen vara grunderna för undervisningen i förskolan (Nilsson 

m.fl., 2018b). Franzén (2015) resonerar kring förskollärarens roll som 

hon beskriver som antingen varande en reseledare eller en 

resekompanjon. Den förstnämnda rollen blir mer av en styrande roll 

där lärande ses som en linjär aktivitet, i kontrast till den sist nämnda 

där lärande ses som något som sker multidimensionellt och i samspel 

mellan barnen och de vuxna. Nilsson m.fl. (2018a) tolkar den 

multidimensionella synen på lärande som något som gör barnen mer 

delaktiga där förskolläraren utforskar och lär tillsammans med barnen. 

Förskollärarens roll i undervisning innefattar att ”leda med lyhördhet” 

(Nilsson m.fl., 2018a, sid. 123), vilket enligt deras tolkning inte är fallet 

i det linjära perspektivet på lärande.  

 

Lek och följsamhet för barnens intresse behöver dock inte sättas i 

motsättning till en styrande och aktiv vuxen, menar Pramling och 

Wallerstedt (2019). Tillsammans med flertalet andra svenska 

förskoleforskare introducerar de begreppet lekresponsiv undervisning. 

Lekresponsiv undervisning kan innefatta instruktion, men detta ses 

mer som en handling som ingår i undervisning. Undervisning blir det 

sammanvävda av flera handlingar utifrån en dubbel responsivitet 

(förskollärare är responsiva inför barnens respons och anpassar sina 

handlingar utifrån barnens respons). Lekresponsiv undervisning som 

aktivitet beaktar hur deltagare samordnar sina handlingar och 

etablerar intersubjektivitet. Samt hur deltagare i undervisning 

förhåller sig till och använder sig av relationen mellan fantasi (som om) 

och vedertagen kunskap (som är). Björklund och Palmér (2019) menar 

att förskollärare bör rikta barnens uppmärksamhet mot specifika mål 

inom ramen för undervisningen för att främja lärande. Här är barnens 

egna initiativ betydelsefulla för att åstadkomma en riktning i leken och 

undervisningen. Barnens initiativ är också betydelsefullt för att 

förskollärarna ska kunna avgöra vilka lärandemål som är möjliga och 

önskvärda att arbeta vidare utifrån. Barnens erfarenheter och 

perspektiv är betydelsefulla, men alltför begränsade om dessa ska 

utgöra den enda utgångspunkten om undervisning ska bedrivas från 
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alla förskolans läroplansmål, menar Jonsson och Thulin (2019). 

Istället för att endast följa barnen, behöver förskollärarna ta en mer 

aktiv roll, planera och utmana barnen så att nya intressen skapas hos 

barnen. 

 

Avvägningen mellan att styra som förskollärare och låta barnens 

intressen styra synliggör spänningen däremellan. I Liljestrands (2020) 

forskning framträder spänningen då förskollärares strategier för 

styrning i undervisningssituationer kan beskrivas som en balansgång 

mellan ämnes- och barncentrering. Dessa didaktiska tillvägagångssätt 

beskrivs som fyra olika strategier: mjuk styrning, riktning genom 

kunskap om barn, stark styrning och rikta intresse genom att arrangera 

miljön. Den mjuka styrningen innefattar att observera barnens lek och 

utifrån observationen planera för temainriktat arbete mot en eller flera 

mål. Professionell kunskap om barn handlar om att ha kunskap och 

kännedom om vad som motiverar och intresserar barnen i 

barngruppen. Hur man sedan använder sig av denna kunskap för att 

kunna arbeta både utifrån barnens intressen och utifrån läroplansmål 

är strategi nummer två. Den tredje strategin skiljer sig från den mjuka 

styrningen eftersom förskolläraren skapar ett intresse hos barnen. Här 

finns också moment där barnen uppmanas att inte ge upp, utan att för 

den skull tvinga barnen. Avslutningsvis kan styrning innefatta att duka 

upp en lärmiljö på ett för barnen lockande sätt. Det kan både vara 

grundat i ett befintligt intresse hos barnen eller för att skapa ett nytt 

intresse. 

 

Föreställningar om skolans undervisning i förhållande till 
förskolans tradition 
Förskollärarna i delstudie III ger uttryck för ett visst motstånd mot 

användandet av begreppet undervisning och en oro för att förskolan 

ska mista sin särart, vilket även framkommer hos rektorerna i delstudie 

II. En mer styrande roll hos förskollärarna förstås av rektorerna i 

delstudie II som ett närmande till en mer lärarledd skolundervisning. 

En annan aspekt som framträder inom ramen för delstudie III är 

förskollärarnas särskilda undervisningsuppdrag i förhållande till 

arbetslagets uppdrag. I delstudie III beskrivs hur en av förskollärarna 

sliter med att ha andra arbetsuppgifter och ett annat ansvar än 
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barnskötare. Hon upplever att det utmanar det jämlika arbetslaget och 

känner sig obekväm med att hävda att hon som förskollärare har mer 

kunskap än barnskötarna. Det jämlika arbetslaget där alla kan göra allt 

och där arbetsuppgifter fördelas utifrån principer av rättvisa och 

solidaritet är något som kan beskrivas som en del av förskolans 

tradition. Det särskilda ansvaret, på samma sätt som en mer styrande 

förskollärarroll, utmanar förskolans tradition och tydliggör spänningar 

mellan föreställningar om skolans undervisning i förhållande till 

förskolans tradition.  

 

Precis som i delstudie II och III visar annan forskning om undervisning 

i förskolan att det finns en spänning mellan föreställningen om skolans 

undervisning i förhållande till förskolans tradition. Spänningar 

framträder exempelvis i rektorers och förskollärares oro för att 

förskolan ska bli för mycket skola (se exempelvis Dockett & Perry, 

2014; Löfdahl Hultman m.fl., 2018; Maniates, 2016). Ett annat 

exempel är forskares beskrivning av införandet av 

undervisningsbegreppet som fara för att förskolans uppdrag övergår 

till att enbart vara skolförberedande (se exempelvis Fosse m.fl., 2018). 

Ytterligare exempel är när förskolans undervisning beskrivs som något 

annat än skolans undervisning. Genom att beskriva förskolans 

undervisning som motsatsen till formell undervisning genom 

begreppet inbäddad undervisning (Dalgren, 2017) kontrasteras 

förskolan med föreställningar om skolan. Inbäddad undervisning 

definieras som en del av vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan 

med fokus på den helhet som lärande, utveckling och omsorg ska bilda 

i förskolan. Lek, påklädning, måltider och att plocka ihop efter en 

aktivitet kan vara exempel på vardagliga aktiviteter och rutiner där 

undervisning kan ingå. 

 

I flertalet studier jämför förskollärare förskolans undervisning med 

skolans och betonar då olikheterna. I Norlings studie (2019) lyfter 

förskollärare fram lekens betydelse för barnens lärande för att på så 

sätt tydliggöra skillnaden mellan förskola och skola. Undervisningen 

beskrivs som lekfull, spontan och utifrån barnens behov och intressen, 

inte som lärarledda lektioner. Förskollärarna i förskoleklass uttrycker 

sig på liknande sätt och lyfter lekens betydelse för lärandet, vilket visas 

i en studie av Alatalo (2017). Studien visar att undervisningen i 
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huvudsak bedrivs inom ramen för samlingen, i övrigt betonas den fria 

leken utifrån förskollärarnas argument att det ska vara roligt för 

barnen. Förskollärarna gör jämförelser med grundskolans 

undervisning och menar att undervisningen i förskoleklassen utgår 

från barnens intressen och behov i högre grad än vad grundskolans 

undervisning gör. Grundskolan anses vara mer lärarledd med formell 

undervisning och fokus på kunskapsinhämtning och 

kunskapsöverföring. Pedagogisk verksamhet för yngre barn 

konstateras med en negativ föreställning av grundskolans verksamhet. 

Grundskolan beskrivs som en institution där barnet inte utgör ett 

centralt fokus och där innehållet inte är meningsfullt för barnet. Ett 

exempel på en negativ kontrastering där förskolan inte ska bli skola 

framträder i en studie av Guevara (2020) som visar att 

förskollärarstudenter uppmanas att inte agera som grundskollärare. 

Istället uppmanas förskollärarstudenterna i studien att agera som 

förskollärare så att verksamheten inte blir skola. På liknande sätt 

hanterar rektorerna och förskollärarna i delstudie II och III 

undervisningsbegreppets starka koppling till skolan. Både rektorerna 

och förskollärarna fyller begreppet med innehåll som härstammar från 

förskolans kultur och som rimmar väl med förskolans tradition, som 

redovisats innan.  

 

Verbal kommunikation i förhållande till icke-verbal 
kommunikation 
Spänningsfältet mellan verbal och icke-verbal kommunikation är inte 

lika framträdande som de andra spänningsfälten. I analysen av 

delstudie III framträder dock ett fokus på verbal kommunikation i 

undervisning. Inom ramen för kompetensutvecklingsinsatsen delger 

rektor och dennes ledningsteam en sammanfattning av den kritik som 

framkommer i Skolinspektionens rapport (2016b). Denna rapport 

utgår från att kommunikation i undervisning är verbal. I rapporten 

kritiserades förskollärares kommunikation med barnen i 

undervisningssituationer. Skolinspektionen (2016b) skrev att 

kommunikation mellan vuxna och barn innehöll för få repliker: 

”Samtal mellan vuxen och barn leder sällan till dialoger utan stannar 

ofta vid en eller två repliker. Det innebär att samtalet inte utvecklas till 
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att bli en målstyrd process som syftar till utveckling och lärande” (sid. 

6). Ledningsteamet utgår från Skolinspektionens rapport (2016b) och 

poängterar verbal dialog genom att beskriva hur förskollärare pratar 

med barn i allt för få meningar och ger exempel på hur den verbala 

kommunikationen tillsammans med barnen skulle kunna utvecklas. 

När medarbetarna sedan diskuterar undervisningsbegreppet beskriver 

en förskollärare undervisning som situationer där hen pratar med 

barnen. En annan förskollärare poängterar läroplansuppdraget att 

utöka barnens ordförråd, vilket för hen legitimerar ett fokus på verbal 

kommunikation. Samtidigt som verbal kommunikation fokuseras i 

delstudie II och III lyfts betydelsen av att tolka och vara lyhörd inför 

barnens intressen och delaktighet. Ett intresse hos barnen ses som en 

förutsättning för att kunna nå barnen, fånga barnen och bedriva en 

undervisning där barnen lär och utvecklas. Baserat på resultaten i 

delstudie I så visar de yngsta förskolebarnen intresse och deltar genom 

icke-verbal kommunikation. Undervisningssituationer utifrån barnens 

intressen förutsätter därför en lyhördhet inför och ett fokus på icke-

verbal kommunikation. Detta var dock inget som lyftes av deltagarna 

under kompetensutvecklingsinsatsen.  

 

När gruppintervjuerna genomfördes inom ramen för delstudie III 

visade jag en filmsekvens där förskolläraren inte kommunicerade 

verbalt, men däremot icke-verbalt. Den spontana reaktionen från den 

förskollärare som deltog i filmen var att hen inte kunde förstå hur jag 

kunde välja den situationen. Jag tolkade reaktionen utifrån förväntan 

att vi tillsammans skulle diskutera undervisning, där det för 

förskolläraren var otänkbart att undervisning kunde ske icke-verbalt. 

När förskollärarna i delstudie III beskrev exempel på 

undervisningssituationer så pratade de framför allt om vad barnen och 

de vuxna sagt, alltså verbal kommunikation. Under gruppintervjuerna 

uppmärksammades förskollärarna på icke-verbal kommunikation 

genom de frågor jag ställde. Det bidrog troligen till att de sedan 

kopplade an till professionella erfarenheter av barnens icke-verbala 

kommunikation och förskollärarnas tolkning av denna. Förskollärarna 

beskrev individuella erfarenheter som kan kopplas till förskolans 

tradition och kultur, som baseras på att förskolan ska utgå från barnens 

initiativ, där samspel, lyhördhet och tolkning av det barnen uttrycker 

är centralt. En förskollärare konstaterade att det är ”många frågor som 
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ställs med ögonen”. Tillsammans resonerade de sig fram till att 

individuella barns uttryck kunde skilja sig åt, vilket gjorde dem 

uppmärksamma på hur betydelsefullt det är att tolka varje barn 

individuellt och att barnens görs delaktiga genom de vuxnas 

tolkningar. Förskollärarna beskrev också deras egen icke-verbala 

kommunikation och om hur de exempelvis använder sig av sin röst och 

sina gester för att förstärka, förtydliga och fånga barnen. När vi 

avslutade gruppintervjun sa en av förskollärarna att hen nu skulle vara 

mer uppmärksam på sin icke-verbala kommunikation tillsammans 

med barnen. Det tänker jag sammantaget visar på icke-verbal 

kommunikations förgivettagna men osynliga position i förskolan. 

 

I undervisningssituationen med ärtpåsarna fokuserar förskolläraren 

på verbal kommunikation samtidigt som hon är lyhörd inför barnens 

icke-verbala kommunikation. Förskolläraren kommunicerar även icke-

verbalt med barnen genom blickar, gester, riktning och positionering 

av kropp. Förskolläraren pratar om lätt och tung och sätter ord på det 

som Alicia gör: ”Du vill ha den”. Ett annat exempel är när Olivia tar tag 

i en tygpåse. När Olivia tar tag i tygpåsen och drar den till sig skulle det 

kunna ses som en icke-verbal gest som visar att hon är intresserad av 

tygpåsen. Alicia reagerar och gör ett ljud, varvid förskolläraren säger: 

”Jag tror att Olivia bara tittar lite, hon är nyfiken”.  

 

Spänningsfältet mellan verbal och icke-verbal kommunikation är inte 

framträdande i forskning. Viss forskning om förskoleundervisning har 

dock mer betoning på verbal kommunikation där orden och sättet att 

ställa frågor till barnen är i fokus (se exempelvis Gjems, 2010; Vezzani, 

2019). Att betoningen ligger på verbal kommunikation visar sig i de 

begrepp och uttryck som används vid publiceringen av studien, 

exempelvis konversation, frågor, antal ord som barnen svarar med, hur 

långa meningarna är och så vidare. Samtidigt finns forskning som 

specifikt fokuserar icke-verbal kommunikation (se exempelvis Bae, 

2009, 2012; Wassrin, 2016).  

 

Hur förskollärare kommunicerar med barn beskrivs som en central 

aspekt genom vilken förskollärare antingen kan främja eller motverka 

barns inflytande. Det finns forskning som visar att barnens icke-

verbala kommunikation inte uppmärksammas eller rent av ignoreras i 
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förskolan (se exempelvis Thuresson, 2013). Ju mer barns och elevers 

sätt att kommunicera liknar de vuxnas verbala sätt att kommunicera, 

ju mer inflytande ges till barn och elever (Almqvist & Almqvist, 2015; 

Lanå, 2015). I undervisningssituationer anpassar barnen sin 

kommunikation och sitt kommunikationsmönster till de vuxnas, vilket 

innebär att om vuxna har en engagerad kommunikation med rika 

erbjudanden så anpassar sig barnen efter det och deltar. Om de vuxna 

istället har en fattigare kommunikation så gör barnen på samma sätt 

(Os, 2019). I en systematisk sammanställning av forskning om barn 

och elevers inflytande i förskola och skola konkluderar Thuresson och 

Quennerstedt (2020) att förskollärare uttrycker en osäkerhet och 

ambivalens vad gäller uppdraget att ge barn inflytande i utbildningen. 

Om förskollärare har en känslomässigt engagerande och stöttande 

kommunikation så skapas förutsättningar för barns inflytande 

(Emilsson, 2008; Emilsson & Johansson, 2013; Ribaeus, 2014). 

Emilsson och Johansson (2013) visar i sin studie att förskollärares sätt 

att kommunicera kan förändras till en mer auktoritär och styrande 

kommunikation om barnen visar motstånd. Hotas förskollärarens 

maktposition, genom att till exempel barnen visar motstånd, så 

tenderar förskollärare att ha svårt att lämna utrymme för barns 

inflytande (Thuresson & Quennerstedt, 2020).  

 

Forskning om förskoleundervisning betonar vikten av att förskollärare 

är lyhörda och responderar på barnens initiativ 

(Skolforskningsinstitutet, 2019). Ett exempel på hur undervisning i 

förskolan beskrivs är ”förskollärarens sätt att respondera på barnens 

handlingar” (Catucci, 2018, sid. 59). Undervisning i förskolan kan 

också beskrivas som erbjudanden att delta i pedagogiska dialoger 

(Johansson, 2017), ett sätt att bjuda in barnen och låta dem delta 

genom användandet av öppna och nyfikna frågor, där förskollärarna 

har ansvar att skapa goda samtal mellan barnen (Gjems, 2010). Genom 

att bjuda in barnen till dialog kring ett delat fokus och gemensamt 

kunnande och erfarande skapas förutsättningar för barns utveckling 

och lärande (Vezzani, 2019). Den relationella aspekten betonas för att 

skapa en förskoleutbildning av hög kvalitet för förskolebarn i åldern 1-

3 år (Bjørnestad & Samuelsson, 2012). Vikten av att de vuxna är öppna, 

svarsbenägna och lekfulla lyfts som särskilt betydelsefullt i 

undervisning tillsammans med de yngsta förskolebarnen (Bae, 2009, 
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2012). Förskollärares förmåga att tolka de yngsta barnens icke-verbala 

kommunikation tillsammans med förskollärares förmåga att anpassa 

utifrån det som barnen kommunicerar skapar möjligheter för barnens 

delaktighet och inflytande. För att lyckas med detta antar 

förskollärarna ”ett väntande och lyssnande arbetssätt” (Wassrin, 2016, 

sid. 125). Sammantaget visar dessa olika sätt att beskriva förskolans 

undervisning på vikten av att förskollärare är lyhörda inför barnens 

initiativ och är öppna för barnens olika sätt att kommunicera. I 

exemplet med ärtpåsarna fångar förskolläraren upp Olivias initiativ då 

Olivia plockar upp ärtpåsarna i den tygpåse som förskolläraren har i 

sitt knä. Förskolläraren fångar i stunden upp detta initiativ, anpassar 

aktiviteten utifrån Olivias initiativ och öppnar på så sätt upp för Olivias 

delaktighet och inflytande i situationen med ärtpåsarna.  
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Teoretiska och metodologiska reflektioner 

I föreliggande avsnitt reflekterar jag över olika teoretiska och 

metodologiska aspekter i avhandlingens delstudier. 

 

I avhandlingens tre delstudier har olika teoretiska begrepp använts för 

att svara mot delstudiernas syften och frågeställningar. I delstudie I 

riktades forskningsintresset mot de yngsta barnens kommunikation, 

som kan beskrivas som kroppslig och icke-verbal. Jag valde därför en 

teori där kroppen liksom kontexten var central. Vid analys användes 

flera teoretiska begrepp från livsvärldsfenomenologi som den levda 

kroppen, den levda tiden, det levda rummet och den levda relationen 

(Van Manen, 1997). Även begrepp som hjälpte mig att synliggöra 

barnens kommunicerande användes; som riktadhet (Merleau-Ponty, 

1999), horisont (Gadamer, 1997) och intersubjektivitet (Bengtsson, 

2001). I delstudie II riktades forskningsintresset mot rektorers 

användning av undervisningsbegreppet för att kunna synliggöra 

förutsättningarna för möjliga förändringar och skeenden, vilket 

begreppshistoriska analyser möjliggör (Koselleck, 2004). De teoretiska 

begreppen förväntanshorisont och erfarenhetsrum (Koselleck, 2004) 

användes för att kunna studera de förväntningar och erfarenheter, 

både individuella och kollektiva, som fanns lagrade i rektorernas 

användning av undervisningsbegreppet. Jag ville undersöka och 

synliggöra om spänningar fanns mellan de förväntningar och 

erfarenheter som lagrades i undervisningsbegreppet, eftersom en 

klyfta mellan dessa medför att människor behöver överbrygga och 

hantera skillnaderna. Enligt den begreppshistoriska teorin provocerar 

spänningar fram nya lösningar och skapar förutsättningar för 

förändring (Koselleck, 2004). I delstudie III riktades 

forskningsintresset mot förskollärares kollektiva hantering över tid av 

undervisning som begrepp och uppdrag. Jag ville synliggöra 

förskollärares perspektiv på ett skeende där förskollärare ses som 

aktiva agenter och där individens kapacitet såväl som kontexten är 

betydelsefulla. Det teoretiska begreppet teacher agency12 (Priestley 

m.fl., 2015) användes därför för att synliggöra och analysera hur 

                                                

 
12 På svenska översatt till handlingsberedskap 
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förskollärare åstadkommer handlingsberedskap i sin kollegiala 

hantering av undervisning som begrepp och uppdrag.  

 

I alla tre delstudier har min utgångspunkt varit att det jag ville skapa 

kunskap om kunde tillgängliggöras och synliggöras genom det som 

andra uttrycker. Det som uttrycks innefattar det som forskaren eller 

någon annan kan ta del av och handlar om vad som sägs eller skrivs, 

men också vad som uttrycks med andra gester än orden. Det som 

uttrycks är inte ord och gester som är oberoende enheter, utan 

kontexten är betydelsefull. Det som uttrycks och visas för andra är 

sammanbundet med subjektets tankar, känslor, erfarenheter, 

relationer till andra och kontexten inom vilket något uttrycks. När 

empiri har skapats har det genomförts i olika typer av kontexter. De 

olika kontexterna har på olika sätt påverkat empirin och skapat ramar 

för vad som är möjligt att uttrycka för informanterna. Det var särskilt 

framträdande i delstudie III, där samtal spelades in inom ramen för två 

olika kontexter. En annan aspekt som jag reflekterar över är min egen 

påverkan utifrån de andra roller jag haft kopplat till förskolan. Under 

tiden som doktorand har jag varit förskollärare, utvecklare och 

utbildare för förskollärare och rektorer. Detta har på olika sätt påverkat 

delstudierna och i mina reflektioner tar jag främst fasta på 

genomförande, syfte och frågeställningar. Avslutningsvis reflekterar 

jag kring vilken betydelse tidigare erfarenheter har vad gäller 

subjektets handlande och uttryck, där tid är knutet till subjektet och 

temporalitet är centralt. 

 

I exemplet med ärtpåsarna fokuseras det som uttrycks. Här visas en 

undervisningssituation som är videofilmad i förskolan och som 

diskuterades i gruppintervjun med arbetslaget. I gruppintervjuerna 

handlade samtalen i högre grad om barnen och hur förskollärarna 

gjorde när de undervisade tillsammans med barnen, till skillnad från 

de samtal som fördes inom ramen för kompetensutvecklingsinsatsen. 

En rad olika aspekter som kan kopplas till kontexten för 

datainsamlingen, som exempelvis temporalitet, påverkade vad som 

diskuterades och hur. Under tiden som jag videofilmade situationen 

med ärtpåsarna så hade jag rollen som verksamhetsutvecklare och som 

utbildare. Det tycker jag att jag ser spår av under gruppintervjun där 

situationen med ärtpåsarna diskuterades. Förskollärarna uttryckte att 
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de kände sig obekväma med att se sig själva på film och jag märkte i 

efterhand att jag lätt hamnade i position där jag ville stödja och 

bekräfta dem i det goda de gjorde.  

 

Det som uttrycks 
Vid genomförande, analys och framskrivande av resultat i de tre 

delstudierna har det som informanterna på olika sätt förmedlat varit i 

fokus. Jag ville synliggöra de olika aktörernas perspektiv; de yngsta 

förskolebarnens perspektiv på kommunikation tillsammans med 

andra förskolebarn, rektorers perspektiv på undervisningsbegreppet 

och förskollärares perspektiv på undervisning som begrepp och 

uppdrag. Genom att fokusera på det som informanten uttrycker 

framträder aktörens perspektiv.  

 

I exemplet med ärtpåsarna lyfts det som uttrycks fram. Vi ser hur Olivia 

positionerar sig i förhållande till förskolläraren och till Alicia, men 

också de ord som sägs och de gester som används. Det innefattar en 

icke dualistiskt utgångspunkt där det inre är sammanflätat med det 

yttre. Det betyder exempelvis att de känslor som Olivia känner när hon 

får delta tillsammans med Alicia och förskolläraren gestaltas i fnisset; 

uttrycket är själva känslan. Den icke dualistiska sammanflätningen 

mellan inre och yttre, mellan subjektet och världen, finns framför allt i 

den livsvärldsfenomenologiska ansats utifrån Maurice Merleau-Ponty, 

som användes i delstudie I. Syftet med delstudie I är att beskriva de 

yngsta barnens kommunikation med varandra, så som den framträder. 

Frågeställningen är inriktad på det som uttrycks: hur barnen 

kommunicerar, men också om vad och vilket meningsskapande som 

manifesteras. Teorin som användes utgår från att de inre tankarna och 

känslorna är sammanflätade med de yttre gesterna, där 

meningsskapande är sammanflätat i handlingen, vilket gör att 

forskaren kan ta del av någons erfarenhet och förståelse av ett fenomen 

(Bengtsson, 1998).  

 

Även om delstudie II och III inte vilar på samma icke dualistiska 

utgångspunkt som delstudie I, så finns antagandet att det jag vill skapa 

kunskap om som forskare synliggörs genom det som informanterna 

uttrycker. I delstudie II användes teoretiska begrepp som härstammar 



60 

 

 

från begreppshistoria (Koselleck, 2004) för att ta reda på hur rektorer 

i förskolan använder undervisningsbegreppet. I begreppshistoriska 

analyser är det möjligt att genom studiet av språklig användning 

synliggöra möjliga förändringar i antingen förskolans utbildning eller i 

förståelsen av undervisningsbegreppet. Jag utgick från det som 

rektorerna uttryckte, analyserade vilka förväntningar och erfarenheter 

som fanns lagrade och tolkade de spänningar som framträdde. Inom 

begreppshistoria är språket i fokus, vanligtvis som text, men även talet 

kan ses som text. Språket studeras för att kunna synliggöra tankar och 

för att få en djupare förståelse för människors handlingar (Bergström 

& Boréus, 2012). Inom begreppshistoria är språket (det som uttrycks) 

sammanbundet med social förändring (Koselleck, 2004/1985). I 

språket lagras erfarenheter och förväntningar (både individuella och 

kollektiva). När språkanvändning studeras över tid genom 

begreppshistoriska analyser framträder sociala förändringar. Även om 

rektorernas användning av undervisningsbegreppet i delstudie II inte 

studerades över tid synliggjordes erfarenheter och förväntningar. När 

sedan rektorernas språkanvändning relaterades till förskolans 

tradition och statliga ambitioner över tid, bidrog det till att studien 

kunde påvisa aspekter kring vilka vi troligtvis kommer att kunna se 

förändringar framöver. Dessa aspekter innefattas av arbetslaget där 

alla kan göra allt och undervisning som målstyrda processer. 

 

I delstudie III analyserades förskollärares kollegiala diskussioner om 

undervisning som begrepp och uppdrag med hjälp av det teoretiska 

begreppet teacher agency (Priestley m.fl., 2015). Begreppet vilar 

ontologiskt och epistemologiskt på pragmatisk teoribildning vilken 

poängterar språkets performativa funktion och språket som handling. 

Förskolärares handlingsberedskap beskrivs enligt Priestley, Biesta och 

Robinson (2015) som något som åstadkoms, alltså som en handling, 

inte som en egenskap någon har eller äger. Handlingsberedskap 

synliggörs när förskollärare ställs inför ett problem som de behöver 

förhålla sig till och skapa förståelse kring. De forskningsstudier som 

Priestley, Biesta och Robinson själva har genomfört består av 

intervjuer där lärare får berätta om sin undervisning. Det ser jag som 

ett sätt att utgå från det som uttrycks, det som lärare själva förmedlar. 

Inom pragmatismen beskrivs det som någon förmedlar till någon 

annan som en transaktion mellan subjektet och världen: 
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The interaction – or as he [John Dewey] later would call it transaction – of 
organism and environment is an active, adaptive, and adjustive process in 
which the organism seeks to maintain a dynamic balance with its ever-
changing environment. (Biesta & Burbules, 2003, sid. 10) 

Transaktionen ses som en ömsesidig process, där de som deltar ses som 

transaktionens deltagare (Ödman, 2008). Inom ramen för 

transaktionen handlar vi, vilket påverkar vår omvärld. Vi får sedan 

erfara konsekvenserna av vårt handlande och försöka anpassa oss 

därefter. Vi handlar återigen, vilket påverkar vår omvärld, och så 

fortsätter det (Biesta & Burbules, 2003). Det innebär för delstudie III 

att förskollärares hantering av undervisning som begrepp och uppdrag 

skapas i en process mellan individ och kontext, vilket synliggörs för mig 

som forskare inom ramen för kompetensutvecklingsinsatsen och 

gruppintervjutillfällena.  

 

Mellan en pragmatisk utgångspunkt (delstudie III) och en 

fenomenologisk utgångspunkt (delstudie I) finns en skillnad i avseende 

interaktion mellan subjekt och värld. Till skillnad mot pragmatismens 

transaktion, är subjektet utifrån ett fenomenologiskt perspektiv 

sammanflätat med världen i vad jag tolkar som ett samtidigt erfarande. 

Skillnaden mellan pragmatismens och fenomenologins sätt att 

beskriva interaktion mellan subjekt och värld är, utifrån min tolkning, 

innefattad i tidsaspekten.  

 

Kontexten är betydelsefull 
Att kontexten är betydelsefull är en utgångspunkt som delstudiernas 

teoretiska begrepp delar. För exemplet med ärtpåsarna är kontexten 

betydelsefull. Det innebär att det har betydelse att situationen sker i 

förskolan och beskrivs som en undervisningssituation av den 

förskollärare som deltar i undervisningen. Kontexten innefattas också 

av att det är just förskollärare Maria som deltar i situationen, där hon 

bär på både individuella och kollektiva erfarenheter från 

kompetensutvecklingsinsatsen. Förskolläraren bär också på 

individuella och kollektiva visioner där hennes rektor har förmedlat sin 

förståelse av undervisning liksom hur undervisning definieras i 

skollagen. Avslutningsvis är det också betydelsefullt att det är de yngsta 

förskolebarnen som deltar i undervisningssituationen tillsammans 
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med förskolläraren där barnen visar initiativ och deltar genom sin icke-

verbala kommunikation.  

 

I delstudie I ville jag synliggöra de yngsta förskolebarnens 

kommunikation med varandra. Livsvärldsfenomenologiska 

forskningsstudier strävar efter att ”förstå enskilda människor och 

sociala grupper utifrån de levda relationer som de har till sin miljö, den 

värld som de lever och verkar i” (Bengtsson, 1998, sid. 16). Kontexten 

måste studeras tillsammans med det som uttrycks. Inom 

fenomenologin beskrivs relationen mellan subjektet och världen som 

att: ”den egna levda kroppen är sammanflätad med världen i en 

interaktiv kommunikation” (Bengtsson, 1998, sid. 40). Detta sätt att se 

på relationen mellan subjekt och kontext förklaras utifrån ett icke 

dualistiskt sätt att se på världen, vilket jag varit inne på tidigare.  

 

I delstudie II ville jag bidra med kunskap om rektorers användning av 

undervisningsbegreppet. Inom begreppshistoriska analyser är 

kontexten betydelsefullt, där forskaren behöver ha kännedom om 

”olika innebörder av de begrepp som användes i en specifik historisk 

situation” (Kurunmäki, 2012, sid. 178). Det innebär för delstudie II att 

det är flera rektorers användning av begreppet undervisning som 

studeras. Samt att de erfarenheter och förväntningar som finns lagrade 

i undervisningsbegreppet, både individuella och kollektiva, synliggörs 

och relateras till förskolans tradition över tid.  

 

I delstudie III ville jag skapa kunskap om förskollärares kollektiva 

hantering av undervisning som begrepp och uppdrag över tid. Teacher 

agency (Priestley m.fl., 2015) betonar såväl individens kapacitet som 

kontextens betydelse i förskollärares åstadkommande av 

handlingsberedskap. Det innebär att det inte enbart är vad individer är 

kapabla att genomföra och göra, utan även att kulturella, strukturella 

och materiella aspekter skapar förutsättningar och sätter ramarna för 

den handlingsberedskap som förskollärare åstadkommer. 

 

De olika kontexterna 
Empirin för respektive delstudie har skapats i olika kontexter. I 

delstudie I videofilmade jag de yngsta förskolebarnen i förskolan. 
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Barnen kommunicerade med varandra i miljöer som var välbekanta för 

dem och tillsammans med barn de kände sedan innan. Som forskare 

var jag en del av den studerade kontexten och påverkade troligen 

barnens kommunikation med varandra. För barnen var jag en obekant 

vuxen som satt med. I delstudie II använde jag mig av en 

enkätundersökning som genomfördes under samma tid som 

informanterna deltog i en nationell utbildningssatsning kring 

pedagogiskt ledarskap för rektorer. Empirin i delstudie II består även 

av det som rektor uttryckte i en kompetensutvecklingsinsats som jag 

följde som forskare. Samma kompetensutvecklingsinsats användes för 

analys i delstudie III i tillägg till gruppintervjuer med arbetslag sex 

månader senare.  

 

När empiri analyserades i delstudie III visade analysen på skillnader i 

vad som diskuterades och hur förskollärare pratade om undervisning 

som begrepp och uppdrag. Under kompetensutvecklingsinsatsen låg 

fokus på arbetslaget, förskolläraren och förskollärarens ansvar. En av 

förskollärarna kom på sig själv med att glömma bort att poängtera att 

följa barnens intressen i hens beskrivning av undervisning. Det 

uppstod ofta tystnad när förskollärarna skulle redogöra för exempel 

där de undervisat barnen. Samtalet under gruppintervjun sex månader 

senare handlade istället i hög grad om barnen och om hur undervisning 

kunde bedrivas tillsammans med barnen. Förskollärarna poängterade 

vikten av att undervisning skulle vara rolig för barnen och gav flera 

exempel på undervisning tillsammans med barnen. Ingen pratade om 

förskollärares ansvar och målstyrningen handlade mer om att följa 

barnen och hitta målen efteråt. Utifrån detta exempel drar jag 

slutsatsen att kontexten för datainsamling påverkar vad som är möjligt 

att uttrycka. Under kompetensutvecklingsinsatsen var det rektor och 

rektors ledningsteam som ledde samtalen, medan jag som forskare 

ledde samtalen under gruppintervjuerna. Rektors roll som 

lönesättande chef utgör en betydelsefull del av kontexten, liksom mitt 

eget förhållningssätt i rollen som forskare. Gruppintervjuerna utgick 

även från videoinspelade situationer där arbetslaget samspelade med 

och undervisade tillsammans med barnen. En annan aspekt som utgör 

en del av kontexten är att gruppintervjuerna genomfördes ett halvår 

efter att samma förskollärare deltagit i kompetensutvecklingsinsatsen.  
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Andra roller  
Under min doktorandtid har jag, förutom rollen som forskare, innehaft 

flera andra roller kopplat till förskolan. Under genomförande av 

delstudie I arbetade jag samtidigt som förskollärare i barngrupp. När 

jag nu ser tillbaka på det syfte och den frågeställning som formulerades 

så ser jag att den är påverkad av min roll som förskollärare. 

Forskningsintresset under delstudie I baseras på de erfarenheter jag 

bar med mig från mitt arbete som förskollärare.  

 

Under genomförandet av delstudie II och III, flera år efter att delstudie 

I genomförts, arbetade jag samtidigt som utbildare för 

förskollärarstudenter och för rektorer. Dessutom arbetade jag som 

verksamhetsutvecklare för förskolor i en annan kommun inom 

Samverkan för bästa skola13. Jag hade även med mig erfarenheter från 

mitt arbete som kvalitetsstrateg och ansvarig för kommunens tillsyn av 

fristående förskolor som ingick i den yrkesroll jag hade under åren 

mellan licentiatuppsatsens publicering och fortsättningen av mina 

forskarstudier mot en doktorsexamen. I delstudie II och III ser jag dels 

att mitt forskningsintresse riktar sig mer mot ett ledningsperspektiv, 

dels mer mot ett övergripande perspektiv på förskolans utbildning 

generellt. Under processen med delstudie I var det svårt att kritiskt 

granska förskolans utbildning eftersom jag själv var yrkesverksam 

förskollärare, medan det senare under processen med delstudie II och 

III var svårt att behålla det kritiska perspektivet utifrån att jag lätt föll 

över i rollen som utvecklare och utbildare. Som utvecklare och 

utbildare var huvudfokus att hitta lösningar och tydliga givna svar för 

de förskolor jag var involverad i, till skillnad från det huvudfokus jag 

haft som forskare vilket innefattar mer av en nyansering och en 

problematisering av olika aspekter inom ramen för förskolan utifrån 

ett kritiskt förhållningssätt.  

 

När jag intervjuade förskollärarna i delstudie III märkte jag av min roll 

som utvecklare och utbildare och hur lätt jag föll in i dessa roller. I 

                                                

 
13 Detta är insatser som initieras på grund av brister som framkommit under Skolinspektionens regel-

bundna tillsyn av huvudmän. Berörd huvudman får därefter erbjudande att delta i Samverkan för bästa 

skola. Samverkan för bästa skola är en samverkan mellan Skolverket, utvalt lärosäte och huvudman. 

Insatserna genomförs under tre år (Skolverket, 2021). 
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rollerna som utvecklare och utbildare har jag fokus på att stärka 

studenterna och deltagarna, att utgå från deras styrkor och utveckla 

deras förmåga och kunnande vidare. I min roll som forskare finns inte 

samma ambition och fokus och inte heller samma ansvar för 

utvecklande av förmåga och kunnande. Enligt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2017) ska forskaren inte ha andra motiv 

med sin forskning än att bidra med kunskap. Det viktiga är ”att dessa 

motiv inte medför att forskaren låter sig påverkas till tolkningar eller 

slutsatser som det saknas vetenskapliga belägg för eller till att 

undanhålla sådant som det finns belägg för” (Vetenskapsrådet, 2017, 

sid. 13). Mitt förhållningssätt då min roll föll över i utvecklarens och 

utbildarens roll påverkade troligtvis förskollärarna i deras 

diskussioner. Dock påverkade inte mitt förhållningssätt mina 

tolkningar och slutsatser. De tolkningar som gjorts och de slutsatser 

som dragits har prövats i kollegiala sammanhang som konferenser och 

seminarier, i tillägg till de diskussioner som förts tillsammans med 

handledare och andra seniora forskare. 

 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017) ska 

informanter i forskningsstudier skyddas mot skada och kränkning. Det 

kan exempelvis handla om att inte framställa informanter i dåligt ljus, 

att inte övertolka eller feltolka det som informanterna uttrycker. 

Forskning ska bidra till så mycket nytta som möjligt samtidigt som 

skada undviks. Dock poängteras att ”det inte är rimligt att en obetydlig 

skada får hindra viktig forskning” (Vetenskapsrådet, 2017, sid. 13). 

Mitt förhållningssätt när jag tidvis föll över i rollen som utvecklare och 

utbildare kan ha varit påverkad av min ambition att inte bidra med 

skada.  
 

Temporalitet 
Tid och hur olika aspekter kopplade till tid påverkar individens 

handlande är framträdande i de tre delstudierna. I exemplet med 

ärtpåsarna framträder tid genom förskollärarens erfarenheter och 

visioner, och hur dessa påverkar situationen. Förskolläraren har 

erfarenheter av att kollektivt hantera undervisning som begrepp och 

uppdrag. Delstudie III visar att hon tillsammans med kollegor har 

diskuterat undervisning och hur en undervisningssituation skulle 
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kunna se ut. I hanteringen har hon transformerat sin förståelse av 

undervisning på så sätt att hon har fyllt begreppet med ett innehåll som 

hon själv känner sig bekväm med och som rimmar väl med förskolans 

kultur, tradition och styrdokument. Förskolläraren har också visioner 

och övertygelser kring vad en god utbildning innefattar för de yngsta 

förskolebarnen. Erfarenheter och visioner iscensätter förskolläraren i 

nuet i undervisningssituationen med ärtpåsarna. 

 

I delstudie I använde jag mig av begreppet den levda tiden (Merleau-

Ponty, 2002), som är nära sammanknutet med den levda kroppen, den 

levda relationen och det levda rummet. Dessa begrepp utgör 

tillsammans livsvärlden, men kan rent analytisk skiljas åt och studeras 

var för sig. Merleau-Ponty (2002) beskriver tiden som sammanflätat 

med subjektet och jämför det med den linjära tiden där det förflutna 

naturligt följs av ett nu som följs av en framtid. Den levda tiden är 

istället tid där det förflutna, nuet och framtiden skapas och omskapas 

ur subjektets relation till världen, där tid ses mer som ett flöde där 

händelserna går in i varandra. När de yngsta förskolebarnen 

kommunicerade med varandra i delstudie I framträder den levda tiden 

när barnens gester koordineras i tid. Gesterna följer på varandra som 

en turtagning i dialog, men ofta utan att pausen är signifikant. Det är 

mer som att gesterna hakar i varandra. Den levda tiden framträder 

också i de, i klocktid, korta möten som sker mellan barnen. 

Innehållsmässigt kan dessa situationer beskrivas som innehållsrika 

och betydelsefulla, vilket gör att den upplevda tiden är allt annat än 

kort. Det är snarare så att tiden stannar för ett ögonblick, vilket också 

förstärks genom att barnen ofta stannar till mitt i en rörelse. Erfarenhet 

som en aspekt av tid förekommer också i delstudie I men endast i en 

händelse där ett barn försöker återberätta något som precis har hänt 

för ett annat barn. Tillsammans med mig som forskare var det 

vanligare att barnen återberättade, exempelvis när ett av barnen sa 

”mamma” och pekade mot fönstret där barnen brukade vinka till sina 

vårdnadshavare på morgonen.  

 

I delstudie II används de teoretiska begreppen erfarenhetsrum och 

förväntanshorisont, där det förflutna och framtiden är sammanflätat 

med nuet (Koselleck, 2004). Här beskrivs tidigare erfarenheter och 

visioner, hopp och förväntan inför framtiden som olika lager. På 
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liknande sätt som inom fenomenologin är tiden knutet till ett subjekt, 

”till konkret handlande och lidande människor” (Koselleck, 2004, sid. 

24). Tid är centralt inom begreppshistoriska analyser eftersom ett 

begrepps betydelseförskjutningar över tid är i fokus (Jordheim, 2003). 

Även om rektorernas användning av undervisningsbegreppet inte 

studeras över tid synliggörs de individuella och kollektiva erfarenheter 

och visioner som finns lagrade i rektorernas användning. En av 

rektorerna berättade exempelvis om egna erfarenheter av skolans 

utbildning i sitt användande av undervisningsbegreppet. Flera av 

rektorerna beskriver undervisning med hjälp av aspekter kopplade till 

förskolans tradition, som exempelvis lek och att utgå från barnens 

intressen. Det synliggör de lager av kollektiva erfarenheter från 

förskolans tradition som kan kopplas till rektors förväntningar att 

undervisningsbegreppet ska börja användas i förskolan.  

 

I delstudie III använder jag mig av Biesta, Priestley och Robinsons 

(2015) teoretiska modell (figur 1) för teacher agency: 

 

Figur 1: Teoretisk modell för teacher agency (Biesta m.fl., 2015, s. 627). 

 

Modellen visar temporalitetens betydelse för förskollärares 

handledningsberedskap. Modellen innefattas av tre temporala 

dimensioner: dåtid (iterational dimension), framtid (projective 

dimension) och nutid (practical-evaluative dimension), som samverkar 
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i förskollärares åstadkommande av handlingsberedskap. När empiri 

analyserades i delstudie III användes alla tre dimensioner. 

Förskollärares erfarenheter, både individuella och kollektiva, 

framträdde i nuet i hanteringen av undervisning som begrepp och 

uppdrag. I förskollärarnas kollegiala diskussioner framträdde även 

både individuella och kollektiva visioner av undervisning som begrepp 

och uppdrag. Visioner och erfarenheter kopplades i förskollärarnas 

kollegiala diskussioner samman i nuet villkorat av kulturella, 

strukturella och materiella aspekter. Ett exempel på det är när 

förskollärarna i delstudie III förhåller sig till visionen av undervisning 

som målstyrd och jämför med hur de gjort tidigare då målet valdes ut 

efteråt. I hanteringen av skillnader mellan erfarenhet och vision 

framträder förskollärarnas handlingsberedskap.   
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Diskussion 

Avhandlingen skapar kunskap om hur olika aktörer på olika sätt bidrar 

till undervisningssituationer i förskolan. Aktörerna innefattas av de 

yngsta förskolebarnen, rektorerna och förskollärarna, där huvudfokus 

ligger på den undervisande förskolläraren. Nedan kommer jag att 

diskutera vilken betydelse avhandlingens sammanvägda resultat har 

för förskolan och för förskollärarprofessionen utifrån två teman: 

förskolifiering som begrepp för förskolan och den icke-verbala 

kommunikationens betydelse för undervisningssituationer. För att 

fördjupa förståelsen av dessa teman använder jag mig av det teoretiska 

begreppet teacher agency14 (Biesta m.fl., 2015), med betoning på 

erfarenheter och visioner kopplat till förskollärares och rektorers 

handlingsberedskap. 

 

Förskolifiering som begrepp för förskolan 
I delstudie II används begreppet förskolifiering vilket kan förstås som 

ett sätt att inte låta undervisningsbegreppet skolifiera förskolan, utan 

istället förskolifiera undervisningsbegreppet. Liksom rektorerna i 

delstudie II, fyller förskollärarna i delstudie III 

undervisningsbegreppet med ett innehåll som rimmar väl med 

förskolans tradition och kultur. Förskollärarna transformerar 

undervisning som begrepp och uppdrag med hjälp av värdeaspekter 

som kan kopplas till en professionell kärna. Den professionella kärnan 

innefattas av innehållsaspekter som den betydelsefulla leken, men 

även övergripande aspekter som handlar om pedagogiska 

förhållningssätt. Där framträder helhetssynen på omsorg, lärande och 

utveckling i förskolans utbildning, liksom ett temainriktat arbetssätt. 

Ytterligare en värdeaspekt som innefattas i den professionella kärnan 

är ambitionen att utbildningen ska vara baserad på barnens intressen 

och anpassas till alla barn. Den professionella kärnan innefattas även 

av arbetssättet att arbeta tillsammans i arbetslag där alla kan göra allt 

och där arbetsuppgifter fördelas utifrån solidaritets- och 

rättviseaspekter. 

                                                

 
14 På svenska översatt till handlingsberedskap 
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Förskolifiering förekommer i diskussionen kring undervisning i 

förskolan. Första gången jag använde benämningen var vid en 

forskningskonferens (Hildén & Löfdahl Hultman, 2017). Andra 

forskare som använt begreppet är Tallberg Broman och Vallberg Roth 

(2019) som beskriver förskolifiering som ett meningsskapande:  

där undervisning inte är undervisning som i skolan, utan specifik för 
förskolesammanhanget. Där förskollärares roll inte är som lärarens i 
skolan utan där förskolläraren är medupptäckare. Lärandet och 
kunskapandet kopplas också till traditioner inom förskolan. (sid. 35) 

Tallberg Broman och Vallberg Roths (2019) definition tar fasta på 

förskollärarens roll som medupptäckare i barnens lärande och 

kunskapande, aspekter som kan kopplas till förskolans tradition. 

Föreliggande avhandling bidrar med fördjupade kunskaper kring 

förskolifering och hur rektorer och förskollärare hanterar ambivalenta 

förståelser och uppfattningar av undervisning.  

 

Förskolifiering kan beskrivas som ett bevarande och upprätthållande 

av förskolans särart. Det innebär att både de erfarenheter och de 

visioner som rektorer och förskollärare uttrycker kan kopplas till 

förskolans tradition och kultur. Här kan en jämförelse göras med det 

Lindgren och Söderlind (2019) beskriver som kontinuitet och 

förändring. De menar att det i förskolan finns aspekter som består över 

tid och som därför kan beskrivas som kontinuerliga. Innehållsaspekter 

(som att barnen ska få vila och äta) likaväl som aspekter som har att 

göra med ideal (att man ska ha en god relation till vårdnadshavare) och 

pedagogiska grundidéer (som att verksamheten ska utgå från barnens 

intressen) är aspekter som kan beskrivas som kontinuerliga. Om man 

istället ställer sig frågan hur och på vilket sätt så framträder det 

föränderliga, menar Lindgren och Söderlind (2019). Över tid, i de olika 

styrdokument som reglerat förskolan, har de värdeaspekter som 

beskrivs i delstudie II och III benämnts på olika sätt. Exempelvis kan 

den pedagogiska grundidén att förskolans utbildning ska utgöra en 

helhet för barnen beskrivas som en kontinuitet som består över tid. Vad 

som innefattas i denna helhet har dock förändrats över tid; från arbeta-

leka-lära (Socialstyrelsen, 1987), vidare till omsorg-fostran-lärande 

(Utbildningsdepartementet, 1998) och nu omsorg-utveckling-lärande 

(Skolverket, 2018a). Ett annat exempel är ett temainriktat arbetssätt 

(Skolverket, 2018a) som tidigare beskrivits som en integrering av 
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ämnen och aktiviteter (SOU 1972:26) men även som 

ämnesövergripande (Socialstyrelsen, 1987).  

 

När rektorerna och förskollärarna i delstudie II och III fyller begreppet 

undervisning med kontinuerliga aspekter möjliggör de även 

fortlevnaden av förskolans tradition och kultur och blir på så sätt 

bärare av densamma. Detta innebär att andra aktörer, som huvudmän, 

statliga myndigheter och politiska aktörer behöver bli uppmärksamma 

på att direktiv och riktlinjer som beslutas kommer att transformeras, 

omformuleras och översättas i förhållande till förskolans tradition och 

kultur. Förskolifieringen bidrar således till ett upprätthållande av 

förskolans särart på samma gång som det motverkar omvälvande 

förändringar av förskolan. Beroende på om detta ses som positivt eller 

negativt bidrar tillvägagångssättet till bevarande på samma gång som 

det bidrar till att bromsa eller rent av att motverka utveckling. Oavsett 

hur förskolifiering uppfattas har den ett starkt inflytande på det 

professionella yrkesutövandet i förskolan.  

 

Inom ramen för nästa tema; den icke-verbala kommunikationens 

betydelse för undervisningssituationer, framträder också en 

förskolifiering. Förskolifieringen utgörs av att förskollärarna i 

delstudie III fortsätter att göra som de alltid har gjort (vara lyhörda 

inför barnens icke-verbala initiativ), trots den övervägande betoningen 

på verbal kommunikation i den nu gällande läroplanen.  

 

Den icke-verbala kommunikationens betydelse för 
undervisningssituationer 
Under avhandlingens rubrik Sammanhang redovisas analyser 

kopplade till spänningar mellan verbal och icke-verbal kommunikation 

i undervisning, vilket jag diskuterar härnäst.  

 

Kollektiva visioner i förskolan tydliggörs i gällande styrdokument 

liksom i tolkningen av densamma. Vid analys av empiri för delstudie II 

och III var det tydligt att rektorer och förskollärares uttryck präglades 

av styrdokumentens formuleringar. Att styrdokumentens 

formuleringar är starkt tongivande i rektorers och förskollärares 

beskrivningar och utförande av sina uppdrag har även annan forskning 
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poängterat (se exempelvis Johansson, 2016), vilket skulle kunna vara 

en förklaring till rektorers och förskollärares betoning av verbal 

kommunikation i undervisningssituationer. I den nu gällande 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018a) finns en betoning på 

verbal kommunikation, medan icke-verbal kommunikation tas för 

given men osynliggörs. Ett exempel på betoningen av verbal 

kommunikation är formuleringen som handlar om att förskolan ska 

”lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska” 

(Skolverket, 2018a, sid. 8). Visserligen finns intentionen att barn ska 

ha förutsättningar att utveckla sitt samspel och sin kommunikation 

med andra, men det specificeras inte om det handlar om verbal eller 

icke-verbal kommunikation. Rörelse, som kan ses som icke-verbal 

kommunikation, beskrivs som en estetisk uttrycksform eller i samband 

med fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande. Ytterligare exempel på 

läroplanens fokus på verbal kommunikation visar sig i 

målformuleringar som att ge varje barn förutsättningar att utveckla ett 

nyanserat talspråk och ordförråd, uttrycka och använda matematiska 

begrepp, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik. 

Jag tolkar in icke-verbal kommunikation i formuleringar som 

exempelvis ”ge uttryck för egna uppfattningar” (Skolverket, 2018a, sid. 

13), men beroende på hur uttryck definieras och förstås kan uttryck 

tolkas som antingen inkluderande eller exkluderande av icke-verbal 

kommunikation.  

 

Om vi börjar med att titta på det som uttrycks i data från delstudie III 

vad gäller kommunikation i undervisningssituationer så visar 

analysen15 att rektorn, ledningsteamet och förskollärarna tar fasta på 

verbal kommunikation. Det är först genom mina frågor i 

gruppintervjun som förskollärarna blir medvetna om och synliggör 

icke-verbal kommunikation. Det menar jag visar på ett förgivettagande 

och ett osynliggörande av icke-verbal kommunikation. Om icke-verbal 

kommunikation fortsätter att vara förgivettagen och osynliggjord 

riskerar stora och betydelsefulla delar av undervisningssituationer att 

osynliggöras.   

                                                

 
15 Här avses analysen av ännu inte publicerade resultat av delstudie III, se avsnitt Sammanhang, un-

derrubrik Verbal kommunikation i förhållande till icke-verbal kommunikation..  
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Om istället fokus läggs på vad som uttrycks icke-verbalt, genom att 

studera vad som görs tillsammans med barnen i 

undervisningssituationen med ärtpåsarna, så framträder den icke-

verbala kommunikationens betydelse för undervisningssituationer. 

När förskolläraren undervisar tillsammans med barnen kommunicerar 

både hon och barnen icke-verbalt. Den lyhördhet som förskolläraren 

visar inför barnens icke-verbala initiativ utgör en betydelsefull del av 

undervisningssituationen. Att förskolläraren fortsätter att vara lyhörd 

inför de icke-verbala initiativen och samtidigt leder och deltar själv 

genom icke-verbal kommunikation, trots styrdokumentens fokus på 

verbal kommunikation i undervisning, kan beskrivas som en 

förskolifiering.  

 

Fortsatt forskning 
I licentiatuppsatsen konstaterar jag att ju mer jag lär mig desto fler 

frågor väcks. Det gäller givetvis även nu. Utifrån den kunskap som jag 

har nu ser jag behovet av att genomföra fler studier över tid, eftersom 

förändringsprocesser behöver undersökas över tid för att kunna 

synliggöra vad som villkorar liksom vad som blir utfallet. Andra 

intressanta forskningsfokus är förändringsprocesser och förskollärare 

som aktiva medskapare inom kompetensutvecklingsinsatser. På vilka 

sätt skapar rektorers kommunikation tillsammans med medarbetare 

förutsättningar för förändringsprocesser? På vilka sätt utövar 

förskollärare sin handlingsberedskap inom förändringsprocesser?  

 

Avhandlingens forskningsintresse väcktes då det visade sig att en 

rapport från en statlig myndighet hade genomslagskraft nog att 

påverka en hel skolform, från verksamhet tillsammans med barnen till 

de formuleringar som styr utbildningen i läroplanen. Det hade därför 

varit intressant att fortsätta studera och kritiskt granska granskningen. 

På vilka sätt villkorar våra statliga myndigheter förskolan?  

 

De fördjupade kunskaper kring förskolifering som avhandlingen bidrar 

med behöver studeras närmare och i fler sammanhang. Ett exempel är 

förskollärarstudenters skapande av en förskolläraridentitet och den 

eventuella kopplingen till förskolifiering. Vad villkorar och skapar 
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förutsättningar för förskollärarstudenters handlingsberedskap genom 

förskolifiering? På vilka sätt formas förskollärare till bärare av en 

förskoletradition och kultur?  
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English summary 

This doctoral dissertation focuses on the preschool teacher and 

teaching in preschool. When looking at teaching in preschool, the 

perspectives’ of three different actors are highlighted; the youngest 

preschool children (age 1-2), the preschool principal and the preschool 

teacher. The overarching aim of this doctoral dissertation is to generate 

knowledge about how and in what ways these different actors 

contribute to teaching.  

 

Introduction 
Preschool practice in Sweden is a unitary system for children age 1-5 

years old. The Swedish preschool has a long tradition of enhancing care 

and learning, often described as educare (Engdahl & Losso, 2019). 

Since 2010, policy regulating the Swedish preschool has changed its 

focus from care to education (Vallberg Roth, 2011). The shift of focus 

from care to education in preschool is often described as schoolification 

(se for example Moss, 2013). Some describe schoolification as a crisis 

that spreads like an epidemic (Ring et al., 2019). Schoolification 

indicates a hierarchal relationship between preschool and compulsory 

school, where “the compulsory school is the clear and unquestioned 

dominant partner” (Moss, 2008, p. 227). When a subordinate partner, 

the main practice task of preschool consists of preparing children for 

school. This increased emphasis on school preparation pushes 

preschool practice to adopt and align its practice with compulsory 

school (Moss, 2008). When doing so, preschool practice risks losing its 

play-based pedagogy and its holistic view of the learning and 

development of children. Instead, teaching methods from compulsory 

school are adopted, focusing on specific subjects, such as language, 

mathematics and science (Fleer, 2011; Gananathan, 2011; 

Gunnarsdóttir, 2014; Van Laere et al., 2014), with an increased focus 

on documentation and evaluation of children’s learning (Bradbury, 

2019; Brogaard Clausen, 2015; Pence, 2016). In Swedish preschools, in 

line with other countries, the holistic and theme-inspired working 

methods are being replaced by teaching where each subject is taught 

separately (Areljung, 2017). 

 



76 

 

 

The Swedish preschool belongs to a Nordic tradition (Einarsdóttir & 

Wagner, 2006; Moss et al., 2016; OECD, 2006). The Nordic preschool 

tradition can be described with aspects that distinguish the Nordic 

preschools from preschools in other countries (Broström et al., 2018; 

Greve & Hansen, 2018; Olsson et al., 2020; Vallberg Roth & Holmberg, 

2019;). In short, the Nordic pedagogical tradition can be described as 

strongly linked to fundamental values such as democracy, participation 

and a child-centered pedagogy where education, care, play and 

learning is integrated (Broström et al., 2018; Greve & Hansen, 2018). 

There are many similarities between the preschool traditions in the 

Nordic countries, but with regard to the concept of teaching, there are 

significant differences. Besides Sweden, the concept of teaching only 

occurs in policy documents from Finland, but without there being a 

clear definition (Eidevald & Engdahl, 2018a). 

 

Points of departure in previous research and policy 
Teaching was introduced as a new concept for preschools in the 

Swedish Educational Act in 2010. The Swedish Educational Act (SFS 

2010:800, chap. 1 § 3) states that teaching involves “goal-oriented 

processes under supervision of a teacher or preschool teacher, which 

aims for development and learning by obtaining and developing 

knowledge and values”. Even though the concept was introduced as 

early as in 2010, an inspection made by the Swedish Schools 

Inspectorate in the fall of 2016 showed that most preschools were not 

using the concept and they did not consider themselves as being 

teaching teachers. Instead, they talked about children’s learning. The 

inspection also showed that preschool principals failed to create 

appropriate conditions in order for the preschool teachers to be able to 

teach. The results of the inspection was published in several reports 

(for example in Swedish School Inspectorate, 2016a, 2016b, 2017, 

2018). These reports had a large impact on preschool in Sweden and 

contributed to several developmental processes within preschool 

practice as well as a revision of the preschool curriculum. Several 

research studies were conducted due to the reports, many of them 

showing preschool teachers resistance towards using the concept of 

teaching when describing preschool practice (see for example Jonsson 

et al., 2017; Olsson et al., 2020; Vallberg Roth, 2018). One explanation 
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to this resistance is the concept’s strong connection to compulsory 

school. This connection to compulsory school significantly and 

negatively influenced preschool teachers’ view of the concept teaching.  

 

When describing teaching, preschool teachers highlight the differences 

between the practice of teaching in compulsory schools and preschools 

(Norling, 2019). Teaching in preschool is described as playful, 

spontaneous and being based on the interests and needs of children, in 

contrary to teaching in compulsory school, which is regarded to 

primarily acknowledge the perspective of the adult and focusing mainly 

on instructional learning (Alatalo, 2017). Another example of teaching 

in preschool being described in contrast with teaching in compulsory 

school is found in Dalgren (2017). Dalgren (2017) concludes that 

teaching in preschool must be an integrated part of everyday practice, 

involving all activities during the day. Teaching in preschool is 

described as embedded in contrast with the teaching in compulsory 

school that has a clear division between the subjects during the day.  
 

In order to strengthen the understandings of teaching in preschool, the 

Swedish National Agency of Education requested a knowledge 

overview, in which scholars from six different universities contributed 

with their perspectives on teaching in preschool (Swedish National 

Agency of Education, 2018). The scholars contributed with essential 

aspects of teaching in preschool, concluding the importance of letting 

children be an active part of teaching, acknowledging the perspectives 

of the children as well as building on their experiences and prior 

knowledge when teaching. The role of the preschool teacher is 

described as being supporting, interactive and aware when using 

different strategies for enhancing children’s learning and development. 

The preschool teachers also need be have a competence concerning 

didactics.  

 

Three empirical studies 
Three empirical studies were conducted in order to generate knowledge 

on how different actors contribute to teaching in preschool. Study II 

and III have a specific focus on teaching as a concept and as a new part 

of preschool teachers’ mission, while study I contributes with 
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conditions for teaching in preschool. The youngest preschool children 

contribute to situations where preschool teachers teach by showing 

initiative and participating through non-verbal communication 

(results of study I). The preschool principals’ usage of the concept of 

teaching (study II) contributes to preschool teachers interpretation and 

understanding of the concept of teaching, and therefore creating 

specific conditions for teaching situations. The results of study III 

(preschool teachers handling of the concept of teaching as a new part 

of their mission) shows preschool teachers understandings of teaching, 

which shapes and transforms the way that preschool teachers teach.  

 

Study I: Communication between the youngest of the preschool 
children during free play: Meaning making through the lived body 
The focus of the study is communication between the youngest 

preschool children from a phenomenological perspective (Merleau-

Ponty, 2002). The aim of the study is to describe and understand 

communication between the youngest preschool children that takes 

place in the regional world (Bengtsson, 2013) of the Swedish preschool. 

When describing how the children communicate with each other, what 

they are communicating about and what meaning communication 

holds for the children, the concept of the lived body was used. The 

empirical data consists of video-recordings of naturally occurring 

situations of six preschool children when communicating with each 

other. The video-recordings consist of situations both inside and 

outside the preschool, at times when the children were able to choose 

for themselves who to communicate with, in which room to be in and 

which toy to play with. The youngest child was 1 year and 2 months and 

the oldest child was 2 years and 2 months. Fifty-one relevant situations 

of a total of 9 hours and 20 minutes of video-recordings were chosen 

for a more in depth analysis. These situations were considered relevant 

because the children’s bodies were directed towards each other with a 

communication that can be described as intercorporeal. When 

analysing, a hermeneutical method of analysis inspired by Van Manen 

(1997), was used, with specific focus on the lived body, the lived space, 

the lived time and the lived relationship. These concepts were used 

separately as well as a whole.  
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The result shows communication between the youngest preschool 

children as five different aspects of what type of meaning 

communication holds, divided into five themes. These themes are 

represented by communication as: creation of a shared phenomenon, 

acknowledging someone, coordination of access to play, coordination 

of access to place and object, and sharing an already experienced event 

with someone who was not present. Creation of a shared phenomenon 

is the most common theme in the empirical data, and is achieved by the 

children through repeating the gestures of the other child as well as the 

direction of the other child’s body. The coordination of gestures and 

direction is central when creating a shared phenomenon, as research 

indicates that the youngest preschool children combines glances, eye 

contact and repeating of the other child’s movement and gestures 

creates a shared experience of a togetherness (Greve & Kristoffersen 

Winje, 2012). The children mutually adjust, combine and coordinate 

gestures as well as the direction of bodies. By doing so, the children 

mutually shape communication into turn-taking, which I interpret as 

the children showing each other that they strive towards understanding 

of one another and confirming one another. Acknowledging someone 

is the theme in which the children in different ways show each other 

that they are aware of each other and that they recognize each other. 

The video-recorded situations within this theme are often short 

clockwise but when experiencing the situations; it is as if time stands 

still. Like prior research studies, the result shows the importance of the 

glance and having eye contact in order to create a shared focus point 

(see for example Alvestad, 2010; Shin, 2012), but the result also show 

the importance of the direction of the body in order to achieve a mutual 

focus point. By using the glance, a slight and gentle touch on the head 

or by turning the body towards the other, a short get together is created. 

Coordination of access to play is mutually coordinated by the children. 

It takes two to tango, as one might say. Both the child that seeks access 

as well as the children, who are already playing, play a part in the 

coordination of access to play. The child that aims to participate in the 

ongoing play starts by observing what happens and how it is done. The 

body is directed towards the playing children. After observing the 

ongoing play for a while, the child that aims to participate starts to 

repeat the same gestures as the playing children. These strategies can 

be described as shadowing (Björk-Willén, 2006). My interpretation is 
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that the child who aims to participate is showing their competence. 

That they already know how the play should be played, which can be 

regarded as an argument for getting access to the ingoing play. The 

theme of coordination of access to place and/or object differs a bit from 

the theme of coordination of access to play since it involves space and 

an object. Alvestad (2010) pointed out the significance of the glance 

when coordinating access to space or object, while my study highlights 

the importance of the direction of the body towards the other. While 

coordinating, the children direct their bodies towards the specific space 

or object. The child that aims to get access to the space or object turn 

towards it and starts to approach it. The child (or children) who already 

has access to the space or object then responds by either making room 

for the approaching child or hinder the child to get access. Ways of 

hindering an approaching child is by pushing, standing in the way or 

simply laying on the object. The last theme; sharing an already 

experienced event with someone who was not present, is the least 

common situation in the video-recordings and is significantly different 

from the other themes. Re-telling someone that was not present when 

it happened is not the type of here and now perspective that the other 

themes share. The children coordinates gestures, direction of bodies, 

the glance and making sounds when trying to establish a mutual 

understanding. In the one situation that was classified as belonging to 

this theme, a mutual understanding was not accomplished.  

 

To conclude, the result of the study shows the communicative 

competence of the youngest preschool children, already at the young 

age of 1 years old. Using a wide range of different gestures as well as an 

advanced coordinating process together with other young children. 

This communicative competence of the youngest children is an 

important aspect for preschool teachers when teaching.  
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Study II: Teaching in preschool from preschool managers16’ 
perspectives: Tensions between expectations and experiences 
This study aims to contribute knowledge about Swedish preschool 

principals’ usage of the concept of teaching in preschool in a time when 

teaching was a new concept for preschools in Sweden. Research, both 

national and international studies, indicated a fear of schoolification in 

preschool expressed by preschool teachers (se for example Jonsson et 

al., 2017; Sofou & Tsafos, 2009; Vallberg Roth et al., 2018; Wang et al., 

2008). In order to contribute knowledge about Swedish preschool 

principals’ usage of the concept of teaching, a concept analysis 

(Koselleck 2004) was carried out, which is supported by the analytical 

concepts of horizon of expectation and space of experience. These 

experiences and expectations can be individual as well as collective. 

The empirical data consists of sound recordings of talk during a 

developmental process initiated by the preschool principal and a 

leading team as well as a survey containing answers from preschool 

principals about the concept of teaching and how this is performed in 

preschool practice. The preschool principals that answered the survey 

participated in a national educational process for preschool principals. 

After the survey, one follow up interview was conducted, in order to 

deepen the understanding of the answers given in the survey.  

 

The result shows preschool principals’ expectation that preschool 

teachers, according to policy and regulations, shall use the concept of 

teaching. Connected to this expectation are experiences of teaching 

being something that belongs in compulsory school, not in preschool. 

Therefore, the concept of teaching has not been used in preschool prior 

to the concept being highlighted in the reports from the Swedish School 

Inspectorate. The preschool principals also express an expectation of 

maintaining the specificity of preschool practice, and not be a part of a 

schoolification process. Experiences stemming from the tradition and 

culture of the Swedish preschool are predominant when preschool 

principals use the concept of teaching. Preschool principals describe 

teaching in preschool as playful and something that is based on the 

interests of children. Teaching should be an integration of care, 

                                                

 
16 The title of this professional position has changed since the article was published; from preschool 

manager to preschool principal.  
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development and learning and consist of thematic work. When 

describing teaching with well-known aspects of preschool tradition and 

culture, teaching in preschool becomes something different from 

teaching in compulsory school. The preschool principals fill the 

concept of teaching with content that aligns to preschool tradition and 

culture. When doing so, the preschool principals expect the preschool 

staff to be a part of this process of making teaching in preschool 

something different from teaching in compulsory school, sharing the 

responsibility when creating a mutual understanding of teaching in 

preschool. Together with the staff, the preschool principals transform 

the concept of teaching. The process of creating mutual understanding 

was evident in, for example, clarifying differences in responsibility 

amongst staff (childcare minders and preschool teachers) and the goal-

oriented processes. According to the writings of the National School 

Act, the preschool teacher is responsible for the teaching. This is 

interpreted and transformed so that all staff can be a part of teaching, 

as long as a preschool teacher has been in charge of planning. In order 

to make a process goal-oriented, the goal has to be present from the 

start of the process. Instead, this is interpreted and transformed into 

an awareness of the goals, which opens up for the possibility to base the 

teaching on the interests of children.  

 

Study III: Teaching as a new mission: Swedish preschool 
teachers’ collegial discussions  
This article explores how preschool teachers, over time, collectively 

manage teaching as a new part of their mission. Collegial discussions 

are regarded to be important when handling new policy, and has been 

for a long time (Nolan & Molla, 2018; Sula et al., 2019). In Sweden, 

preschool principals often use collegial discussions as a way of 

enhancing staffs learning and development, and collegial discussions 

are regarded to be a significant and powerful tool within developmental 

processes (Öqvist & Cervantes, 2018). 

 

The study’s empirical data consist of sound recorded discussions 

within a developmental process and group interviews with the same 

preschool teachers six months later. Both contain collegial discussions 

between preschool teachers working with children age 1-2 years old. 

The focus of the group interviews were video-recorded situations 
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within preschool practice. Situations, both inside and outside of the 

preschool, where preschool teachers as well as childcare minders 

communicated with the children, were discussed. The focus in the 

discussions were questions like; which situations can be described as 

teaching and why, and also; are there situations amongst the video-

recordings that couldn’t be described as teaching and in that case, why. 

During the phase of analysing, three preschool teachers were chosen 

for more in-depth analysis. The analysis can be described as theory-

driven. During analysis, the theoretical concept of teacher agency 

(Priestley et al., 2015) was utilized. When achieving teacher agency, 

different temporal dimensions are used when dealing with tensions. 

The analysis focused on temporal dimensions containing experiences 

and visions. 

 

The result shows preschool teachers’ differing ways of achieving 

agency. Teacher agency is achieved and constantly in the making, and 

therefore not regarded to be “something that people can have – as a 

property, capacity or competence – but is something that people do” 

(Biesta et al., 2015, p. 626). Teacher agency appear when dealing with 

different tensions. The result shows that there are tensions between 

preschool teachers’ specific responsibility and the idea of everybody in 

the working teams having the same work tasks. There are also tensions 

involving the goal-orientation of the process when teaching. These 

tensions are handled during the collegial discussions within the 

developmental process and are therefore not dominant during the 

group interviews. The tensions are handled by transforming the 

understandings of teaching by using professional core values. 

Preschool teachers use these professional core values in order to make 

adjustments, additions or changes to school policy. These professional 

core values consist of for example, sensitivity to the interests and needs 

of children, the professional tradition of preschool teachers and child 

minders working together in teams but above all the ambition to be 

part of a preschool practice that in adjusted according to the needs and 

interests of children.  

 

The result shows the importance of having the opportunity to discuss 

matters collegially as well as the importance of having collegial 

discussions over time, since collegial discussions make achieving 
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teacher agency possible. The result also shows the significance of a 

professional core and the values connected to it when handling with 

new policy. 
 

Discussion 
The two main results of this doctoral dissertation are (a) the 

importance of non-verbal communication when teaching, and (b) 

preschoolification as a strategy for preschool professionals when 

handling policy. 

 

Preschoolification is preschool principals’ and preschool teachers’ 

professional way of handling and managing new policy by 

transforming, adding or changing the concept of teaching. When 

transforming the concept, principals and preschool teachers use 

professional core values that aligns to the tradition and culture of the 

Swedish preschool. When doing so, they pave the way for the survival 

of preschool tradition and culture. Preschool principals and preschool 

teachers are the carriers of preschool tradition and culture. One 

example of preschool teachers’ preschoolification of the concept of 

teaching regards non-verbal communication.  

 

Preschool children age 1-2 contribute to teaching situations by showing 

initiative using non-verbal communication. When preschool teachers 

teach they acknowledge and interpret these initiatives and form the 

teaching situation according to them. When analysing the empirical 

data, I found that preschool teachers’ non-verbal communication was 

important, forming and contributing to the teaching situation. Despite 

the focus on verbal communication found in policy regulating 

preschool practice, preschool teachers continue to focus on the non-

verbal communication when teaching. Even so, preschool teachers are 

not always aware of the non-verbal communication. When asked to 

describe teaching they mainly focus on the verbal communication. The 

non-verbal communication is taken for granted and many times 

invisible. If non-verbal communication continues to be invisible in 

teaching, an important part of teaching is at risk of being lost.  
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Abstract 

Communication between the youngest preschool children is the focus of this 

essay, primarily on how the children communicate with each other, what they 

are communicating about and what meaning the communication holds for the 

children. The aim is to describe and understand communication that takes place 

in the regional life-world of the preschool between the youngest children in a 

Swedish preschool. 

Video recordings of six preschool children between the ages of 14 and 26 

months were made both inside and outside the preschool, at times when the 

children were able to choose for themselves who to communicate with, in 

which room to be in and which toy to play with. The focus during the video 

recordings was naturally occurring situations where these six children 

communicated with each other. 51 relevant situations were selected for more 

thorough investigation. These specific situations were chosen because the 

children’s bodies were directed towards each other and the children were 

communicating in an intercorporeal way with each other.  

In order to describe and understand communication between lived bodies in 

the regional world of the preschool, a phenomenological study was carried out. 

In order to deepen the understandings of the empirical data theoretical 

concepts like life-world, the lived body, the concept of horizons and 

intercorporeality were used.  

The findings indicate five different aspects of what type of meaning 

communication holds, divided into five themes. These themes are represented 

by communication as: creation of a shared phenomenon, acknowledging 

someone, coordination of access to play, coordination of access to place or 

object, and sharing an already experienced event with someone who was not 

present.  

The findings of the study show the children’s usage of an advanced 

coordination between the lived bodies of the children, the lived space, the lived 

time, and the lived relationships. Together the children create, coordinate, and 

maintain a creation of meaning in which the children structure their 

participation in the life-world. 

 

Keywords: toddlers, communication, early childhood education, preschool, 

life-world, the lived body, phenomenology, Maurice Merleau-Ponty. 
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KAPITEL 1 INLEDNING 

Den här uppsatsen grundar sig i frågor som jag ställt mig många gånger som 

förskollärare. I mina möten med de yngsta1 förskolebarnen har jag fascinerats 

över hur mycket de kan berätta för mig, utan att egentligen använda några ord.  

Jag har också många gånger stått bredvid och tittat på när de kommunicerar 

med varandra. För mig har det då blivit tydligt att barnen förstått varandra. Det 

har lett till att jag har blivit nyfiken på deras kommunikation med varandra.  

I mina sökningar efter forskning om förskolebarn under tre år och deras 

spontant förekommande kommunikation med varandra har jag slagits av att det 

inte finns så mycket forskning gjord. Den forskning som jag har hittat visar att 

barnen kommunicerar med varandra och att de gör det med hjälp av icke verbal 

kommunikation, men jag ville veta mer. Min nyfikenhet drev mig därför vidare 

och medförde till att jag i denna uppsats har valt att fördjupa mig i 

kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen i fri lek2.  

Kommunikation handlar om så mycket, inte bara om vilka ljud och rörelser vi 

använder. Kommunikation handlar om hur vi deltar tillsammans med andra, 

hur vi får del av andras erfarenheter och hur vi kan dela med oss av våra egna. 

Genom kommunikationen delar vi en värld tillsammans med andra. Min 

utgångspunkt är att det även gäller de yngsta förskolebarnen.  

Att barnen i studien deltar i förskoleverksamhet bidrar till specifika 

förutsättningar för studien. Vilka är då dessa och varför är det intressant för 

studien? 

 

Förskolans verksamhet 

En övervägande majoritet av barnen i Sverige deltar i förskolans verksamhet. 

Enligt Skolverkets statistik från 2012 var hela 49 % av alla ettåriga barn i 

Sverige inskrivna i förskolans verksamhet. I vissa kommuner i Sverige var så 

många som 76 % av alla ettåriga barn inskrivna i förskolan. Av de tvååriga 

                                                 
1 Barn under tre år. 

2 Fri lek definieras i uppsatsen som situationer där barnen har större möjlighet att själv välja vilket 
rum de är i, vem de kommunicerar med och vilken leksak de vill leka med, utifrån rådande struktur 
och norm inom förskolans verksamhet. 
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barnen deltog i genomsnitt 89 % av alla barn i Sverige i förskolans verksamhet 

(Skolverket, 2013).  

I resten av världen, förutom i de nordiska länderna (Kristjansson, 2006), är det 

ovanligt att barn i åldern 1-3 år deltar i förskoleverksamhet i så stor 

utsträckning (Skolverket, 2010b; Ødegaard, 2007). De nordiska ländernas 

förskoleverksamhet har många likheter med varandra, likheter som särskiljer de 

dem från resten av världen. I de nordiska ländernas förskoleverksamhet 

viktläggs barns rättigheter, betydelsen av lek, likvärdighet för alla, frihet, 

solidaritet och den goda barndomen (Wagner & Einarsdottir, 2006). Eftersom 

välfärdssystemen i de nordiska länderna är uppbyggda utifrån ett 

jämnställdhetsperspektiv, där även kvinnan ska ha rätt och möjlighet att arbeta, 

finns det också ett uttalat politiskt mål med förskolans tillgänglighet för alla 

(Kristjansson, 2006). Det föreligger en skillnad mellan den nordiska förskolan 

och förskoleverksamhet i andra delar av världen, vad gäller organisation, 

struktur och kvalitet (Jonsson, 2013).  

Att så stor andel av barn i åldern 1-3 år i Sverige deltar i förskoleverksamhet 

innebär att barn från alla samhällsklasser finns representerade i förskolan. Att så 

unga barn deltar betyder att förskolans verksamhet möjliggör även för de yngsta 

barnen att möta, kommunicera och skapa relationer till andra barn i samma 

ålder. Förskolan möjliggör alltså för barnen att på egen hand (utan 

vårdnadshavaren) och i fri lek, kommunicera med andra barn. Förskolans 

verksamhet innefattar även ett samhällspolitiskt uppdrag som står definierat i 

läroplanen. 

 

Förskolans uppdrag 

Förskolans verksamhet ska bidra till omsorg, utveckling och lärande för de barn 

som deltar. I och med införandet av den reviderade läroplanen för förskolan 

20113, så förstärktes lärandeuppdraget inom förskolan (Skolverket, 2010a). Det 

medför ett ökat behov av en pedagogik för de yngsta barnen i förskolan då inte 

bara omsorg och utveckling, utan även lärande är i fokus.  

I den reviderade läroplanen för förskolan står det beskrivet olika mål och 

riktlinjer att sträva mot. Dessa är fördelade under rubrikerna Normer och 

                                                 
3 LpFö reviderades 2010 och infördes sedan i juli 2011. 
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värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande och Förskolans 

förhållningssätt till barnens hemmiljö. Förskolans värdegrund och uppdrag står 

också beskrivet. När det gäller förskolans uppdrag att utveckla barnens 

kommunikationsförmåga står det att: 

Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar 

barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och 

kommunikativa kompetens (Skolverket, 2010a, s. 6).  

Ännu tydligare framskrivet är det i läroplanen under förskollärarens 

ansvarsområden: 

Förskolläraren ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så 

att barnen stimuleras och utmanas i sin språk- och 

kommunikationsutveckling (Skolverket, 2010a, s.11). 

Det betyder att förskolan har ett uppdrag att främja den kommunikativa 

kompetensen hos de i verksamheten deltagande barnen.   

Att barnen i studien deltar i förskolans verksamhet möjliggör för ett studium av 

barnens spontana kommunikation i situationer där barnen inte är tillsammans 

med sin vårdnadshavare. Barnen umgås istället i ett sammanhang där barnen 

tillhör en grupp med andra barn i samma ålder. Förskolans arena innefattar 

även ett lärandeuppdrag, där barnen förväntas utveckla sin kommunikativa 

kompetens. För att kunna utveckla barns kommunikativa kompetens behöver 

det finnas kunskap om barns kommunikation. Vad vet vi då redan om barns 

kommunikation? För att ge läsaren en introduktion inom området redogör jag 

för ett urval i nästa kapitel. 

 

Uppsatsens disposition 

Uppsatsens andra kapitel inleds med en presentation av ett urval av forskning 

om kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen och tjänar som bakgrund 

till studien. Uppsatsens inledning, med en kort introduktion i förskolans 

verksamhet och uppdrag, leder tillsammans med andra kapitlets 

forskningsöversikt fram till uppsatsens syfte och frågeställning, som presenteras 

i slutet av andra kapitlet. 

I uppsatsens tredje kapitel presenteras den teori som använts, nämligen en 

livsvärldsfenomenologisk utifrån filosofen Maurice Merleau-Ponty. I kapitlet 

diskuteras de centrala begrepp som används i uppsatsen; livsvärld, regional 
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livsvärld, den levda kroppen, det levda rummet, den levda relationen, den levda 

tiden, intersubjektivitet, interkorporalitet, kommunikation och horisonter. 

Kapitel fyra är uppsatsens metodkapitel, där studiens metod för dokumentation 

av empiri, som är videoobservationer och minnesanteckningar, redovisas. I 

studien har en livsvärldsansats använts. I kapitlet diskuterar jag mina 

metodologiska och etiska överväganden.  

I uppsatsens femte kapitel redovisas studiens resultat utifrån fem olika teman. 

Dessa teman representerar olika aspekter av vilket meningsskapande som 

manifesteras i barnens kommunikation, nämligen kommunikation som: 

skapande av en gemensam handling, uppmärksammande av någon annan, 

samordning av tillträde till lek, samordning av tillträde till plats och/eller 

föremål och delande av en annans erfarenhet. De olika temana analyseras 

utifrån den regionala livsvärld som förskolans verksamhet utgör, där den levda 

kroppen, det levda rummet, den levda tiden och den levda relationen är centrala 

analysbegrepp. 

Diskussionskapitlet inleds med en sammanfattning av redovisade resultat. Jag 

tar även upp metodologiska reflektioner och uppsatsens relevans för praktiken 

med didaktiska implikationer. Kapitlet avslutas med de nya frågor som väckts 

under studiens gång. 
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KAPITEL 2 TIDIGARE FORSKNING 

Vilka forskningsresultat finns då redan om kommunikation mellan de yngsta 

förskolebarnen? Svaret på den frågan kan bidra inte bara till en bakgrund för 

studien, utan även visa på eventuella kunskapsglapp; vilka forskningsresultat 

saknas? För att närma mig svaret presenterar jag här en del av den forskning 

som finns om den spontant förekommande kommunikationen mellan de yngsta 

förskolebarnen. 

Studien handlar om kommunikation mellan förskolebarn i åldern 14 till 26 

månader, så jag avgränsar mig till att i huvudsak redovisa forskningsresultat om 

barn i just den åldern. Där jag anser det relevant redovisas även forskning om 

barn i andra åldrar. 

De yngsta förskolebarnen benämns ofta, även i svenskspråklig litteratur, med 

det engelska begreppet ”toddlers”. Även begreppet ”toddlare” används 

(Løkken, 2008), också ”tultare” och ”små barn” (Michélsen, 2004) finns som 

benämning. Jag har valt att benämna barnen i uppsatsen som de yngsta 

förskolebarnen. 

 

Svensk forskning om förskolebarn i åldern 1-3 år 

Enligt Johansson och Emilsson (2012) kan svensk forskning om förskolebarn i 

åldern 1-3 år delas in i tre olika teman; (1) lärande i förskolan, (2) värden i 

vardagliga interaktioner i förskolan och (3) förskolekultur. Lärande i förskolan 

kan i sin tur delas in i studier som fokuserat på (a) den didaktiska frågan hur, (b) 

den didaktiska frågan vad eller (c) skapande av förutsättningar för lärande. 

Värden i vardagliga interaktioner i förskolan kan struktureras upp utifrån (a) 

moral och etik i de yngsta barnens interaktioner, (b) fostrande och (c) hur kön 

konstrueras i pedagog-barn interaktioner. Av dessa tre teman är det det första 

som är mest omfattande. 

Johansson och Emilsson (2012) menar att det sista av temana; förskolekultur, är 

en relativt ny gren inom förskoleforskning. Förskolekultur kan definieras som 

kultur som kollektivt medvetande (Hannerz, 1982), som uppstår när deltagarna 

”befinner sig tillsammans i olika sociala sammanhang” (Michélsen, 2004, sid. 

28). Inom denna gren av forskning är det fokus på att förstå barns sociala liv 

utifrån det specifika sammanhanget i kombination med barnens 

meningsskapande och lärande från barnens egna perspektiv. Eftersom det är ett 

ganska nytt tema finns det inte heller många studier utförda. De studier som 
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ändå gjorts kring temat förskolekultur representeras av Michélsens (2004) studie 

om interaktion mellan barn i åldern 1-2 år och Engdahls (2007) studie om lek 

och hur ettåriga barn tog kontakt med varandra4. Här passar även Engdahls 

(2011b) studie om kommunikation mellan ettåringar, menar jag. Jag anser även 

att föreliggande studie, med sitt fokus på kommunikation mellan de yngsta 

förskolebarnen i förskolans regionala livsvärld hör hemma här.  

 

Internationell forskning om de yngsta förskolebarnens 

kommunikation 

Enligt Rayna och Laevers (2011) saknas det fortfarande en hel del forskning om 

förskolebarn i åldern 0 till 3 år. Detta hävdar även andra forskare inom fältet 

(exempelvis Ødegaard, 2007; Michélsen, 2012). En av anledningarna till det kan 

vara att det i resten av världen, till skillnad från Sverige, är ovanligt att så små 

barn går på förskola (Engdahl, 2011b). Den forskning som finns har också i 

huvudsak studerat kommunikation mellan vuxna och barn, framför allt 

kommunikation mellan moder och barn (Shin, 2012).  

När jag själv har sökt5 efter forskning om kommunikation mellan de yngsta 

förskolebarnen i fri lek har jag märkt att det inte finns särskilt mycket. Den 

forskning som finns har ofta fokuserat på lingvistiska tester av olika slag, på 

barn med olika typer av funktionsnedsättningar eller på kommunikation mellan 

pedagog och barn. 

Hur är det då med kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen? Vilka 

forskningsresultat finns redan? 

 

                                                 
4 Ødegaards (2007) studie kring kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen och pedagogerna 
representerar en norsk motsvarighet till temat förskolekultur, menar Johansson och Emilsson (2012). 
Jag menar att även Løkkens (2000) studie om toddlarkultur representerar en norsk motsvarighet. 

5 Jag har exempelvis gjort sökningar i databaser som ERIC med sökord som toddler, preschool, 
communication, interaction, child*, early childhood education (i olika kombinationer). 
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Kommunikation mellan yngre barn 

De yngsta förskolebarnens kommunikation består i hög grad av icke verbala 

gester6, som exempelvis rörelser, användandet av rösten och mimik (Greve, 

2007; Johansson, 2001; Løkken, 2000; Engdahl, 2011b). Barnen lever i en 

kroppslig tillvaro och i denna kroppsliga tillvaro är den levda kroppen7 central (se 

exempelvis Løkken, 2000; Engdahl, 2011b). De yngsta förskolebarnen använder 

sina kroppar på olika sätt för att genom kroppen, rörelsen och i huvudsak icke 

verbala gester kunna kommunicera med andra, både vuxna och barn. Løkken 

(2000; 2008) vill visa på hur barnen skapar en egen kultur, som hon kallar en 

toddlarkultur. Kulturen bygger på en samvaro med andra yngre barn baserad på 

gemensamma kroppsliga aktiviteter i glädjefyllda lekar, överdrivna gester och 

upprepningar. I denna toddlarkultur visar Løkken (2008) att kroppsliga 

aktiviteter har ett tydligt mål och en tydlig mening för barnen. 

Barn i åldern 2 till 3 år använder sig av ögonkontakt och en aktiv blick, där 

blickarna gör att barnen kan skapa ett gemensamt fokus kring relation och 

handling. Vid turtagningar och byten (din tur) används också blickar för att 

kolla av att den andre har förstått. Barnen förhandlar också med varandra med 

hjälp av gester, där paus och upprepande av gest används som en turtagning 

mellan barnen. I förhandlingar använder barnen också sina kroppar för att 

fysiskt positionera sig i förhållande till den andre. Genom att le mot varandra 

visar barnen att de är överens (Alvestad, 2012). 

Även barn under två år åstadkommer ett gemensamt överenskommet fokus8, 

genom att följa varandras blickar, ögonkontakt och pekgester (Shin, 2012). Shin 

(2012) fann att när barn, i åldern 9 till 23 månader, använder pekgester i 

kommunikation med andra yngre barn så används pekgesten inte bara för att få 

tillgång till ett föremål, utan framför allt för att visa intentioner och göra andra 

barn uppmärksamma på ett specifikt föremål eller händelse. Blickar och 

ögonkontakt är fundamentala gester för att barnen ska kunna delta i ett socialt 

sammanhang. 

                                                 
6 I uppsatsen innefattas begreppet gest av alla de handlingar som kan användas i kommunikation. 
Exempel på olika typer av gester är blickar, att peka, kroppsförflyttningar, ord, ljud, att ta på någon 
eller andra typer av kroppsliga rörelser. 

7 Den sammanflätade helheten av biologisk kropp och medvetande. 

8 Min översättning av begreppet joint attention, som inträffar när ”everything about the fact that both 
subjects are attending to the same object is out in the open, manifest to both participants” (Eilan, 
2005, sid. 1). 
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Barn använder blickar som ett sätt att hålla koll på vad de andra barnen gör, 

visar Musatti och Pannis (1981) studie. Studien genomfördes med hjälp av sex 

barn i åldern 11 till 18 månader, vilka deltog i en italiensk förskola. Studiens sex 

deltagande barn hade ingått i samma barngrupp under sju månader och kände 

därför varandra väl. Barnens blickar på varandra visade att de höll ständig koll 

på varandra och på vad de andra barnen gjorde. Det blev ett sätt att hålla sig 

uppdaterad och att utefter det anpassa sig och förhålla sig till andra.  

Blickar kan också vara ett sätt för ett utomstående barn att visa intresse för en 

pågående lek. En japansk studie av barn i åldern 7 till 12 månader visar att ett 

tredje barn, som visar intresse för en lek mellan två andra barn, söker 

ögonkontakt med någon av de två lekande barnen för att kunna få tillträde till 

leken (Endo, 1992). I studien visar barnen att de är intresserade och öppna för 

en dialog genom att titta mot de andra barnen. När sedan de andra barnen 

möter blicken, så möjliggör det för barnen att tillsammans anpassa sin 

kommunikation så att de åstadkommer en turtagning. När de sedan ler mot 

varandra så är det ett sätt för barnen att visa att de är överens, vilket Alvestads 

(2012) forskning kring barns förhandling i lek också visar. 

När ettåriga barn initierar en lek med ett annat barn i samma ålder så använder 

barnen icke verbala gester, som ibland kombineras med verbala uttalanden 

(Engdahl, 2011a). Barnen använder också stora leksaker för att skapa ett 

intresse hos lekpartnern, medan mindre leksaker är involverade i förhandlingar 

kring vem som har tillträde till leken. I de empiriska exemplen från Engdahls 

studie (2011a) använder barnen ögonkontakt och blickar för att visa vem de 

kommunicerar med. I studien inviterar en pojke till lek genom att 

uppmärksamma flickan som inviteras på var man ska sitta (pojken klappar med 

handen där man ska sitta på leksaken, i kombination med att han säger ”här” 

upprepade gånger) och hur man gör (pojken visar hur man hoppar). I samma 

empiriska exempel använder pojken sin röst genom att höja rösten och säga 

samma ord flera gånger. På samma kroppsliga sätt visar barnen i ett annat 

empiriskt exempel i Engdahls studie (2011a) när de inte ger tillträde till leken; 

genom att kroppsligt hindra andra barn från att leka.  

Glädje är en känsla som är vanligt förekommande i kommunikation mellan de 

yngsta förskolebarnen. Genom glädjen, som barnen visar genom skratt och 

leenden, skapas en känsla av gemenskap för barnen (Engdahl, 2011a). Det 

överensstämmer med det som Michélsen (2004) fann i sin studie kring glädje i 

samspel mellan barn i åldern ett till två år, även om den känsla som 

förekommande mest var intresse för den andre. Glädje handlar till största delen 

om en rörelseglädje, men kan också handla om en kompetensglädje, en tok- och 
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busglädje, en återseendeglädje eller en glädje över att bli imiterad. Michélsen 

(2004) uppmärksammade även att samspel mellan barn startar runt ett aktivt 

barn, ett barn som handlar, antingen med eller utan leksak. Det är alltså inte 

särskilt vanligt att barn söker sig till andra barn som sitter stilla och inte leker 

med någon leksak, utan istället dras barnen mot andra barn som är aktiva, som 

hoppar, springer, rör sig och gör höga ljud. Michélsen (2004) menar att det är 

föränderligheten och rörligheten i de aktiva barnens beteende som attraherar 

andra barn.  

När barn i åldern 1-2 år söker kontakt med andra barn i samma ålder söker de 

sig aktivt till de barn som de har en gemensam historia tillsammans med, visar 

Greves (2007) forskning kring vänskapsförhållanden mellan norska 

förskolebarn. Barnen sätter sig exempelvis nära de barn som de har en vänskap 

tillsammans med eller så ropar de efter dem. Vänskapsförhållanden är något 

som barnen skapar över tid, genom frekventa möten, humor och 

kommunikation (Greve, 2007). Greve har även tillsammans med Kristoffersen 

Winje (2012) studerat hur barn under två år (10 till 23 månader gamla) 

interagerar kring en gemensam upplevelse av ett ”vi”. Barnen uttrycker sin 

upplevelse av ett gemensamt ”vi” genom ögonkontakt, att skratta tillsammans 

och upprepa varandras gester. Ibland använder även barnen termen ”vi” verbalt 

i sin kommunikation. I studien identifieras fem olika strategier som barnen 

använder för att åstadkomma mening i mötena med andra barn. Dessa är 

kroppskontakt, skapa en gemensam orkester av ljud, auditiva uttryck, humor 

och åstadkomma tillträde till en redan exsisterande lek. I alla de fem strategierna 

är upprepande av den andres gester en central aspekt som bidrar till att 

situationen blir gemensam. 

 

Upprepande av varandras gester 

De yngsta barnen upprepar ofta varandras gester i kommunikation (Mueller & 

Lucas, 1975). Med ”upprepa” menas att barnen upprepar de gester som andra 

barn utför. För att beskriva detta använder sig forskare av olika begrepp. 

Begreppet ”imitera” finns exempelvis inom utvecklingspsykologiska perspektiv 

(Mueller & Lucas, 1975; Fiamenghi, 1997), inom fenomenologiska (Engdahl, 

2011a), men även inom barndomssociologiska perspektiv (Alvestad, 2012) där 

även ”härma” används. ”Härma” återfinns också inom fenomenologiska 

perspektiv, där också ”upprepa” hittas (Løkken, 2008). Inom socialsemantiska 

perspektiv används istället ”spegla” och ”synkronisera” (Kendon, 1990), men 

även ”skugga” (Björk-Willén, 2007). Jag är medveten om att det föreligger 
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skillnader i definition mellan alla dessa begrepp (några specifika distinktioner 

för ”skugga” kommer att redovisas nedan), men att det även finns centrala 

likheter mellan begreppen, främst när det gäller det konkreta utförandet av 

upprepandet som handling.  

Barnens upprepande av varandras gester i kommunikation kan ha flera olika 

funktioner. Engdahl (2011a), som använder begreppet ”imitera”, tolkar barnens 

imiterande av varandras rörelsemönster som en turtagning i kommunikation. 

Barnens imiterande av varandra fungerar också som ett sätt att ta den andres 

perspektiv. Blickar och ögonkontakt mellan barnen är därför viktiga, eftersom 

det möjliggör för barnen att kolla av den andres rörelsemönster för att på så sätt 

kunna anpassa och ändra det egna rörelsemönstret.  

De yngsta barnens upprepande är ett sätt för dem att visa tillhörighet (Rayna, 

2002). Ett annat sätt är att barn genom att upprepa varandras gester delar ett 

gemensamt fokus och varandras intentioner (jfr Engdahl, 2011a). Utifrån 

barnens upprepande av varandras gester kan också lekrutiner skapas, där 

barnen tillsammans skapar aktiviteter som upprepas vid flertalet tillfällen 

(Alvestad, 2012). Barn i åldern 5 till 9 månader imiterar varandra för att på så 

vis initiera och upprätthålla en interaktion, både i interaktion barn-barn, men 

också i interaktion barn-vuxen. I huvudsak består dessa imitationer av icke 

verbala gester (Fiamenghi, 1997).  

Upprepande av den andres gester verkar vara något som används även bland 

lite äldre barn, vilket Björk-Willéns (2007) studie visar. Hon har studerat 3-5 

åriga flerspråkiga barns deltagande i lek i förskolan, där barnen söker tillträde till 

lek genom att använda sig av ”shadowing” (Björk-Willén, 2007) översatt till 

skuggning (Björk-Willén, 2006). Skuggning förstås som ett sätt att repetera ett 

annat barns utförda gest. En repetition som skiljer sig från imitation, där barnen 

försöker att efterlikna någon annan i syfte att vara som någon annan (ta den 

andres roll). Skuggningen genomförs också tidsmässigt i direkt anknytning till 

de utförda gesterna som ska repeteras och justeras och anpassas kontinuerligt 

under utförandets gång. När det gäller beskrivning av det konkreta utförandet 

av skuggning skriver Björk-Willén: 

While imitation is used as a general term, shadowing refers to a minutely 

coordinated delivery of recycled actions. Such coordinated actions may 

involve both verbal and nonvocal moves. Like a shadow, the child 

imitates or repeats another participant’s verbal and/or nonvocal moves, 

such as postures, gestures, intonation, and pitch (Björk-Willén, 2007, s. 

2135-2136). 
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Med hjälp av skuggning visar barnen sin kompetens och vilja att delta i den 

redan existerande leken, för de lekande barnen. Barnen som skuggar kan också 

använda skuggning för att visa och etablera en tillhörighet och samstämmighet 

med barnen som skuggas. 

 

Sammanfattning av redovisade forskningsresultat 

Forskningsöversikten visar på ett urval av för studien relevant forskning. I 

huvudsak handlar det om att barnen kommunicerar med hjälp av kroppen, där 

olika icke verbala gester används i kombination med enskilda verbala uttryck. 

Barnen använder blickar, rörelser, förflyttar sig, använder rösten eller skapar 

andra former av ljud. När barnen kommunicerar ler och skrattar de för att 

skapa en känsla av gemenskap. Barnen upprepar också andras gester när de 

kommunicerar med andra yngre förskolebarn.  

Forskningsöversikten visar att det finns få studier, både i Sverige och 

internationellt, där den spontant förekommande kommunikationen mellan de 

yngsta förskolebarnen studeras. Tidigare forskning visar även i begränsad 

omfattning hur barnen sammantaget kombinerar och koordinerar de olika 

gesterna med varandra, med andra barn och utifrån de förutsättningar som 

innefattas i det specifika sammanhanget. Enligt Løkken (2008) behövs det mer 

forskning som studerar den mångfald av olika gester som de yngsta 

förskolebarnen kommunicerar med och Greve (2012) menar att det även 

behövs mer forskning kring kommunikativa möten mellan de yngsta 

förskolebarnen. 

Enligt läroplanen har förskolans verksamhet i uppdrag att utveckla barnens 

kommunikativa förmåga. För att kunna genomföra det bör man rimligtvis ha 

kunskaper om barns kommunikation. Forskningsöversikten visar dock att 

kunskapsfältet behöver kompletteras. Uppsatsen vill därför bidra med 

ytterligare kunskaper om de yngsta förskolebarnens kommunikation. 

 

Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att beskriva och förstå kommunikation mellan de 

yngsta barnen i den regionala livsvärld som förskolan utgör. Jag vill beskriva 

hur kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen framträder genom den 

levda kroppen. Forskningsfrågorna som jag utgått från är: 
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 Hur kommunicerar de yngsta barnen med andra yngre barn i förskolan? 

 Vad kommunicerar de yngsta förskolebarnen om? 

 Vilket meningsskapande manifesteras i kommunikationen mellan de 

yngsta förskolebarnen?  
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KAPITEL 3 TEORI 

Uppsatsen fokuserar de yngsta förskolebarnens kommunikation. 

Forskningsöversikten i föregående kapitel visade att denna kommunikation kan 

karaktäriseras som kroppslig och icke verbal. För att kunna bidra med resultat 

som kompletterar och nyanserar forskningsfältet intresserar sig studien för 

sammanhanget för kommunikationen och vilken betydelse den kan ha. Jag 

sökte därför en teori där kroppen var en central och viktig del, i kombination 

med att sammanhanget togs i beaktning. Valet föll på en 

livsvärldsfenomenologisk teori, utifrån filosofen Maurice Merleau-Ponty. 

Livsvärldsfenomenologisk teori bidrog med ett mångfacetterat sätt att se på den 

levda kroppen i kommunikation, hur det omedelbara meningsskapandet 

sammanflätas i kommunikationen och hur detta tar sig uttryck i förskolans 

regionala livsvärld. Dessa ontologiska utgångspunkter har medfört till en 

fördjupad analys av mitt empiriska material, där jag har kunnat koppla 

kommunikationen till den regionala livsvärlden och till det specifika 

sammanhang i vilken händelsen utspelar sig.  

Livsvärldsfenomenologisk teori bidrog även med, för studien användbara, 

begrepp som livsvärld, regional livsvärld, den levda kroppen, det levda rummet, 

den levda tiden, den levda relationen, intersubjektivitet och interkorporalitet, 

kommunikation och horisonter. 

För att kunna ta del av livsvärldsfenomenologisk teori har jag framför allt tagit 

del av texter av Maurice Merleau-Ponty, men jag har även till stor del använt 

mig av texter från andra forskare, som också använt sig av 

livsvärldsfenomenologi i sina studier.  

 

Livsvärlden 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i livsvärlden; den subjektiva verklighet som 

människan lever och förhåller sig till. Bengtsson (1998) skriver att: 

Den är en levd och konkret värld, direkt given i erfarenhet och handling, 

och som sådan uppvisar den i varje konkret situation inte bara fysiska 

egenskaper, utan en mångfald olika, varierande och föränderliga 

egenskaper, värden, betydelser, bruk och dimensioner (Bengtsson, 1998, 

s. 18).  

Han exemplifierar och illustrerar detta med en promenad genom Vasastaden i 

Göteborg. Här är det inte bara husens och gatornas fysiska egenskaper som 
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erfars9, utan vad husen och gatorna används till (t ex om det är en skola eller en 

bank, om gatorna är avsedda för bilister eller enbart cyklister), värden för husen 

och gatorna (ekonomiska, kulturella, historiska och så vidare), praktiska 

egenskaper (framkomlighet; är gatorna trånga, trappen brant), deras religiösa 

och sociala karaktär, stil och ålder.  Den specifika platsen uppmanar och kräver 

också vissa saker av oss (det finns olika trafikregler att följa, den som går förbi 

måste anpassa sig efter de fysiska egenskaper som huset och gatan har, 

kyrkorummet påbjuder ett visst lugn, för att nämna några). Bengtsson (1998) 

skriver vidare att ”en plats varierar beroende på var den är, hur den används, 

vilken kontexten är, när vi är där, vilka andra som är där, hur många de är osv” 

(ibid, s. 18). Beroende av vilka andra faktorer som är närvarande så träder vissa 

aspekter fram, medan andra hamnar i bakgrunden.  

Livsvärlden är en levd värld, vilket betyder att den är förbunden med ett subjekt 

(Bengtsson, 2001). Livsvärlden är sammanbunden med subjektet och är i högsta 

grad en subjektiv upplevelse och uppfattning, på samma gång som livsvärlden 

är objektiv i den mening att den rent fysiskt är en gemensam värld som fysiskt 

gestaltar sig på likartat sätt för andra (troligtvis kan fler enas om att huset har tre 

våningar och att dörren har färgen blå). Allting innefattas och innesluts av 

livsvärlden, det finns ingenting som kan finnas utanför den. På samma gång 

som allting presenteras för oss utifrån vår egen kroppsliga riktadhet, där andra 

subjekt och objekt riktas mot oss, så har vi även erfarenheter av det som är dolt 

för oss, det som ligger bakom vårt eget perspektiv (husen är inga fasader, utan 

de innehåller lägenheter och korridorer, på samma sätt som att gatan inte tar 

slut vid vår egen horisont, utan den fortsätter).  

Livsvärlden är en slags tredje dimension, där värld och subjekt påverkar 

varandra (Bengtsson, 2001). Världen präglas av subjektet som i sin tur präglar 

världen som då återigen präglar subjektet.  

När livsvärlden ska studeras så kan den undersökas utifrån fyra olika teman; det 

levda rummet, den levda kroppen, den levda tiden och den levda relationen 

mellan människor (van Manen, 1997). Givetvis är dessa teman sammanflätade i 

varandra och ingen av dem kan egentligen plockas bort från de andra, eftersom 

livsvärlden består av en sammanflätning av de fyra temana. Dock är det fullt 

möjligt i en hermeneutisk reflektion att reflektera över dem enskilt och frånskilt 

de andra (ibid), som del och helhet. Detta har varit utgångspunkten för mig i 

                                                 
9 Eftersom erfarenheter inom fenomenologi anses vara något som ständigt är i rörelse och 
omvandling (alltså inget statiskt) används ofta verbet att erfara (Ferm Thorgersen, 2009). 
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min analys. I uppsatsen studeras inte hela livsvärlden för de barn som ingår i 

studien, utan jag har tittat på en av barnens regionala livsvärldar; förskolan. 

 

Regional livsvärld 

Jag använder mig av begreppet regional livsvärld i den här uppsatsen, därför att 

jag vill avgränsa det som jag studerar (Lilja, 2013). Barnens livsvärld innefattar 

alla de regionala livsvärldar i vilka de deltar (exempelvis finns det en regional 

livsvärld i hemmet, en annan hos farmor, på badhuset och så vidare) och mellan 

de olika regionala livsvärldarna tar barnen med sig erfarenheter (Bengtsson, 

2010; 2013a). Man skulle kunna säga att den regionala livsvärld som förskolan 

utgör motsvarar den livsvärld som manifesteras i förskolans verksamhet. 

Bengtsson (2013b) skriver att: 

…things, persons and activities constitute a regional world that is not limited 

to what is present, but includes other things, persons and activities that are 

possible to experience, interact with and perform within this world. Each 

regional world also constitutes its own particular history (Bengtsson, 2013b, s. 

6). 

Eftersom jag har valt att fokusera på den regionala livsvärld som förskolan 

utgör, betyder det alltså att jag har studerat den fysiska miljö som 

förskoleavdelningen bestod av rent konkret, men även i relation till det som 

personerna som vistas i förskolan gör utav den. Hur de olika personerna som 

deltar i förskolans verksamhet förstår och uppfattar det som finns där 

(exempelvis material, pedagoger, barn, lokaler, möbler) blir viktigt och får 

betydelse för hur jag har analyserat mitt material. I en regional livsvärld 

innefattas även de aktiviteter som försiggår där. Förskolans verksamhet präglas i 

hög grad av återkommande aktiviteter, som samling, utevistelse och måltider 

för att nämna några. Dessa aktiviteter inträffar vid i stort sätt samma tidpunkter 

varje dag och genomförs i grupp. Allt detta har också bidragit till min analys. 

Den regionala livsvärlden är i likhet med livsvärlden i stort, en subjektiv 

erfarenhet, vilket betyder att barnen förmodligen erfar förskolan på andra sätt 

än vuxna (van Manen, 1997). Alla barn erfar inte heller förskolan på samma vis.  
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Mening 

Inom livsvärldsfenomenologi finns mening alltid närvarande, sammanflätat i 

handlingen, i objektet och i subjektet. Skapandet av mening är omedelbart. 

Själva handlandet är sammanflätat med mening. Bengtsson (2006) beskriver det 

som att människan är omedelbart meningsskapande genom att människan alltid 

är intentionalt riktad mot något. Max van Manen (1997) ger som exempel när 

en förälder träffar sina barns lärare, då uppfattar föräldern inte bara en kvinna 

eller en man, utan föräldern ser en människa som särskiljer sig från andra 

människor på de sätt som gör dem till den egna erfarenheten av just lärare. Det 

beror på att man oftast har en egen förförståelse av vad en lärare är och just 

denna bild kommer till tals när man som förälder träffar sina barns lärare. 

Denna bild medpresenteras i vårt möte med läraren, på samma sätt som mening 

(vår egen mening) medpresenteras i allt vi möter. 

Mening är centralt inom fenomenologi. Själva syftet med en fenomenologisk 

reflektion är att försöka greppa och finna den essentiella meningen av 

någonting (van Manen, 1997). Enligt Merleau-Ponty (1945/2002) är människan 

dömd till mening. Jag tror att det Merleau-Ponty vill visa på när han menar att 

vi är dömda till mening är att det är något som redan är klargjort och inget som 

vi kan påverka eller komma ifrån. Mening är alltid inkarnerad (Bengtsson, 

2001). Det betyder att mening är förkroppsligad genom den levda kroppen. 

 

Den levda kroppen 

När Maurice Merleau-Ponty (1999) pratar om livsvärlden så kallar han den ofta 

för vara-till-världen. Med denna benämning visar han på den kommunikativa 

relation som finns mellan subjekt och värld, där subjektet alltid är riktad mot 

någonting i världen och någonting i världen alltid visar sig för subjektet, 

samtidigt som subjektet är en del av världen. Detta brukar kallas för 

intentionalitet (Ferm Thorgersen, 2009). Människan anses vara en intentional 

varelse genom att intentionaliteten alltid är sammanflätat med handlandet och 

kan ses på som själva definitionen av att finnas till (Bengtsson, 2006).  

Subjektet möter världen med hjälp av och utifrån sin egen kropp; den levda 

kroppen. Den levda kroppen är den sammanflätade helheten av biologisk kropp 

och medvetande. Det betyder att vi inte bara har en kropp, utan att vi är våra 

kroppar (Lilja, 2013). Genom den levda kroppen riktas subjektet i förhållande 

till andra subjekt och föremål i världen, eftersom vi utan den levda kroppen inte 
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hade haft något perspektiv att utgå ifrån (Bengtsson, 2010). Den levda kroppen 

riktar oss mot världen på ett specifikt sätt.  

Den levda kroppen är på samma gång både subjekt och objekt (Bengtsson, 

2001). När exempelvis den högra handen tar tag i den vänstra handen så är den 

vänstra handen ett objekt för den högra subjektiva handen, men i samma 

ögonblick som den högra handen griper tag i den vänstra handen så känner den 

vänstra handen av den högra handen, vilket gör att den högra handen blir 

objektet och den vänstra handen blir subjektet. Detta visar på det cirkulära 

förhållande som råder mellan subjekt och objekt, sammanflätat i den levda 

kroppen (ibid).  

Kroppens vara-till-världen handlar också om hur människan orienterar sig i 

världen. Sara Ahmed (2006) menar att vara orienterad är något som tas för givet 

och att det är först när människan är desorienterad som funderingar kring vad 

det innebär att vara orienterad kan uppstå10. Människan orienterar sig utifrån 

sin omgivning, där rummet, andra subjekt och objekt finns. Det kan tyckas 

självklart, men det Ahmed (2006) menar är att människan först och främst 

orienterar sig utifrån sin egen kropp och hur den tar plats i rummet. Hur en 

svart lesbisk kvinnas kropp tar plats i rummet skiljer sig från hur en vit 

heterosexuell mans kropp tar plats i rummet. Hur barnen orienterar sig i 

rummet skiljer sig alltså också från hur vuxna orienterar sig, eftersom barns 

kroppar skiljer sig från vuxnas i många aspekter. Den egna levda kroppen blir 

på så sätt alltings utgångspunkt. Människan får alltså tillträde till världen genom 

kroppen, som är i ständig kommunikation med allt som finns och verkar i 

världen (Bengtsson, 2010). Den levda kroppen föds in i en social värld från en 

annan människas kropp, vilket gör att den levda kroppen ursprungligen är 

social (Bengtsson, 2010; Simms, 2008).  

Inom livsvärldsfenomenologi finns en förståelse för att den mentala inre och 

kroppsliga yttre gesten är sammanflätade med varandra. Maurice Merleau-Ponty 

(1999) skriver: 

För att förstå en vred eller hotfull gest behöver jag inte återkalla i minnet 

de känslor jag hade när jag själv tidigare gjorde liknande gester. Inifrån 

har jag en dålig kunskap om vredens mimik; likhetsassociationer eller det 

analogiska resonemanget skulle således sakna ett avgörande element – 

                                                 
10 Det kan jämföras med Kendon (1990) som skriver att det är först när något som vi tidigare tagit 
förgivet inte fungerar som vi upptäcker att det existerar. Goffman (1969) skriver också att ofokuserad 
interaktion inte är något vi märker av så länge det flyter på som vanligt. Först när vi stöter på något 
okänt och oväntat så märker vi av den ofokuserade interaktionen. 
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och förresten förnimmer jag inte vreden eller hotet som ett psykiskt 

faktum bakom gesten, utan jag avläser vreden i gesten, gesten får mig 

inte att tänka på vreden, utan den är själva vreden (Merleau-Ponty, 1999, 

s. 159-160).  

Jag tolkar det som att vreden är den kroppsliga gesten, utifrån ett 

fenomenologiskt sätt att tolka, till skillnad från om gesterna studeras som 

tecken för vrede. Genom att ge gesten en betydelse som ligger utanför och skiljt 

från själva gesten, skiljs gest och betydelse åt, vilket ger en dualism. Enligt ett 

fenomenologiskt sätt att se det så är det sammanflätandet av gest och betydelse 

som är central. På samma sätt förhåller det sig med tanke och språk, där språket 

är sammanflätat i tanken. Språket fulländar och kompletterar tanken. 

För det första är talet inte tankens ”tecken”, om man därmed menar ett 

fenomen som tyder på ett annat, precis som rök tyder på eld. Talet och 

tanken skulle bara acceptera denna yttre relation om båda var tematiskt 

givna; i själva verket omsluter de varandra, meningen är fångad i talet, 

och talet är meningens yttre existens (Merleau-Ponty, 1999, s. 156). 

Här blir det tydligt att en fenomenologisk studie vänder sig ifrån dualismen och 

genom det även den hierarkiska strukturering som dualism medför, där talet ges 

större värde än andra gester, på samma sätt som det mentala får ett högre värde 

än kroppen. En livsvärldsfenomenologisk studie utgår istället från livsvärlden 

där sammanflätandet är en viktig faktor. Här handlar det om både-och istället 

för antingen-eller (Bengtsson, 2013b).  

Min egen levda kropp, forskarens kropp, finns också ständigt närvarande i 

studien. Dels finns jag närvarande i de händelser då barnen kommunicerar med 

varandra, men det är också min egen subjektiva vara-till-världen som utgör 

basen för min beskrivning av de olika händelserna där de yngsta barnen 

kommunicerar. Min levda kropp utgör perspektivet utifrån vilket jag gör 

beskrivningarna av händelserna.  

 

Riktadhet 

Inom livsvärldsfenomenologi är riktadhet ett centralt begrepp. Den mänskliga 

levda kroppen är alltid riktad mot någonting på samma gång som den är riktad 
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ifrån någonting11. Den levda kroppen blir navet, världens axel. Resten av 

världen riktas mot subjektet utifrån hur den egna kroppen är riktad.  

Jag blir medveten om min kropp genom världen, att den i mitten av 

världen är det icke percipierade mål som alla föremål är vända mot, så är 

det av samma anledning sant att min kropp är världens axel: jag vet att 

föremålen har flera sidor därför att jag kan gå runt omkring dem, och i 

detta avseende blir jag medveten om världen med hjälp av min kropp 

(Merleau-Ponty, 1999, s. 32). 

Jag tolkar det som att kroppen är alltings utgångspunkt, nollpunkten, och 

utifrån den egna kroppen riktas sedan andra subjekt och föremål. Genom 

kroppens riktadhet skapas det en närhet till vissa föremål och subjekt, på 

samma gång som det skapas en distans till andra föremål och subjekt. Merleau-

Ponty (1945/2002) skriver också att det är med hjälp av kroppen som subjektet 

blir medveten om världen. Jag tolkar det som att det är på grund av att den egna 

levda kroppen kan förflytta sig som världen görs tillgänglig. Detta får relevans 

för studien då hur kroppar är riktade både är en del av analysen, men även är en 

del av avgränsningen för studien12.  

Den levda kroppens förmåga att förflytta sig i rummet är central, eftersom 

rörelsen bidrar till ett perspektivskifte. Vi kan med den levda kroppen ändra vad 

vi är riktade mot.  

Men det är självfallet i handlingen som kroppens rumslighet fullbordas, 

och analysen av egenrörelsen måste göra det möjligt att förstå den 

bättre. Genom att betrakta kroppen i rörelse ser man bättre hur den 

bebor rummet (och tiden förresten) därför att rörelsen inte nöjer sig 

med att vara underkastad tiden och rummet, den tar dem aktivt på sig, 

övertar dem i deras ursprungliga betydelse som försvinner i de 

etablerade situationernas banalitet (Merleau-Ponty, 1999, s. 56-57). 

Det är alltså genom att studera kroppen i rörelse som det synliggörs hur 

kroppen tar plats i, bebor och hanterar rummet. Min empiri utgörs därför av 

videoinspelat material, där barnens rörelser och riktadhet kan analyseras och 

studeras.    

 

                                                 
11 Intentionalitet 

12 Det som studeras är den interkorporala kommunikationen då barnen är riktade mot varandra.  
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Barnen och den levda kroppen 

Barnens utgångspunkt och inträde i livsvärlden ses som självklar av barnen 

själva (Langeveld, 1984), men inte på ett förgivettagande sätt, utan på ett öppet 

och accepterande sätt: 

No one roams through and into the world so [sic!] free and unguarded 

as a child. As if it were a fairy-tale forest, so ventures the child into the 

world, lured by the charm of all that is new, unfamiliar, and pleasant. 

For the world seems pleasant and full of promises. Not senseless, but 

also not ‘familiar’: everything seems possible, so there exists, as yet, no 

‘non-sense’ (meaninglessness) (ibid, s. 215). 

Barnen, som är i början av sin upptäcksresa genom verkligheten, är 

förhållandevis fria från förutfattade meningar och förgivettaganden. Barnen har 

inte skaffat sig sedimenterade rutiner och traditioner kring hur de agerar i 

bestämda situationer (Bengtsson, 2013a). Det enda barnen intuitivt utgår ifrån 

är att världen är begriplig och meningsfull. På så sätt svarar barnen till 

livsvärldsfenomenologi på ett förträffligt sätt; barnen går till sakerna själva, 

tillskriver dem mening och studerar dem förutsättningslöst.  

På barnens upptäcksresa genom världen gör de en rad olika erfarenheter, där 

handlingen är det centrala. I barnens möte med det verbala språket är det också 

handlandet som blir det viktiga (hur formar mamma munnen när hon pratar?), 

eftersom barnens tidiga erfarenheter med det verbala språket inte består av att 

de studerar grammatiska böjningar eller att de memorerar ord, utan genom att 

de leker fram olika ljud med tungan, smakar på orden och de olika språkljuden 

och på språkmelodin (Abram, 1996). 

I barnens handlande är det den levda kroppen som är deras utgångspunkt i 

livsvärlden. Barnens utgångspunkt skiljer sig från vuxnas utgångspunkt genom 

att barns kroppar skiljer sig från vuxnas kroppar på en rad olika sätt. Barn är 

kortare än vuxna och har därför ett annat perspektiv, vilket innebär att 

föremålen i rummet är riktade på ett annat sätt mot barnen än mot de vuxna. 

Exempelvis kan barnen vara riktade på så sätt att barnen befinner sig närmare 

föremål, som till och med kan vara gömda för vuxna. Föremål kan hamna i 

skymundan för det vuxna perspektivet, men framträda för barnen. Barn bebor 

rummet på ett annat sätt än vuxna. Barnen tar mindre plats i rummet och kan 

därför få plats även i små utrymmen, vilka vuxna inte har tillträde till. Det är 

också vanligare att barn förflyttar sig på en rad olika sätt, genom att rulla, krypa, 

åla och tulta, till skillnad från vuxna som främst förflyttar sig gående, uppresta. 
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Barn upplever också användandet av möbler, bärande av föremål, stängande av 

dörrar och framfart i trappor på andra sätt än vuxna (Bengtsson, 2013a).  

 

Det levda rummet 

Det levda rummet syftar till hur rummet erfars av människorna som finns i 

rummet i kombination med hur rummet fysiskt är utformat. Ofta är ett rum 

utformat av någon, i ett speciellt syfte. Hur barn erfar ett rum och syftet och 

intentionen med rummet kan skilja sig från hur vuxna erfar ett rum (van 

Manen, 1997). Det levda rummet motsvarar den subjektiva erfarenheten av 

rummet, där riktadheten är central. 

 Lived space (spatiality) is felt space (van Manen, 1997, s. 102). 

Det betyder att det levda rummet är sammanflätat med hur vi erfar och hur vi 

känner när vi går in i olika rum. Det skiljer sig åt beroende på vilka vi är, men 

givetvis också på rummets karaktär. Stora industrilokaler kan få oss att känna 

oss små och sårbara, på samma sätt som glasgolv kan göra att (några av oss) blir 

rädda för höjden. Miljöer och rum som vi har erfarenheter från påverkar oss 

också.  

Merleau-Ponty (1999) beskriver hur vi förhåller oss till rummet, genom att säga 

att vi bebor rummet. Jag är inte i rummet som en stol eller ett bord är i rummet, 

utan ”jag är till (suis à) rummet och tiden, min kropp tar dem åt sig och omfattar 

dem” (ibid, s. 103). Den egna levda kroppen tar plats i rummet. 

På förskoleavdelningen där jag gjorde min studie och i dess utemiljö finns olika 

rum med olika mer eller mindre uttalade syften, som någon har möblerat och 

utformat med tanke på vilken verksamhet som ska bedrivas där. Det finns ett 

matrum, med bord och stolar där pedagoger och barn sitter på stolar (vuxenstol 

eller barnstol) och äter sin mat från tallrikar på bordet. Ibland används dessa 

stolar och bord för att barnen ska kunna sitta på en stol och lägga ett pussel på 

bordet eller spela ett spel. Det finns också lekrum och rum där barnen kan måla 

och skapa. Dessa lekrum har också andra funktioner; de är samlingsrum för 

stora samlingar där alla barn är med och lyssnar på en pedagog. De är rum för 

barnen att sova i och de är samlingsrum för sagoläsning i en soffa tillsammans 

med en vuxen. Rummen upplevs som små och avdelningen liten för mig som 

vuxen, men för barnen så upplevs rummen förmodligen som stora, där vissa 

rum uppmanar till spring och där rösten låter annorlunda om man är i rummet 
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med stor matta än om man är i det stora rummet utan matta. Avgränsningarna 

som finns för barnen, både i form av en grind ut mot hallen och stängda dörrar 

till rum eller stängda skåp barnen inte har tillträde till, upplevs troligtvis olika 

för barn och vuxna. Det är också det som gör det levda rummet så dynamiskt. 

De olika subjektiva erfarenheterna tillsammans med den intention och det syfte 

som rummet har, sammanflätas i det levda rummet. 

 

Den levda tiden 

En viktig faktor i hur vi hanterar vår verklighet är tidsbegreppet och hur vi 

upplever det (Friberg, 2005). Tiden ses ofta som linjär i västvärlden, där det 

som redan hänt ligger bakom oss, framtiden ligger framför oss och nuet är där 

vi befinner oss just nu. Det kan jämföras med hur andra kulturer ser på tiden 

som exempelvis cirkulär, utifrån årstidernas och månens skiftningar (Simms, 

2008; Abram, 1997). Merleau-Ponty (1945/2002) beskriver tiden som ett rörligt 

nätverk där nutid, framtid och det förflutna knyts ihop genom den subjektiva 

erfarenheten av tid; den levda tiden. Han förklarar: 

It is not the past that pushes the present, nor the present that pushes the 

future, into being; the future is not prepared behind the observer, it is a 

brooding presence moving to meet him, like a storm on the horizon. /…/ 

Time is, therefore, not a real process, not an actual succession that I am 

content to record. It arises from my relation to things (Merleau-Ponty, 

1945/2002, s. 478).  

Tiden är alltså sammanflätad med våra egna erfarenheter. Mina erfarenheter, 

händelser som jag upplever är inte avskilda separata objektiva händelser, utan 

kan ses mer som ett flöde, där händelserna går in i varandra (Friberg, 2005).  

De yngsta barnen i förskolan lever inte efter klocktid, utan efter den upplevda 

tiden (Simms, 2008). Det betyder att samlingen i levd tid kan vara lång eller 

kort, beroende på om barnen tycker att det är roligt eller inte, även om 

samlingen alltid är 15 minuter. Det betyder också att vistelsetiden i förskolan i 

levd tid kan beskrivas i en rad olika aktiviteter, som lek, samling, utevistelse, 

lunch och vila. Enligt Simms (2008) är barns förståelse av tid kopplat till de 

händelser som sker, alltså om barnen har gjort många saker, många moment, så 

har lång tid gått, men inte om barnen bara väntar. Barn är också i högre grad 

kopplade till nutid, till skillnad från vuxna, vilket betyder att barn har en vag 

uppfattning om förra veckan eller nästa dag.  
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Eftersom levd tid är så nära knutet till existensen; till den levda kroppen och 

den levda relationen är det svårt att tala om enbart levd tid, men den finns alltid 

närvarande i livsvärlden. Det är också anledningen till att levd tid inte alltid görs 

synlig i min analys, men den finns alltid med. 

 

Den levda relationen 

I den regionala livsvärlden ingår inte bara det levda rummet, den levda kroppen 

och den levda tiden, utan även den levda relationen. Den levda relationen 

motsvaras av den relation som finns mellan de människor som befinner sig i 

den regionala livsvärlden (van Manen, 1997). Min egen erfarenhet är att barn 

ofta kopplar ihop pedagogerna och barnen på förskolan med just förskolan. 

Möts de på andra platser så reagerar barnen som om de inte riktigt hörde 

hemma där, vilket skulle kunna vara ett exempel på att relationen är just levd. 

Den levda relationen innefattas också av de roller som barn och vuxna har i den 

regionala livsvärlden. Pedagogerna har en viss roll och barnen har en annan, 

vilket skapar förutsättningar för en viss typ av relation dem emellan.  

 

Barnen och den regionala livsvärlden som förskolan utgör 

I den regionala livsvärld som förskolan utgör finns specifika förutsättningar för 

barn rent kroppsligt. På många sätt är förskolans fysiska miljö anpassad efter de 

yngsta barnens behov och förutsättningar. Det finns exempelvis möbler som är 

anpassade efter att barns kroppar är mindre, som små stolar och små bord. 

Leksaker och material som pedagogerna anser att barnen ska ha tillgång till 

finns i barnens höjd, så att barnen når dem. I badrummet är handfaten 

placerade närmare golvet och det finns även en pall placerad framför handfatet, 

så att även de yngsta barnen ska kunna tvätta händerna utan hjälp av en vuxen. 

I förskolans fysiska miljö finns också material som pedagogerna anser att 

barnen inte ska ha tillgång till och detta är placerat högre upp, i hyllor eller skåp. 

Vissa skåp som finns i barnens höjd är stängda för barnen genom en barnspärr. 

Rum som barnen inte ska ha tillgång till är stängda med hjälp av dörrar eller 

med hjälp av olika sorters grindar. Dessa grindar är försedda med olika typer av 

barnspärrar. På utegården är gungorna avgränsade med staket, för att förhindra 

de yngsta barnen från att själva gå fram till gungorna.  
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I den regionala livsvärlden finns även den levda tiden och den levda relationen. 

Den levda tiden visar sig i förskolan genom de återkommande schemalagda 

aktiviteter i grupp som barnen deltar i och den levda relationen visar sig genom 

de relationer som finns på förskolan, både mellan barnen men även mellan barn 

och pedagoger.  

Alla dessa förutsättningar som förskolans regionala livsvärld erbjuder formar 

och påverkar de yngsta barnens kroppsliga tillvaro i förskolan. De utgör också 

det sammanhang utifrån vilket jag har tolkat de yngsta barnens kommunikation. 

Jag har strävat efter att försöka fånga barnens erfarenheter, utifrån vad som 

görs viktigt av barnen13. Som konkret exempel kan nämnas när barnen vid ett 

tillfälle sprang över madrasser i ett annars sparsamt möblerat rum. Jag valde att 

delta tillsammans med barnen, känna hur madrassen kändes mot mina fötter 

när madrassen sjönk ner mot golvet på grund av tyngden av min kropp. Känna 

hur annorlunda det kändes att springa över madrasser jämfört med det hårda 

golvet. Barnen skrattade och glädjen smittade av sig, både när vi sprang 

tillsammans, men även efteråt, när vi hade delat upplevelsen tillsammans. 

 

Kommunikation 

När vi kommunicerar med andra så manifesterar vi en gemensam värld. Genom 

kommunikation delar vi erfarenheter med andra. Däremot kan vi aldrig kliva ur 

våra egna kroppar och stiga i någon annans, därför finns det alltid något hos 

den andre som kommer att vara dolt för oss, på samma sätt som det alltid finns 

något som är dolt hos oss för andra (Merleau-Ponty, 1999). Det kan också 

finnas aspekter som är dolda för oss själva, men som visar sig för andra.  

Utifrån ett fenomenologiskt tankesätt innefattar kommunikation alla de gester 

som kan användas och som berättar om människans tankar och sätt att vara 

(Johansson, 2003). Kommunikation är i högsta grad kroppslig, där tanke och 

gest är sammanflätade med varandra. Människan anses vara i ständig 

kommunikation med sin omvärld. Specifikt för Merleau-Pontys fenomenologi 

är enligt Bengtsson (1998) att ”den egna levda kroppen är sammanflätad med 

världen i en interaktiv kommunikation” (ibid, s. 40). Att vara i kommunikation 

med världen blir således ett sätt att förhålla sig till sin värld och ett sätt att leva i 

livsvärlden.  

                                                 
13 Min utgångspunkt har varit att det visar sig i barnens gester. Se utförligare resonemang i 
metodkapitlet. 
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Kommunikation uppstår när jag kroppsligen övertar och vidareför meningen i 

den andres handling. I min egen till-världen-varo kommer den andres till-

världen-varo till uttryck (Bengtsson, 2001). Merleau-Ponty (1999) skriver: 

Kommunikation eller förståelse av gester är resultatet av en 

ömsesidighet mellan mina intentioner och den andres gester, mellan 

mina gester och de intentioner som kan avläsas i den andres beteende. 

Allting händer som om den andres intentioner skulle bebo min kropp 

eller som om mina intentioner skulle bebo hans (ibid, s. 160).   

Jag tänker därför att genom kommunikation manifesteras en gemensam värld. 

 

Horisonter 

Inom fenomenologi används ofta begreppet horisont (Friberg, 2005). 

Begreppet har inom fenomenologi använts för att beskriva erfarenheter som är 

kopplade till rum och tid (Merleau-Ponty, 1945/2002), men även för att 

beskriva förståelse (Gadamer, 1997). Jag har valt att särskilja dessa 

beskrivningar genom att referera till dem som yttre respektive inre horisont14.  

Den yttre horisonten är kopplat till den levda kroppen, eftersom mot vart vi är 

riktade påverkar vilken horisont vi möter. När vi förflyttar oss ändras 

horisonten. Den inre horisonten svarar till vår förståelse av andra människor, 

företeelser eller objekt. Genom att vi får andra erfarenheter kan vi ändra vårt 

perspektiv och därigenom flytta våra horisonter och möta andras horisonter 

(Lilja, 2013; Merleau-Ponty, 1945/2002). Gadamer (1997) förklarar att: 

Begreppet ’horisont’ är ett lämpligt uttryck för den överlägsna vidsynthet, som 

man måste ha för att förstå. Att öppna horisont betyder alltid att man lär sig att 

se utöver det som är nära och alltför nära, inte för att bortse därifrån men för 

att bättre se till den större helhetens riktigare proportioner (Gadamer, 1997, s. 

153).  

När vi öppnar upp oss för förståelse av andra öppnar vi alltså upp våra 

horisonter, lyfter blicken och skapar sen förståelse för ett större sammanhang. 

När horisonten är öppnad och upphävd, vilket motsvarar den process som 

förståelsen är, så kan en horisontsammansmältning ske (Gadamer, 1997).  

                                                 
14 Andra användningar av yttre och inre horisont finns inom fenomenologi. Se exempelvis Friberg 
(2005) där en inre horisont motsvarar den möjliga erfarenheten och den yttre horisonten motsvarar 
begränsningarna. 
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Det som händer i en horisontsammansmältning är att ”en ny konkret mening, 

norm och/eller värde uppstår i samspel med tidigare erfarenheter. Den så 

uppståndna meningen förmår därefter att förändra meningen hos tidigare 

erfarenheter” (Bengtsson, 2001, s. 73).  Förståelse handlar alltså om en 

produktion och inte om en reproduktion. Jag har tagit fasta vid detta framför 

allt i min roll som forskare, men även när jag har analyserat min empiri. I 

analysen har jag studerat barnens yttre horisonter; hur barnen är riktade i 

förhållande till varandra och rummet. Jag har också dragit slutsatser om barnens 

inre horisonter; när barnen skapar förståelse sinsemellan. 

 

Intersubjektivitet och interkorporalitet 

Intersubjektivitet syftar till det som sker mellan människor, ”en relation mellan 

levda kroppar som subjekt” (Bengtsson, 2001, s. 84). En utveckling av 

begreppet ger interkorporalitet, vilket motsvarar engelskans intercorporeality 

(inter-corpo-reality). Det engelska begreppet tydliggör, på ett annat sätt än det 

svenska, vad som innefattas av interkorporalitet: den mellankroppsliga 

verkligheten. Interkorporalitet visar också på det faktum att intersubjektivitet 

inte är något abstrakt förhållande mellan två abstrakta mentala enheter 

(Csordas, 2008), utan ett konkret förhållande mellan levda kroppar. Det betyder 

att man inte upplever andra människor som objekt, utan som levda kroppar, där 

man får en direkt upplevelse av den andres kroppslighet.  

Intersubjektivitet har använts av många olika forskare och de har definierat 

begreppet på lite olika sätt. I den här uppsatsen utgår jag från en 

fenomenologisk definition. För att förklara intersubjektivitet har Nick Crossley 

(1995; 2011) utgått från Descartes dualism och utifrån den redogjort för 

Merleau-Pontys definition av intersubjektivitet. Enligt Crossley (ibid) skapades 

det klassiska problemet med intersubjektivitet av Descartes särskiljande av 

kropp och själ, där själen antas bestå av en annan substans än kroppens, och 

där själen finns lokaliserad inuti människan och således inte kan nås från 

utsidan. Problemet blir, utifrån detta antagande, hur vi kan veta att andras själar 

existerar? Antagandet leder till solipsism15, menar Crossley (1995). Merleau-

Ponty (1999) menar, till skillnad från Descartes, istället att själ/mentala 

processer och kropp är odelbara och sammanflätade med varandra.  Framför 

allt handlar det om tre olika argument; kropp och själ kan inte bestå av olika 

                                                 
15 Antagandet att den enda som exsisterar är jag själv och mina egna erfarenheter. 
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substanser som går att skilja från varandra, mentala processer kan inte ses på 

som enbart inre (dolda) processer och perception kan inte bestå av någon inre 

representation av en utanförliggande värld (Crossley, 1995).  

Merleau-Ponty (1945/2002) exemplifierar intersubjektivitet genom hur vi erfar 

andra handlande människor. Sakerna, objekten, som finns och används i den 

andra människans närhet, får en annan dimension av mening, där inte bara den 

mening som hade varit möjlig för mig finns med, utan även den mening som är 

möjlig för den andre. När jag då studerar den andre människan i handling så 

överskrider den andres värld min egen värld. Den andres perspektiv blir en 

fortsättning på min egen till-världen-varo. 

I uppsatsen använder jag begreppet interkorporalitet framför allt i min 

avgränsning för vad det är jag fokuserar på16.  

 

 

  

                                                 
16 Se utförlig redogörelse över avgränsningar i metodkapitlet.  
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KAPITEL 4 METOD 

Den här studien innefattas av en empirisk livsvärldsansats. Det finns olika sätt 

att resonera kring vad som krävs för att en studie ska kunna anses ha en 

empirisk livsvärldsansats. En av förespråkarna för en empirisk 

livsvärldsforskning inom pedagogik är professor Jan Bengtsson. Han menar att 

framför allt två grundläggande villkor måste uppfyllas för att fenomenologi ska 

kunna användas i empirisk forskning. Dels handlar det om att livsvärlden måste 

kunna göras till forskningsobjekt, dels handlar det om att 

livsvärldsfenomenologi inte enbart förblir filosofi (Bengtsson, 2010; 2013b).  

För att livsvärlden ska kunna göras till ett forskningsobjekt behöver den 

avgränsas, utifrån syfte och frågeställning för den aktuella studien. Det innebär 

att den som studerar en regional livsvärld måste göra det utifrån en regional 

ontologi (Bengtsson, 2013b). Den regionala ontologin motsvarar de antaganden 

kring hur verkligheten är beskaffad som studien bygger på, men avgränsad till 

just den del av verkligheten som beforskas. På samma sätt är livsvärlden 

avgränsad till en viss del av verkligheten; en regional livsvärld (Bengtsson, 

2013b). 

En av styrkorna med en livsvärldsansats är att den öppnar upp för en kreativitet 

i utformandet av studien, där fenomenet som studeras inte ska anpassas efter 

metoden, utan metoden anpassas efter det studerade fenomenet (Bengtsson, 

2010). Det kan därför konstateras att en fenomenologisk forskningsansats inte 

är begränsad till någon specifik metod, utan att det till och med förhåller sig så, 

att studien tjänar på ett användande av olika metoder i kombination med 

varandra. Däremot finns en begränsning i förhållande till vilka metoder som 

kan införskaffa empiri som harmonierar med de ontologiska och 

epistemologiska antaganden som råder inom fenomenologi17. 

Fenomenologi som empirisk forskningsansats har också blivit kritiserad, främst 

för att fenomenologi från början inte var ämnad för att användas i empirisk 

forskning utan som filosofi18. Marton och Booth (1997) menar exempelvis i sitt 

särskiljande mellan fenomenologi och fenomenografi, att fenomenografi är en 

                                                 
17 Exempelvis skulle olika typer av schemaregistrering inom den kvantitativa forskningstraditionen 
inte vara så lämplig, eftersom schemaregistrering inte tar hänsyn till sammanhanget i någon stor 
utsträckning. 

18 Med undantag från Alfred Schütz (2002) som genom sin vidareutveckling av fenomenologiska 
begrepp och teorier strävade efter att göra fenomenologi mer användbar i forskning (Bengtsson, 
2013b). 
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empirisk vetenskap, medan fenomenologi är en filosofi, eftersom fenomenologi 

enbart studerar forskarens egna erfarenheter. Detta motsägs av Bengtsson 

(2010) som menar att fenomenologi, precis som fenomenografi, är en 

forskningstradition och inte någon självständig vetenskap. Fenomenologi har 

under lång tid använts av forskare för att studera andras erfarenheter och även 

om fenomenologi bygger på en omfattande filosofisk historia, så är 

fenomenologi inte bara en filosofi, utan kan även användas som en empirisk 

forskningsansats. En empirisk livsvärldsansats har använts av flertalet forskare 

inom bland annat pedagogik (se exempelvis Løkken, 2000; Johansson, 2001; 

Lilja, 2013), och utgör idag en omfattande forskningstradition (Bengtsson, 

2010).  

 

Forskarens roll i materialet 

Fenomenologiska studier strävar efter att ge en så vid och komplett bild som 

möjligt genom att studera det valda fenomenet i naturlig miljö (se t.ex. Engdahl 

2011b, Johansson 2001). En av förutsättningarna för att denna 

fenomenologiska studie skulle kunna genomföras var därför att jag som 

forskare befann mig ute på fältet och lärde känna deltagare och miljö, som en 

deltagande observatör. Grad av deltagande varierade från observation, där jag 

satt bredvid och förde anteckningar eller videofilmade, till deltagande, där jag 

deltog tillsammans med barnen i samma aktiviteter (Johansson, 2013).  

När jag deltar ute i fält påverkas givetvis materialet på en rad olika sätt. Detta 

anses dock som en självklar konsekvens av en fenomenologisk studie, eftersom 

jag som forskare aldrig kan studera livsvärlden från ett utanförperspektiv. Det 

betyder att jag alltid är en del av den regionala livsvärld som jag studerar. Den 

regionala livsvärlden studerar jag också utifrån ett visst perspektiv; min egen 

levda kropp, vilket betyder att det är mina egna subjektiva erfarenheter av 

fenomenet som redovisas i studien. De egna subjektiva erfarenheterna och den 

egna förförståelsen anses vara centrala inom en livsvärldsfenomenologisk ansats 

(Bengtsson, 2013b). På samma gång betonas vikten av en viss distans till 

empirin (Lilja, 2013), vilket kunde uppnås genom kollegiala diskussioner och 

genom att videoobservationerna sågs igenom flera gånger. Det gick också en 

viss tid mellan videofilmandet och själva analysen, i vilken jag genom 

transkriberingarna fokuserade bland annat på enstaka gester. Det betyder att jag 

distanserade mig från min egen erfarenhet i fält genom att se på 

videoobservationerna med forskarögon. 
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Att jag, förutom forskarrollen, även innehar en förskollärarroll, dock inte på 

den studerade förskolan, får givetvis konsekvenser. Dels handlar det om att jag 

innehar två olika yrkesroller och hur jag ska hantera dessa, men det handlar 

även om hur jag ska kunna ändra min blick från förskollärarens till forskarens 

blick (Lilja, 2009). När jag besöker en förskola är det lätt för mig att gå in i en 

roll som förskollärare, så var det även när jag var ute i fält. Förskollärarrollen 

innebär ett annat ansvar för barnens lärande och omsorg än jag har som 

forskare. Det betyder till exempel att det är otänkbart för mig som förskollärare 

att inte gripa in i en rad olika situationer, exempelvis i situationer där konflikter 

mellan barnen uppstår. Som forskare har jag en annan roll, vilket betyder att jag 

kanske inte alltid griper in och medlar, utan istället står bredvid och 

observerar19. Forskarrollen var inte helt lätt att ta till sig i början av studien, 

men eftersom tiden gick och jag fick mer kunskaper (genom kurser jag läste, 

kollegiala samtal jag deltog i och inte minst genom erfarenheter ute i fält) så 

blev det lättare.   

En livsvärldsfenomenologisk studie innefattar en viss distansering till 

fenomenet som studeras, genom att jag som forskare ska sträva efter att möta 

fenomenet förutsättningslöst. Det tycker jag är svårt, men jag har ändå försökt 

ställa frågor till mina analyser kring mina förförståelser för att granska mina 

antaganden. Jag har också, som jag nämnde innan, haft kollegiala samtal och 

visat mina videoobservationer20 för andra forskare för att på så sätt kunna få en 

typ av validering av mina slutsatser. När jag har beskrivit de händelser som jag 

valt för att exemplifiera mina slutsatser har jag strävat efter att gå till sakerna 

själva och inte dragit slutsatser kring barnens egna syften. 

I det stora hela tycker jag ändå att mina kunskaper om förskolan och om de 

yngsta barnen i förskolan varit en tillgång som jag har kunnat använda mig av 

under studiens gång. Exempelvis fick jag lätt tillgång till fältet, genom att jag 

fick kontakt med barnen ganska snabbt, men även genom att jag kände till 

rutinerna och kunde bli en naturlig del av verksamheten. Min erfarenhet var att 

både barn och pedagoger släppte in mig i verksamheten, just på grund av att jag 

var förskollärare och att jag smälte in i sammanhanget. Mina kunskaper om 

förskolans verksamhet har även medfört att jag snabbt kunnat skapa mig en 

överblick över skeenden i verksamheten och har bidragit med en betydelsefull 

förkunskap om förskolan som regional livsvärld.  

                                                 
19 Se vidare resonemang och konkreta exempel under rubriken Etisk diskussion. 

20 Dock i en avidentifierad form, så att de deltagande barnens identiteter inte röjdes. 
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Att möta andras horisonter 

I uppsatsen strävar jag efter att förstå barns egna erfarenheter av fenomenet 

kommunikation. Barnens egna erfarenheter: 

… tar sig uttryck i barnets sätt att vara, i kroppsliga, sinnliga och 

språkliga uttryck, i gester och tonfall, i en situation, i ett sammanhang 

där också forskaren ingår. Uppgiften är att på grundval av barns 

agerande, barns existens, försöka förstå barnens avsikter, deras uttryck 

för mening och därmed deras erfarenheter av fenomenet i fråga 

(Johansson, 2003, s. 44).  

Jag gör därför antagandet att barnens erfarenheter visar sig i barnens gester. När 

forskaren ska ta del av barnets erfarenheter är det viktigt att komma ihåg att det 

inte finns en enda sann barnvärld som alla barn erfar, utan forskaren måste ta 

hänsyn till en mängd olika kontexter och sammanhang. Barnens erfarenheter 

utifrån ett fenomenologiskt perspektiv blir således en komplex och 

mångfacetterad väv, där flera barns individuella erfarenheter ingår (Johansson, 

2003). Detta grundar sig i den fenomenologiska övertygelsen att ett fenomen 

erfars och förstås olika av olika människor (Willig, 2008). I uppsatsen försöker 

jag att ta hänsyn till det genom att återge så många olika händelser som möjligt i 

min resultatredovisning.  

Den fenomenologiska utgångspunkten att det inre är sammanflätat med det 

yttre (jämför exemplet med vreden som är den knutna näven och tanken som är 

talet), innebär att man till viss del kan ta del av en annan människas erfarenhet. 

Eftersom man tar del av gesten, tar man också del av subjektets inre erfarenhet 

och förståelse av företeelsen (Bengtsson, 1998). Johansson och Emilsson (2012) 

poängterar att tolkning av de yngsta barnens gester är en svår uppgift, som 

riskerar att bidra till idealisering av de yngsta barnen, speciellt om tolkingen 

innefattar intentioner och syften. De yngsta barnen kan inte heller tala för sig 

själva, förklara sina intentioner, ta del av forskarens tolkning eller korrigera 

tolkningen på samma sätt som en vuxen deltagare. Det medför ett större ansvar 

hos mig att inte övertolka barnens gester och att ständigt göra överväganden 

kring om tolkningen är rimlig eller inte.  

Barnens gester exsisterar inte i något vakuum, utan i förskolans regionala 

livsvärld, vilket får betydelse för hur jag kan se på gesterna och dess betydelse. 

Jag utgår också från att jag inte kan erfara något på exakt samma sätt som den 

andre, det skulle reducera den andres annanhet (Bengtsson, 2013b). Jag kan 

däremot ha ett öppet sinne, öppna upp mina horisonter och möta nya 
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erfarenheter; möta andras horisonter. Ödman (2007) beskriver det som att man 

som forskare ”låter en värld öppna sig” (ibid, s. 30). 

 

Att gå till sakerna själva 

Fenomenologiska forskningsstudier inom ramen för samhällsvetenskaplig 

forskning strävar efter att ”förstå enskilda människor och sociala grupper 

utifrån de levda relationer som de har till sin miljö, den värld som de lever och 

verkar i” (Bengtsson, 1998, sid. 16). Det betyder att det som studeras bara kan 

studeras utifrån den specifika kontext i vilken den existerar naturligt, i det här 

fallet förskolans regionala livsvärld. Fenomenologi handlar om att hitta och 

utforska essensen av det fenomen som studeras. Det handlar om att gå till 

sakerna själva, eller som Merleau-Ponty (1945/2002) beskriver det: 

It tries to give a direct description of our experience as it is, without 

taking account of its psychological origin and the causal explanations 

which the scientist, the historian or the sociologist may be able to 

provide (ibid, s. vii).  

Det betyder att uppsatsen kommer att uttala sig om de yngsta förskolebarnens 

levda erfarenheter av kommunikation, med specifikt fokus på att synliggöra 

variationen. De levda erfarenheterna innefattar en sammanflätning mellan 

människa och värld, där de levda erfarenheterna alltid utgår från ett subjekt. 

Enligt Bengtsson (1998) kan en fenomenologisk forskningsansats beskrivas 

som deskriptiv på så sätt att den strävar efter att försöka ”kartlägga eller 

begreppslägga den sociala värld som undersöks och om möjligt utarbeta 

allmänna teorier” (Bengtsson, 1998, s. 17). Den fenomenologiska 

forskningsansatsen strävar efter att: 

göra sakerna full rättvisa, dvs. de fenomen som görs till föremål för 

undersökning. Det gäller att tala utifrån sakerna själva snarare än att 

inordna dem under rådande fördomar, åsikter, teorier eller färdiga 

kategorier, klassifikationer eller liknande. Det är ytterst i denna saklighet 

som fenomenologins vetenskaplighet består (Bengtsson, 1998, s. 28).   

Willis (2001) menar att när man inom fenomenologi säger att man ska gå till 

sakerna själva så handlar det om ett särskilt förhållningssätt som forskaren 

antar; man har ett öppet sinne och försöker att bortse från fördomar och 

förutfattade meningar. När man sedan beskriver det som man upplever 

föreligger en språklig fara; språket blir den begränsning som bestämmer vad 
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som är möjligt att beskriva. Hur sanna och trogna sakerna som de visar sig kan 

man vara rent språkligt? Lösningen på det är enligt Willis (2001) dels att 

forskaren stannar upp förloppet, saktar ner själva erfarandet, och stannar kvar i 

betraktandet och erfarandet av det fenomen som studeras. Dessutom ska 

forskaren sträva efter att beskriva fenomenet i så ursprungliga termer som 

möjligt. Detta får dock inte sammanblandas med objektivism, som strävar efter 

att betrakta sakerna från en fiktiv plats, utanför det egna subjektet, med 

intentionen att vara objektiv. Fenomenologiska forskningsstudier vänder sig 

ifrån dessa teorier eftersom verkligheten aldrig kan studeras utifrån en annan 

plats än det egna subjektet. Saker kan endast studeras utifrån något perspektiv 

och det är det egna subjektet som bidrar med ett sådant perspektiv. Föremål 

eller fenomen studeras därför utifrån det egna subjektet, men inordnas inte 

under på förhand givna ramar och förutbestämda kriterier.    

Fenomenet som jag studerar är kommunikation mellan de yngsta 

förskolebarnen, vilken visar sig genom de gester som barnen använder i den 

specifika kontext som den specifika regionala livsvärlden utgör. Det var därför 

av största vikt att kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen studerades 

och dokumenterades när den förekom spontant i den naturliga miljön, eftersom 

kommunikationen och meningsskapandet i kommunikation aldrig uppstår 

enskilt, utan alltid i samband med den specifika kontexten (Johansson, 1999; 

Bengtsson, 2013b). På grund av det så har jag valt att använda mig av 

videoobservationer i kombination med minnesanteckningar som 

dokumentationsmetoder. Videoobservationerna medförde även till att jag 

kunde sakta ner skeenden, som Willis (2001) eftersökte.  

 

Dokumentationsmetoder 

Videoobservationer  

Videoobservationer ger forskaren en unik möjlighet att stanna upp och granska 

det aktuella skeendet mycket ingående, vid upprepade tillfällen (Heath, 

Hindmarsh & Luff, 2010). Det innebär att videoobservationer kan hjälpa mig 

som forskare med att sakta ner förloppet, att stanna till i erfarandet av 

fenomenet som studeras, vilket är något som förespråkas inom fenomenologi 

(AppleSauce, 2013; Merleau-Ponty, 1945/2002; Willis, 2001). 

Videoobservationerna kan även bidra till den distansering som 

livsvärldsfenomenologiska studier strävar efter (Lilja, 2013). 
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Utöver en videokamera för inspelningar, behövs ett eller flera datorprogram för 

att kunna analysera de händelser som kartlagts. Jag har använt 

analysprogrammet nVivo 1021. Programmet möjliggjorde för mig att noggrant 

studera inspelade händelser, både bild för bild, men också hela sekvenser22 med 

en lägre hastighet än normalt, gång på gång. Analysprogrammet fungerade 

därför som ett mikroskop i vilket enskilda händelser och skeenden kunde 

granskas. Jag märkte snabbt att barnens kommunikation var komplex i sitt 

utförande och att en liten mängd videoobservationer innehöll mycket 

information. Genom att jag kunde studera händelserna dels gång på gång och 

dels med lägre hastighet än normalt, så kunde jag ta del av den komplexa och 

mångfacetterade kommunikationen mellan barnen.  

Videoobservationerna möjliggjorde även att händelser av intresse kunde kodas 

och studeras utifrån en rad olika analytiska utgångspunkter. Den möjligheten 

var en förutsättning för att kunna genomföra mitt analysarbete. De analytiska 

utgångspunkterna skiftade under arbetets gång23 och det var därför ovärderligt 

att kunna gå tillbaka till videoobservationerna i ursprungligt skick. Olika 

analytiska utgångspunkter kunde då prövas mot den ursprungliga empirin. Jag 

strävade också efter att hitta olika teman i materialet och dessa skiftade också 

under arbetets gång.  

Att jag använde mig av videoobservationer möjliggjorde även att jag kunde 

genomföra ett antal kollaborativa diskussioner24 med andra forskare, där 

videoobservationerna i sig utgjorde grundlaget. Dels bidrog det till att de andra 

forskarna fick en större förståelse för min empiri och dels bidrog det till att jag 

kunde få värdefulla synpunkter på mina videoobservationer, som jag tror skiljer 

sig från de synpunkter jag hade kunnat få på exempelvis fältanteckningar. 

Observationer via videokamera är mindre påverkade och mer detaljerade än till 

exempel en forskares fältanteckningar, även om också videoobservationer 

                                                 
21 nVivo 10 är ett dataprogram avsett att använda vid analys av empiriskt material i 
forskningssammanhang. 

22 Med sekvens menas här en hel inspelad videofilmssekvens, från att videokamerans inspelning 
startat (man trycker på record) tills den avslutats (man trycker på stopp). En sekvens kan således 
innehålla flera händelser av specifikt intresse för studien. 

23 Med analytiska utgångspunkter menar jag de olika teser som jag provade och förkastade under 
analysens gång, exempelvis; det finns skillnader i vilka gester som barnen använder beroende om 
de är i inne- eller utemiljö, initiala gester i kommunikation utgår från samma fyra gester, det finns 
individuella skillnader kring vilka gester som används i kommunikation. 

24 Min översättning av ”collaborative discussions” (van Manen, 1997, s. 100). 
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representerar ett urval och en vald avgränsad del av det verkliga skeendet. De 

kollaborativa diskussionerna har framför allt bidragit med att jag har fått mina 

resultat granskade av andra forskare. Jag har kunnat testa mina olika resultat för 

att se om de håller, vilket är betydelsefullt att kunna göra som forskare 

(Gadamer, 1975/1994).  

Ytterligare en grund till valet av videoobservationer som huvudsaklig 

informationskälla är att de representerar en unik möjlighet att studera barnens 

gester i all sin komplexitet. Min bedömning är därför att videoobservationer 

svarar väl till syfte och frågeställning för studien och även till den 

livsvärldsfenomenologiska ansatsen. 

 

Minnesanteckningar 

Jag har löpande skrivit ner erfarenheter och reflektioner kring 

forskningsprocessen ute i fält, för att kunna tydliggöra, minnas och synliggöra 

forskningsprocessen. Tidigt i processen nedskrevs även händelser där 

kommunikation mellan barn observerades. Dessa observationer användes sedan 

vid planering av olika strategier för att kunna komma åt och få med 

kommunikation mellan de yngsta barnen i mina videoobservationer.   

Anteckningarna består av 10 sidor datorskrivna dagboksanteckningar. Den 

första notisen skrevs 22 juni 2011, direkt efter första fysiska mötet med 

personalen, avdelningsmiljön och några av de deltagande barnen. Notiser finns 

sedan fram till den 16 november 2011.  

I huvudsak behandlar minnesanteckningarna frågor kring min roll som 

deltagande forskare, mina erfarenheter av barnens kommunikation, etiska 

överväganden kring studiens genomförande och resonemang kring studiens 

struktur och genomförande. 

 

Tillgång till fältet 

Jag fick i ett annat sammanhang möjlighet att träffa några av de förskolechefer 

som arbetade i regionen. Utifrån dessa valde jag att kontakta en förskolechef 

som ansvarade för ett förskolområde i regionen inom vilken jag inte hade 

arbetat som förskollärare. Förskolechefen kontaktades med information om 

studiens huvudsakliga syfte och med en förfrågan kring eventuellt deltagande i 

studien. Det enda kriteriet som fanns för deltagande var att det på 
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förskoleavdelningen skulle finnas barn i åldern 1 till 2 år, eftersom ambitionen 

med studien var att studera kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen. 

Förskolechefen tillfrågade i sin tur pedagogerna25 som arbetade på de olika 

förskolorna inom förskolechefens ansvarsområde om deltagande i studien. 

Pedagogerna på en förskoleavdelning sa sig villiga att delta i studien, och jag 

kontaktade dem via telefon för ett första möte.  

Vid ett första möte i juni träffade jag pedagoger och barn, samtyckesblanketter 

till vårdnadshavare26 delgavs för alla barn på avdelningen, liksom till de 

pedagoger som fanns på avdelningen27. De vikarier som arbetade på 

avdelningen fick också ge samtycke, likaväl som den praktikant som fanns på 

avdelningen under ett par veckor under hösten28. Andra mötet ägde rum i 

början av hösten, då jag träffade barnen på avdelningen och de flesta av deras 

vårdnadshavare. Ambitionen var att vårdnadshavare skulle få möjlighet att 

träffa mig och ställa frågor. 

 

Presentation av den förskola som deltog i studien 

Videoobservationerna är genomförda på en kommunal förskola där en 

majoritet av barnen hade svenska som modersmål. Förskolan låg i ett mindre 

brukssamhälle utanför en medelstor stad i Sverige. Rent geografiskt låg 

förskolan avskilt och en bit från centrum, inbäddat mellan en kommunal skola, 

ett grönområde med skog och ett bostadsområde. På förskolan fanns fyra 

avdelningar med totalt ca 65 barn i åldern 1 till 5 år.  

På den studerade avdelningen arbetade två förskollärare och en barnskötare, 

vilka alla arbetat en längre tid på avdelningen. Det yngsta barnet var 1 år och 2 

månader och det äldsta barnet 3 år och 1 månad, när videoobservationerna 

påbörjades. Barngruppen utgjordes av totalt 15 barn, där vårdnadshavare till 14 

barn gav sitt skriftliga samtycke till deltagande i studien. Av dessa 14 barn 

utsågs sex barn till fokusbarn. Kriteriet för att de deltagande barnen skulle 

benämnas som fokusbarn var i första hand att barnen inte fyllt två år, men 

                                                 
25 I begreppet pedagoger avses både förskollärare och barnskötare. 

26 Se bilaga 1. 

27 Se bilaga 2. 

28 För resonemang kring barnens samtycke, se rubriken Etisk diskussion. 
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utvidgades till att även innefatta de deltagande barn som precis passerat två år, 

eftersom två barn som precis passerat två år inskolades och började på 

förskoleavdelningen under samma tid som de andra fyra fokusbarnen. 

Eftersom de två barn som precis passerat två år var två pojkar, medförde detta 

även att könsfördelningen blev jämn. Studiens resultat baseras på 

videoobservationer där fokusbarnen medverkar. 

Namnen på barnen är fingerade. I valet av namn har jag inspirerats av Grunditz 

(2013) resonemang kring tillvägagångssätt. Barnens namn har valts från listor 

över de populäraste namnen under respektive födelseår. Det namn som valts till 

respektive barn har varit det namn som överensstämde mest med intonationen 

av barnens verkliga namn. Det gjordes för att möjliggöra att transkriberingar 

där namn förekommer blir både anonymiserade och på samma gång så nära 

verkligheten som möjligt.  

Tabell 1. Deltagande barn i studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under tiden som jag var på avdelningen inträffade vissa schemalagda 

återkommande aktiviteter. I huvudsak såg schemat ut så här: 

                                                 
29 År och månad. 

30 Åldern på barnen motsvarar den ålder de hade när videoobservationerna påbörjades, alltså den 
27 september 2011. 

Nr Kodnamn Födelsedata29 Ålder30  Kön Fokusbarn 

1 Leo 2010.07 1 år 2 mån pojke ja 

2 Linnéa 2010.06 1 år 3 mån flicka ja 

3 Maja 2010.03 1 år 6 mån flicka ja 

4 Olivia 2010.02 1 år 7 mån flicka ja 

5 Lucas 2009.08 2 år 1 mån pojke ja 

6 Oskar 2009.07 2 år 2 mån pojke ja 

7 
 

2009.03 2 år 6 mån flicka nej 

8 
 

2009.02 2 år 7 mån pojke nej 

9 
 

2009.01 2 år 8 mån pojke nej 

10 
 

2009.01 2 år 8 mån pojke nej 

11 
 

2008.12 
2 år 11 
mån pojke nej 

12 
 

2008.11 
2 år 10 
mån flicka nej 

13 
 

2008.10 3 år 1 mån pojke nej 

14 
 

2008.10 3 år 1 mån flicka nej 
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08.30 Frukosten avslutas 

08.30-10.00 Fri lek inomhus (från ca 09.30 blöjbyte) 

10.00-10.15 Samling med frukt 

10.15-10.20 Påklädning och toalettbesök 

10.20-11.15 Fri lek utomhus 

Jag befann mig i verksamheten från ca 08.40 och fram tills barnen gick in till 

lunch vid 11.15. Videoobservationerna genomfördes då barnen hade fri lek 

inomhus och utomhus. Efter klockan 09.00 hade alla fokusbarn kommit till 

förskolan, det fanns alltså ingen av fokusbarnen som började senare än 09.00.  

Här följer en enkel ritning (ej skalenlig) över rummen inomhus på förskolan: 

 

kapprum 

toalett 

Rummet 
med 
soffa 

Samlings/rum för 
vila med 
madrasser 

grind 

lekbilen 
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Genomförande av videoobservationer 

Inför den första videoobservationen presenterade jag mig för barnen och fanns 

med i förskoleverksamheten som en vuxen deltagare. Vid de första två 

tillfällena valde jag att delta tillsammans med barnen utan videokamera. Vid 

tredje tillfället plockades videokameran fram och barnen gavs möjligheter att 

bekanta sig närmare med den. Ambitionen var att jag och videokameran skulle 

ingå på ett naturligt sätt i barnens miljö då videoobservationerna påbörjades, 

vilket inträffade under fjärde tillfället. Barnen fortsatte att bekanta sig med 

kameran och bad om att få bli filmade och sedan få se sig själva, även efter att 

videoobservationerna hade påbörjats. Det blev därför en naturlig succesiv 

övergång till fler och fler videoobservationer, allt eftersom barnen i mindre och 

mindre grad önskade att bekanta sig med videokameran. 

Jag använde flera strategier för att skaffa empiri som var relevant i förhållande 

till frågeställningen. I huvudsak valde jag att följa ett av fokusbarnen som initialt 

ägnade sig åt ensamlek. Jag följde detta fokusbarn under en längre tid genom att 

helt enkelt låta kameran gå. Med det menas att jag lät videokameran spela in 

redan innan några händelser av intresse uppstod. Det betyder att jag, under 

själva videoobservationen, inte behövde ta ställning till om en händelse var av 

intresse för studien eller inte. Jag märkte under studiens gång att barnens 

kommunikation med varandra ofta var kort i tid. För att kunna dokumentera 

dessa händelser och inte riskera att missa delar av dem valde jag att låta 

videokameran vara igång och dessutom redan vara riktad mot den möjliga 

händelsen. Om jag hade använt strategin att sätta på videokameran först när jag 

bedömde att en intressant händelse uppstod, skulle överhängande risk ha 

funnits att hela händelsen inte hade hunnit dokumenterats. Vid varje 

inspelningsdag valde jag att följa ett eller två av fokusbarnen. Genom att jag 

alternerade vilka barn jag följde, i kombination med att jag lät videokameran gå, 

kunde jag på så vis dokumentera kommunikation mellan de olika fokusbarnen. 

När barn som inte deltog i studien riskerade att filmas vände jag bort kameran 

eller stängde helt av den. Vid något tillfälle upptäckte jag först vid ett senare 

tillfälle att ett barn som inte deltog i studien fanns med i videoobservationen. 

Jag raderade då den sekvens där barnet fanns med.   

Den totala mängden videoobservationer uppgick i tid till 9 timmar, 19 minuter 

och 38 sekunder. Videoobservationerna är fördelade på 144 sekvenser där den 

längsta är 22 minuter och 12 sekunder och den kortaste är 10 sekunder. 

Videoobservationerna genomfördes under 13 dagar, vilka fördelades under 

hösten 2011 mellan den 27 september och den 17 november. Jag valde att filma 
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mellan klockan 08.50 och 11.15, på grund av skäl som jag redogör för i det 

följande. 

 

Avgränsning av videoobservationer 

Avgränsningarna är framtagna utifrån min förförståelse som förskollärare och 

svarar, enligt min bedömning, till de förutsättningar som är av betydelse för att 

kunna besvara forskningsfrågorna.  

Videoobservationerna genomfördes under den tid på dagen då barnen hade 

möjlighet att själva välja vilket rum de skulle vistas i, vilken aktivitet de skulle 

ägna sig åt (utifrån de rådande förutsättningarna på förskolan) och med vilket 

barn, så kallade frileksituationer. Motsatsen till frileksituationer är här de 

pedagogledda och strukturerade situationer som finns i förskolan, som till 

exempel samling, påklädning och måltider. Under dessa pedagogledda 

situationer genomfördes inga videoobservationer, jag fanns dock med som 

deltagare. Tiden mellan klockan 08.50 och 11.15 är tidpunkter i förskolans 

schema då barnen har möjlighet till fri lek, både inomhus och utomhus. 

Videoobservationerna genomfördes både inomhus i alla de rum som barnen 

hade tillträde till och utomhus på den, för förskolan, gemensamma gården.  

Videoobservationer gjordes enbart på de barn vars vårdnadshavare gett sitt 

skriftliga godkännande, vilket medförde att videokameran fick riktas åt något 

annat håll, alternativt stängas av, om barn som inte deltog i studien riskerade att 

komma med på bild. Jag valde även att inte videofilma barn som var extremt 

ledsna eller försatta i en generande och prekär situation.  

Videoobservationerna avgränsades även genom de inspelningstekniska beslut 

som jag tog. Jag bestämde mig för att använda en digital handvideokamera. Med 

en digital handvideokamera, till skillnad från om en videokamera fäst på stativ 

hade använts, ökar rörligheten och flexibiliteten hos forskaren. Jag kunde därför 

variera fokus och distans genom att rikta handvideokameran mot det som 

barnen riktade sin uppmärksamhet mot. Jag kunde dessutom både anpassa vad 

som fokuserades under videoinspelningen och byta fokus under 

videoinspelningens gång, men även följa efter barnen i leken, även om de valde 

att gå till ett annat rum. Jag upplevde att barnens lek i hög grad kunde 

karaktäriseras som mobil, vilket medförde att barnen sällan stannade i ett rum 

under händelsens gång. För att kunna få med hela händelsen var jag därför 

tvungen att följa med barnen. Användandet av en handkamera anses också som 

en strategi för att få fram videoobservationer som är ”true to life” (Dicks, 
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Soyinka & Coffey, 2006, sid. 93), då forskaren genom att enbart använda en 

handkamera får fram ett perspektiv som liknar den enskildes subjektiva 

perspektiv. Jag försökte även, så långt det gick, att videofilma i barnens 

ansiktshöjd. Det medförde att jag ofta satte mig ner på golvet. Det innebar att 

jag kom närmare barnen, men även att jag miste en del av det större 

sammanhanget, genom att perspektivet begränsades.  

 

Urval av videoobservationer 

Under urvalsprocessen granskades den totala mängden videoobservationer. 

Videoobservationerna i sin helhet innehåller händelser där barn (både 

fokusbarn och andra äldre barn) kommunicerar med fokusbarn, med äldre 

barn, med pedagoger och med mig som forskare, men innehåller även 

ensamlek. Utifrån den totala mängden videoobservationer sorterades de 

videoobservationer fram som stämde överens med kriteriet att två eller fler av 

fokusbarnen skulle vara närvarande (i bild). Resterande videoobservationer lades åt 

sidan.  

Alla videoobservationer där fler än ett fokusbarn var närvarande i bild samtidigt 

studerades noggrant och utifrån dessa videoobservationer valdes de händelser 

ut där en interkorporal kommunikation mellan fokusbarnen observerades. Det 

finns givetvis alltid en svårighet när det är människors beteenden som ska 

studeras. Beteenden är kontinuerliga (Kendon, 1990), vilket betyder att det är 

svårt att uttala sig om när ett beteende börjar och när det slutar, när en händelse 

upplevs börja respektive sluta. I mitt urval har jag därför utgått från att en 

kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen börjar när jag som forskare 

märker att barnens kroppar är riktade mot varandra och en interkorporal 

kommunikation mellan barnen påbörjas. Min utgångspunkt är att det visas 

genom barnens gester. Utifrån dessa kriterier plockades totalt 51 händelser ut. 

Hur dessa fördelades över inspelningsdagarna i relation till mängden 

videoobservationer illustreras i tabellen nedan. De tidpunkter då inga relevanta 

händelser uppstod består videoobservationerna av kommunikation mellan 

fokusbarn och äldre barn, kommunikation mellan äldre barn, kommunikation 

mellan fokusbarn och pedagoger, kommunikation mellan mig och barnen eller 

fokusbarnens ensamlek.  
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Tabell 2. Fördelningen av relevanta händelser över inspelningsdagar i förhållande till 

videomängd. 

Datum total videomängd 

antal relevanta 

händelser 

110927 00:09:53 0 

111004 00:56:07 0 

111005 01:05:04 6 

111006 00:53:19 6 

111007 00:45:34 11 

111011 00:57:54 6 

111012 00:49:55 3 

111108 00:26:44 3 

111109 00:53:01 5 

111110 00:48:16 7 

111115 00:35:30 0 

111116 00:34:54 1 

111117 00:23:27 3 

TOTALT: 9:19:38 51 

 

 

Analys 

Analysförfarandet har skett genom en hermeneutisk analysmetod, vilket jag 

förstår som ett sätt att tolka och förstå ett fenomen genom en dialektisk 

balansgång mellan helhet och del (Kjørup, 2009; Ödman, 2007). Den 

hermeneutisk fenomenologiska traditionen bygger i likhet med Merleau-Pontys 

teorier på Heideggers teorier och antaganden, vilket gör att de stämmer väl 

överens med varandra, menar Bengtsson (2013b). Eftersom de rimmar väl med 
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varandra har jag dragit slutsatsen att jag kan använda mig av Merleau-Pontys 

teorier och kombinera det med en hermeneutisk analys.  

Studien tar sin utgångspunkt i att tolkning och förståelse av ett fenomen alltid 

är beroende av kontexten, alltså det sammanhang i vilket ett fenomen existerar. 

Målet med studien är, i likhet med andra studier inom den hermeneutiska 

forskningen, således: ”att förstå handlingar och företeelser sedda var för sig 

som helheter och i relation till allt som är känt omkring dem, för att man 

genom denna kunskap skall få bättre möjligheter att förstå och förhålla sig till 

andra människor och företeelser i deras unika sammanhang” (Sjöström, 1994, s. 

77). Utgångspunkten kring förståelse har varit att förståelse i sig utgör en 

produktion och inte en reproduktion, där förståelsen blir till tillsammans med 

forskarens förförståelse (Gadamer, 1997). 

Jag har inspirerats av Max van Manens (1997) sex aktiviteter att ägna sig åt som 

forskare inom ramen för en hermeneutisk fenomenologisk studie, vilka utgörs 

av: 

1. “turning to a phenomenon which seriously interests us and commits us 

to the world; 

2. investing experience as we live it rather than as we conceptualize it; 

3. reflecting on the essential themes which characterize the phenomenon; 

4. describing the phenomenon through the art of writing and rewriting; 

5. maintaining a strong and oriented pedagogical relation to the 

phenomenon; 

6. balancing the research context by considering part and whole” (van 

Manen, 1997, s. 30-31). 

Dessa aktiviteter ska dock inte ses som kriterier för en hermeneutisk metod, 

utan som en guide att följa (Langdridge, 2007). Aktiviteterna behöver heller inte 

följas i ordning, utan kan arbetas med i annan ordningsföljd och simultant med 

varandra (van Manen, 1997). Jag har inte arbetat med dem i någon speciell 

ordning, utan de har sammanflätats i varandra. 

Min egen översättning av de sex aktiviteterna ovan och hur jag har använt mig 

av dem är som följer: 

1. Rikta mig mot ett fenomen som verkligen intresserar och engagerar mig. Här har jag 

valt mitt fokus utifrån något som verkligen intresserar mig. Jag riktar mig 

också mot fenomenet i sig, vilket betyder att jag har deltagit i förskolans 

verksamhet där de yngsta barnen har kommunicerat. Jag har erfarit 
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barnens kommunikation genom att vara på plats och observera, men 

även genom att jag har videofilmat barnen.  

2. Undersöka fenomenet genom att erfara det istället för att enbart begreppslägga det. 

Här har jag valt att själv delta och närvara ute i fält. Jag deltar 

tillsammans med barnen och pedagogerna på avdelningen. Jag 

kommunicerar med barnen och erfar deras kommunikation med mig. 

Att jag deltar ute i fält betyder också att jag är en del av 

videoobservationerna, jag är medskapare. 

3. Reflektera över viktiga teman som karaktäriserar fenomenet. Här har jag i min 

analys funderat kring teman och därefter strukturerat upp resultatet i 

fem teman. För att hitta teman har jag beskrivit händelserna kortfattat 

och reflekterat över vad som var det essentiella i händelsen. 

4. Beskriva fenomenet genom att skriva och skriva om igen. Här har jag valt att 

transkribera händelserna i flera olika omgångar, jag har skrivit 

minnesanteckningar och katalogiseringar. Skrivandet har varit en stor del 

av analysen i sig och hela studien har varit präglat av skrivande eftersom 

den drivits av ett uppsatsskrivande. 

5. Upprätthålla ett pedagogiskt förhållningssätt till fenomenet. Här har jag strävat 

efter att vara så öppen för fenomenet som möjligt och försökt att vara 

nyfiken och lära mig nytt om det som jag studerat. Jag har tagit min 

utgångspunkt i min egen förförståelse, vilken jag har försökt 

medvetengöra.  

6. Balansera studiens kontext genom att förhålla mig till del och helhet. Här har jag 

strukturerat upp min analys kring del och helhet, vilket betyder att jag 

exempelvis har analyserat delarna (de enskilda gesterna) både enskilt, 

men även i förhållande till helheten (sammanhanget). Analysen har 

sedan pendlat mellan del och helhet. 

 

Skrivandet som en del av analysen  

Van Manen (1998) menar att skrivandet är centralt i en hermeneutisk analys. 

Skrivandet kan ses som själva forskandet; vad det innebär att forska. Genom 

skrivandet uppnår forskaren också en viss distans till sin empiri. Så har också 

skrivandet varit för mig. Skrivandet har genom hela forskningsprocessen varit 

en del av analysen. Framför allt genom att forskningsprocessen har drivits av ett 
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uppsatsskrivande, där uppsatsen som form har varit slutmålet för redovisandet 

av studien i sin helhet. Skrivandet har även varit med som analysredskap i form 

av minnesanteckningar, katalogiseringar och transkriberingar.  

Under den första fasen av analysen granskades materialet och strukturerades 

upp i en grov katalogisering. Denna grova katalogisering utfördes tidsmässigt i 

direkt anknytning till videoobservationerna. Konkret innebar det att 

videosekvenserna granskades i sin helhet och olika typer av händelser 

definierades, katalogiserades och ordnades utifrån vilka som var närvarande i 

bild, om barnen ansågs kommunicera med varandra eller inte och vilka gester 

som förekom. Katalogiseringen gjordes i Excel och genomfördes för att kunna 

bidra till min egen känsla för vad videomaterialet innehöll och vid vilken 

tidpunkt som materialet uppnådde sin mättnad. Den bidrog även till att 

synliggöra för mig själv vad som saknades i videomaterialet och huruvida 

strategin för själva videofilmandet var adekvat eller inte.  

Den andra struktureringen genomfördes vid ett senare tillfälle i samband med 

att videomaterialet återigen granskades till fullo och består av 24 sidor löpande 

text, där händelser i videomaterialet identifierades och beskrevs i 

berättandeform. Struktureringen tjänade som överblick över det videomaterial 

som fanns och vilka typer av händelser som fanns med. Utifrån denna 

strukturering har sedan händelser valts ut för mer noggrann granskning. Under 

denna noggranna granskning transkriberades händelser av intresse.  

Transkribering av videomaterial medför en rad olika problem (Monaco, 2008). 

Dels handlar det om hur forskaren går till väga för att synliggöra och inkludera 

alla de faktorer av vikt för studien som är närvarande, dels handlar det om att 

ett par sekunder videomaterial bidrar till en omfattande mängd skriven text. 

Risken för att viktig information försvinner genom bortfall av detaljer och 

nyanser är stor (Alvestad, 2012). Jag har därför i huvudsak studerat 

videoobservationerna som film istället för som transkriberingar.  

Jag har använt mig av transkriberingar under min analysfas, då de hjälpte mig i 

min hermeneutiska analys kring del och helhet. Transkriberingarna tjänade då 

som ett analysverktyg för mig genom att de kunde fokuseras och riktas in mot 

specifika utgångspunkter. Det medförde att jag kunde studera varje enskild gest, 

både var för sig men också i relation till andra utvalda gester. 

Transkriberingarna hjälpte mig också i min analys därför att sättet som jag 

beskrev hjälpte till att synliggöra aspekter av fenomenet som annars inte hade 

varit lika framträdande. Jag skrev exempelvis fram hur blickarna mellan barnen 
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koordinerades över tid i händelsen, vilket på ett väldigt konkret vis visade när 

barnen tittade på varandra och när de inte gjorde det. Van Manen skriver:  

it is in and through the words that the shining through (the invisible) 

becomes visible (van Manen, 1997, s. 130).   

Det innebär att när jag som forskare sätter ord på det som framträder i 

materialet preciseras och tydliggörs olika aspekter av fenomenet. 

Transkriberingarna hjälpte mig därför att avgränsa och fokusera vissa aspekter, 

vilket var viktigt under analysfasen, sedan sammanställdes de olika avgränsade 

aspekterna till en helhet, för att kunna synliggöra kommunikationen i sitt 

sammanhang. 

Under analysfasen transkriberade jag händelserna från videoobservationerna 

utifrån två olika mallar. Genomgående för samtliga transkriberingar är att de 

inspirerats av Ochs (1979), främst utifrån att transkriberingar behandlas som en 

del av forskarens data. Vidare skriver Ochs (1979) att transkriberingarna ska 

avgränsas och koncentreras kring de forskningsfrågor och det syfte som 

forskaren utgår ifrån. Min utgångspunkt har varit att transkriberingarna aldrig är 

en komplett bild av en händelse, utan representerar ett urval gjort av mig. 

Transkriberingarna speglar självfallet den västerländska kultur i vilken den är 

genomförd, men genom att gå till sakerna själva och beskriva så konkret som 

möjligt så har jag försökt undvika att låsas fast i rådande föreställningar om hur 

barn gör och agerar. 

I den första mallen som användes transkriberades händelsen i tabellform, enligt 

mall hämtad från Ingrid Engdahls avhandling (se Engdahl, 2011b). I 

transkriberingarna presenterades varje gest för sig i kolumner. Kolumnerna i 

tabellen visar blickar, kroppars riktadhet, gemensamt överenskommet fokus 

och kroppars plats i rummet. Innehållet är sedan strukturerat på så sätt att varje 

rad representerade ett nedslag i tid, då blickar, kroppars riktadhet, eventuellt 

gemensamt överenskommet fokus och kropparnas plats i rummet registrerades. 

Den andra mallen för transkriberingar som jag använde utgick från Heath, 

Hindmarsh och Luffs metod hämtad från deras bok Qualitative video research 

(2010). Denna transkriberingsmetod utgår från en tidsaxel utifrån vilken olika 

gester registreras var för sig. Gesten inplaceras på tidsaxeln utifrån när, i tid, de 

inträffar. 

I uppsatsen presenteras en rad transkriberingar, där händelsen är beskriven i 

berättandeform. Dessa är inte utformade utifrån någon mall, utan jag har strävat 

efter att återge den bild av händelsen som jag som forskare har. Jag är av den 
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uppfattning att transkribering i berättandeform underlättar läsandet på samma 

gång som det beskriver och synliggör forskarens blick.  

 

Hitta teman 

Under analysens gång strävade jag efter att hitta essentiella teman som 

karaktäriserar fenomenet. Det gjorde jag genom att beskriva händelserna på ett 

antal olika sätt. Jag transkriberade dem utifrån olika tabeller och jag beskrev 

dem även i berättandeform. Videoobservationerna som videofilm och 

beskrivningarna i kombination med mina erfarenheter i fält bidrog alla till de 

teman som jag sedan strukturerade. I huvudsak strävade jag efter att hitta det 

meningsbärande i händelserna. Jag frågade mig själv; vad är det som händer 

här? Vad betyder det här? Vad är meningen i dessa händelser? Jag beskrev 

sedan kortfattat, det som jag tyckte fångade det essentiella i varje händelse. 

Dessa kortfattade beskrivningar studerades sedan och grupperades utifrån 

likheter med varandra. Ur grupperingarna växte fem teman fram, där temats 

rubrik svarade till forskningsfrågan om vilket meningsskapande som manifesteras i 

kommunikationen mellan de yngsta förskolebarnen. Inom varje tema 

besvarades sedan vad de yngsta förskolebarnen kommunicerar om, och hur de 

yngsta barnen uttrycker sig tillsammans med andra yngre barn i den regionala 

livsvärld som förskolan utgör31. 

 

Etiska överväganden 

Eftersom det empiriska materialet utgörs av människor involverade i 

observationer av någon sort, är det av största vikt att jag som forskare följer de 

forskningsetiska principerna formulerade av Vetenskapsrådet (2011). I 

huvudsak handlar dessa principer om att deltagarna inte ska skadas och att 

studiens risker för skada alltid ska vägas mot studiens nytta. Utifrån 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har jag främst utgått från de 

principer som behandlar information, samtycke, nyttjande och 

konfidentialitet32. Det betyder att jag har varit noga med att informera 

                                                 
31 Se tabell i kapitel 5 Resultat. 

32 Vid Karlstads universitet finns en forskningsetisk kommitté som har som praxis att granska alla 
forskningsprojekt som utförs vid universitet, så även denna uppsats. Till granskningen ifylls samma 
blankett som den Centrala etikprövningsnämnden använder sig av. Den forskningsetiska kommittéen 
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pedagoger, vårdnadshavare och i den utsträckning det var möjligt, även de 

deltagande barnen. Pedagoger och vårdnadshavare har, efter att de fått del av 

information om studiens utformning, genomförande och om hur materialet 

kommer nyttjas och förvaras, fått möjlighet att ge samtycke. I uppsatsen och 

vid de tillfällen då videoobservationerna har visats för andra, har jag varit 

noggrann med att dölja barnens identiteter. Detta har jag gjort genom att jag 

har använt mig av fingerade namn på barnen, jag har avidentifierat förskolan 

och jag har även lagt på olika raster för att dölja barnens identitet.  

Jag har tagit fasta vid att det i forskning är viktigt att deltagarna har möjlighet att 

ge samtycke till deltagande. I forskningssammanhang har intresset för att även 

barn ska ha möjlighet att ge ett informerat samtycke till deltagande i en 

forskningsstudie ökat på senare tid (Dockett, Einarsdottir & Perry, 2009). Det 

finns även ett uttalat intresse för att göra barns röster hörda i forskning och se 

dem som aktiva deltagare i forskningsstudien (se exempelvis McTavish, 

Streeelasky & Coles, 2012; Green, 2012), vilket är något jag inspirerats av. 

För att kunna ge ett informerat samtycke behöver forskningsdeltagaren kunna 

förstå vad det innebär att delta i en studie och vilka konsekvenser det får. 

Eftersom barnen i studien är så unga har detta varit en svår nöt att knäcka. Dels 

hur jag ska få dem att förstå vad det innebär att delta i min studie, dels få dem 

att förstå att de har möjlighet att ge samtycke eller inte. Givetvis är det svårt att 

förklara för så unga barn vad det innebär att delta i en forskningsstudie och 

vilka konsekvenser det kan få, dessa beslut har jag lämnat över till 

vårdnadshavarna. Jag har istället fokuserat på att försöka få barnen att förstå 

vad det innebär i stunden, när jag är där. Det har jag gjort genom att visa 

barnen videokameran. Jag har videofilmat dem och sedan visat för barnen att 

man kan se på videofilmen igen.  

För att kunna ta del av barnens samtycke har jag använt mig av det som 

Skånfors (2009) kallar för etisk radar, där jag har varit öppen för barnens olika 

sätt att ge sitt samtycke eller inte. Jag valde att respektera barnens egen önskan 

om att delta eller inte, genom att avläsa deras gester och då avgöra vad som 

kändes bekvämt för dem och för mig. Under studiens gång visade barnen både 

att de ville delta, men också att de inte ville delta. En pojke tittade mot mig och 

kameran och stängde sedan dörren på sin väg in i ett rum, vilket jag tolkade 

som att han ville vara ifred och inte bli filmad. Barnen ville också vid flera 

                                                                                                                                        

tillhörande Karlstads universitet gjorde vid granskningen av detta forskningsprojekt bedömningen att 
ärendet inte behövde skickas vidare till den Centrala etikbedömningsnämnden. 
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tillfällen bli filmade och bad uttryckligen om det. Jag valde att gå dem till mötes 

och filma dem. Detta var som mest intensivt i början och jag upplevde att 

barnens uttryckliga önskan att bli filmade avtog med tiden.  

När forskaren använder sig av videoobservationer finns en del etiska frågor att 

ta ställning till, både vad gäller vilka situationer jag som forskare ska videofilma, 

vilka situationer som behöver raderas från originalmaterialet och hur materialet 

ska användas efter studiens genomförande. Generellt gäller att 

videoobservationer i sig kan uppfattas som problematiska i etiska sammanhang. 

Aarsand och Forsbergs (2010) etnografiska studie av familjeliv i hemmet, visar 

detta. I de situationer där forskarna använde sig av videofilmning, kontra där 

notat skrevs, upplevde deltagarna i högre grad ett behov av att begränsa 

materialinsamlingen. De situationer som ansågs alltför privata för att visas på 

videofilm utgjordes av situationer där kroppen var en betydande faktor. Några 

exempel var nakenhet och kroppsliga känslouttryck. Det tål dock att nämnas att 

dessa situationer även avgjordes av deltagarens ålder, då barn under fem års 

ålder sällan uttryckte någon önskan om materialbegränsning, trots att 

situationen var av avgörande privat karaktär. Inte heller föräldrarna uttryckte 

någon önskan om att inte videofilma barn under fem år som var nakna, extremt 

arga eller ledsna. Enligt Billig (2001) är känslan av vad som tillhör den privata 

sfären och vad som passar sig i offentliga situationer inlärd, förmodligen utifrån 

rådande kulturella normer och värderingar, vilket kan vara en förklaring till 

varför yngre barns kroppar och kroppsliga känslouttryck inte ses på som en 

privat angelägenhet.  

Min ambition har under studiens gång varit att tillvarata de deltagande barnens 

rättigheter att framställas på ett sätt som inte ska kännas problematiskt, varken 

medan jag videofilmar eller då jag visar materialet för andra. På grund av detta 

valde jag att inte videofilma barn som var extremt ledsna eller försatta i en 

generande och prekär situation. När detta inträffade under studiens gång 

stängdes videokameran av. På förhand bestämde jag mig också för att inte 

videofilma barnen om de av någon anledning skulle vara nakna. Det inträffade 

dock aldrig under studiens gång.  

Min intention var att undvika videomaterial som kunde vara av privat eller 

generande karaktär, men även videomaterial som kunde vara till skada eller 

nackdel för deltagarna. Givetvis uppkom det situationer under 

videoinspelningen som var av etiskt diskutabel karaktär, vilket gjorde att jag 

som forskare ständigt tvingades förhålla mig kritisk till mina empiriska data, 

både under inspelningen, men även under transkribering och redovisande. 
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KAPITEL 5 RESULTAT 

För att kunna besvara de forskningsfrågor som uppsatsen utgår ifrån har jag 

efter noggrant studium av de 51 utvalda relevanta händelserna kommit fram till 

fem olika teman. Vart och ett av temana motsvarar olika aspekter av vilket 

meningsskapande som manifesteras i kommunikation mellan de yngsta 

förskolebarnen. Varje enskilt tema svarar till frågan hur barnen kommunicerar 

med varandra. Inom varje tema besvaras frågan om vad barnen 

kommunicerar33.  

Temana utgörs av kommunikation som: 

 skapande av en gemensam handling 

 uppmärksammande av någon annan 

 samordning av tillträde till lek 

 samordning av tillträde till plats och/eller föremål 

 delande av en annans erfarenhet 

Givetvis går de olika temana in i varandra, både genom att en händelse kan ingå 

i fler än ett tema, men även genom att en händelse initialt tillhör ett tema, men 

avslutas i ett annat tema. För att tydliggöra har jag sammanställt en tabell där 

svaret på forskningsfrågorna framgår. Tabellen är en översikt över resultatet, 

som sedan exemplifieras i ett antal empiriska exempel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Se tabell nästkommande sida. 
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Tabell 3. Översikt över resultatet. 

 

För att kunna få fram dessa teman har jag studerat vart och ett av de utplockade 

51 händelserna i videoobservationerna (som transkriberingar, men främst som 

videofilm). Jag har därefter beskrivit händelserna med ett fåtal meningar, där 

centrala aspekter som jag uppmärksammade i händelserna lyftes fram. Utifrån 

dessa korta beskrivningar har jag sedan grupperat de 51 händelserna i fem olika 

teman. De beskrivningar som tillhör de händelser som utgör exemplifieringar 

har jag redovisat under respektive tema i resultatredovisningen som följer. 

Varje tema exemplifieras med en rad olika händelser. Temat skapande av en 

gemensam handling exemplifieras av  

 att upprepa positioneringar 

 att koordinera rörelser 

 att upprepa ord och rörelser 

Temat uppmärksammande av någon annan exemplifieras med 

 att möta varandras blickar ute på gården 

 att ta på den andres hår 

 att klappa till och sedan knuffa till 

 att säga hej 

Temat samordning av tillträde till lek exemplifieras i 

 att ge sig in i en lek som två redan leker 

 att tillsammans med någon annan upprepa en tredjes ensamlek 

 att ge sig in i någons ensamlek 

Temat samordning av tillträde till plats och/eller föremål exemplifieras av 

Vilket 

meningsskapande? 

Skapande av en 

gemensam handling 

Uppmärksammande 

av någon annan 

Samordning 

av tillträde 

till lek 

Samordning 

av tillträde till 

plats 

och/eller 

föremål 

Delande 

av en 

annans 

erfarenhet 

Hur? Koordinerar gester. 

Upprepar varandras 

handlingar 

Visar någon att den är 

uppmärksammad 

genom att möta 

blickar, rikta kroppen 

eller ta på någon. 

Upprepar 

lekande 

barns 

handlingar 

Argumenterar 

med kroppen 

genom att 

bebo rummet 

på ett speciellt 

sätt. 

Återberätta. 

Gör någon 

annan 

delaktig 

Vad? Ett 

gemensamhetsgörande 

Ett synliggörande av 

någon 

Vem ska få 

vara med och 

leka? 

Vem ska få 

vara på platsen, 

ha föremålet? 

En redan 

upplevd 

händelse 
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 att hindra någon från tillträde till plats 

 att hindra någon från tillträde till ett föremål genom att tillkalla en vuxen 

 att neka någon tillträde till ett föremål 

 att hindra någon från tillträde till ett föremål 

Temat att dela en annans erfarenhet exemplifieras i 

 att återberätta 

För att i texten tydliggöra vad som är mina transkriberingar av 

videoobservationer skrivs dessa med annat typsnitt (courier new 11 

punkter). I början av varje transkribering har jag angett inom parentes att 

det är en videoobservation, följt av datumet för inspelning, specifikt nummer 

för just den sekvensen och avslutningsvis även tidpunkten i sekvensen när den 

specifika händelsen startade. Exempelvis: (videoobservation: 111110 

M2U00781 00:08). 

 

Skapande av en gemensam handling 

Det här temat handlar om hur barnen skapar en gemensam handling, antingen 

genom att leka en för barnen välkänd lek (som går ut på att en ska upprepa den 

andres gester) eller genom att hitta på något nytt där barnen upprepar varandras 

gester. Det kan också handla om att koordinera gester i förhållande till andra 

och i förhållande till sammanhanget, för att på så vis åstadkomma en gemensam 

handling. 

De beskrivningar som utgör exempel i temat om kommunikation som skapande 

av en gemensam handling är;  

 Linnéa och Lucas samordnar så att de står i grinden på samma sätt 

(M2U00807). 

 Lucas väntar på Maja när han har gått upp för backen. Sen forsätter 

Lucas att gå. När Maja ramlar väntar Lucas in henne, innan han går igen 

(M2U00743).  

 Maja och Lucas upprepar varandras gester, vad som sägs och vilka 

rörelser barnen gör (M2U00812). 

 Linnéa och Maja leker tittut (M2U00752). 

 

Dessa händelser (vars beskrivningar står med ovan) följer nu som empiriska 

exempel. 
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Att upprepa positioneringar 

Det finns en grind inomhus på förskolans avdelning. I den händelse som jag nu 

ska beskriva står Linnéa och Lucas vid grinden mellan kapprummet och resten 

av förskoleavdelningen. Grinden hindrar barnen att gå till kapprummet. Från 

kapprummet finns sedan möjligheten att ta sig antingen ut på gården eller till de 

andra avdelningarna på förskolan. På den här förskoleavdelningen är det den 

enda grind som finns inomhus. Anledningen till att grinden finns just där är att 

grinden är till för att förhindra att barnen springer iväg till andra avdelningar på 

förskolan, eller att de tar sig ut på gården. 

Händelsen utspelar sig på förmiddagen, efter frukost, men innan samlingen. De 

barn som ska komma till förskolan den här dagen har kommit, så det är lugnt i 

hallen. De andra barnen och pedagogerna befinner sig lite längre in på 

avdelningen, vilket betyder att Linnéa och Lucas är ensamma vid grinden. 

Dörren i kapprummet, som leder till en korridor ifrån vilken de andra 

avdelningarna kan nås, är öppen. Den öppna dörren befinner sig rakt framför 

barnen i grinden. Barnen har god överblick över det som händer i den långa 

korridoren. Jag sitter bakom barnen, längre in i korridoren mot 

förskoleavdelningen vid dörröppningen till ett annat rum och har precis pratat 

med ett annat barn som befinner sig inne i rummet. När händelsen börjar står 

Lucas upp i grinden, han har alltså fötterna i grindens nedre kant och inte på 

golvet. Linnéa står bredvid honom, på golvet och de tittar på varandra. 

(Videoobservation: 111110 M2U00807 00:37) Linnéa har vänstra 

handen vilande på grindens övre karm. Hon står med kroppen 

riktad mot Lucas och tittar på honom. Lucas står med båda 

fötterna uppe i grinden och griper om grindens spjälor med 

bägge händerna. Han står med kroppen helt riktad mot 

kapprummet och ryggen mot förskoleavdelningen. Lucas står 

till höger om Linnéa.  

Lucas tittar mot Linnéa, skrattar: ”hä hä” och gungar 

överkroppen fram och tillbaka. Sekunden efter att Lucas 

börjar skratta, vrider sig Linnéa så att hon står riktad mot 

grinden och griper tag i grindens övre karm med höger handen 

också, samtidigt som hon ställer sin högra fot i grinden 

(andra foten i golvet).  

Sekunden efter att Linnéa gripit tag i karmen släpper Lucas 

spjälan med vänster hand och griper istället tag i karmen. 

Lucas fortsätter att titta på Linnéa, skrattar oavbrutet 

under ett par sekunder ”hä hä hä…” och gungar lite fram och 

tillbaka med överkroppen. Linnéa trampar lite upp och ner i 
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grinden medan Lucas skrattar. Hon tittar flera gånger på 

Lucas. Lucas står sedan tyst ett par sekunder och säger 

sedan: ”öj öj!” samtidigt som han lutar överkroppen bakåt. 

Sekunden efter stiger Linnéa upp i grinden med bägge 

fötterna. 

De står nu båda och tittar mot hallen. 

I följande bildserie, bestående av sex bilder, visas hur Linnéa och Lucas 

koordinerar gester och positioner i grinden.  

1.   2.   

3.  4.      
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5.  6.  

1. Linnéa tittar mot Lucas. 

2. Lucas lutar sin överkropp bakåt och skrattar: ”Hä hä!” Linnéa vrider då sin 

kropp lite mer mot grinden och placerar sin högra fot i grinden. 

3. Sekunden efter flyttar Lucas sin vänstra hand från spjälan till karmen. 

4. Linnéa griper med båda händerna om grindens karm. 

5. Lucas och Linnéa tittar på varandra. 

6. Lucas säger: ”öj öj!” och lutar överkroppen bakåt. Linnéa kliver upp i 

grinden. 

I händelsen koordinerar barnen sina positioneringar i grinden med hjälp av 

blickar på varandra. Linnéa och Lucas tittar först på varandra, sedan tittar 

Linnéa ner mot sina fötter, för att så återigen titta på Lucas. Linnéa flyttar upp 

högra handen så att hennes båda händer griper om grindens övre karm. Lucas 

har då redan sina båda händer i grindens spjälor. Eftersom Linnéa tittar på 

Lucas innan hon flyttar upp sin högra hand, så menar jag att hon upprepar hans 

sätt att stå i grinden. Lucas har också efter blickar mot Linnéa flyttat upp sin 

vänstra hand så att den griper om grindens övre karm. Lucas vänstra hand är 

också den hand som är närmast Linnéa. Här är det alltså Lucas som upprepar 

det som Linnéa gör; Linnéas grepp om grindens övre karm. Detta koordineras 

också i tid, eftersom handlingarna sammanfaller med varandra inom loppet av 

ett fåtal sekunder.  

Händelsen visar alltså hur båda barnen upprepar varandras kroppsliga 

positionering. Det som kommuniceras som viktigt av barnen i den här 

händelsen är hur, alltså sättet, som de står i grinden. Båda barnen tittar på 

varandra och korrigerar därefter hur de står, alltså hur och var händerna griper 
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om grinden, fötternas placering och kroppens riktadhet. Barnen skapar något 

gemensamt; ett sätt att stå i grinden.  

Händelsen visar även hur Lucas koordinerar sitt tal, vilken sammanfaller i tid 

med att Linnéa ändrar sitt sätt att stå i grinden. Linnéa står med ena handen på 

grindens övre karm och hon har precis tittat mot Lucas när Lucas skrattar till: 

”hä, hä!” Direkt efter det vrider sig Linnéa mot grinden och börjar gripa tag i 

grindens övre karm med bägge händerna. Vid andra tillfället skrattar Lucas igen 

(nu under flertalet sekunder): ”hä, hä, hä!” när Linnéa står och trampar lite upp 

och ner i grinden. Precis efter att Lucas har gjort ytterligare ett ljud: ”öj öj!” 

med något högre tonfall, stiger hon upp i grinden. Både att Lucas gör ett ljud 

och att ljudet är ett skratt är centralt i händelsen, eftersom Lucas skratt 

signalerar till Linnéa att det är roligt. Det lite annorlunda ljudet, som är något 

högre i tonfall, görs sekunden efter att Linnéa slutligen ställer sig i grinden med 

bägge fötterna. 

Det levda rummet framträder i händelsen, där grinden som är avsedd att hindra 

barnens framkomst, är en central aspekt som skapar specifika förutsättningar 

för barnens kommunikation. Här bemästrar barnen grinden på sitt eget sätt. De 

tar sig upp i grinden och kommer högre upp från golvet. Det är också ett sätt 

som inte vuxna hade kunnat upprepa eftersom spjälorna sitter så tätt intill 

varandra att vuxnas fötter inte hade fått plats. Förmodligen hade inte heller 

grinden klarat tyngden av en vuxens kropp. Händelsen visar därför barnens 

egna sätt att erfara grinden genom kroppen. Händelsen visar också att det är 

genom kommunikation som barnen erfar grinden tillsammans.  

Händelsen visar att barnen kombinerar olika gester; hur och när de använder 

blicken, hur barnen riktar och positionerar sina kroppar och vad barnen säger. 

Båda barnen tittar på den andre och korrigerar därefter sitt sätt att stå i grinden, 

vilket visar att barnen strävar efter att göra lika. Vi står på samma sätt du och 

jag; vi kommunicerar med varandra för att kunna skapa något gemensamt. 

Genom att upprepa den andres positionering visar de för varandra att 

erfarandet vid och i grinden är gemensamt. 

I tid koordinerar barnen gesterna så att de följer på varandra; sekunden efter. I 

en turtagning i exempelvis en dialog följer naturligt en liten paus mellan det som 

sägs (innan talakten går över till den andre). I händelsen noterar jag ingen sådan 

paus, utan gesterna hakar nästan i varandra.  
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Att koordinera rörelser 

På förskolans utegård finns flera stora sandlådor och ett skjul där barnen kan 

hämta spadar, hinkar och annat material att använda på utegården. I skjulet 

finns bland annat cyklar, hopprep och bollar. På utegården finns ett område 

med gungor, som är avgränsat med ett staket. Staketet är utformat på så sätt att 

de lite större barnen ska kunna klättra över själva, men på samma gång hindra 

att de minsta barnen tar sig fram till gungorna själva. Det finns också ett lekhus 

i två våningar. Till övervåningen måste barnen klättra upp på en stege, som är 

utformad på så sätt att även de yngsta barnen ska kunna klättra upp själva. Från 

övervåningen kan barnen även ta sig ner genom att åka i en rutschkana. 

Övervåningen har väggar, fönster och tak. Sandlådor, skjulet, gungorna och 

lekhuset är placerade närmast förskolans byggnad. Mellan dem finns det 

asfalterade gångar. Närmast staketet finns det gräsmattor, en brant backe upp 

mot staketet och träd. 

Den händelse som jag nu ska visa utspelar sig vid den branta backen som leder 

upp mot staketet. Bakom staketet fortsätter backen in i en skog. Backen är ett 

populärt lekområde för barnen, där de springer upp för backen till staketet, 

vänder sig om och sedan springer ner för backen. Det är förmiddag, strax innan 

lunch och klart fint höstväder. Solen lyser, men det är ändå kyligt i luften, så 

barnen har tjocka kläder på sig. När händelsen börjar ligger Maja ner i gräset 

nedanför backen och Lucas har kommit gående fram till henne. Han har först 

tagit tag i hennes arm och försökt dra upp henne, men står nu bredvid henne. 

(Videoobservation: 111006 M2U00743 05:11) Maja ligger på 

mage i gräset. Lucas och Maja tittar på varandra. 

Lucas sänker ner huvudet mot Maja, säger: ”uhum”, ler och 

gör ett hopp iväg mot backen upp mot staketet, som ligger 

precis framför Majas huvud. En snabb kamerabild visar att 

Lucas går upp mot staketet. När kameran vänds tillbaka mot 

Maja ligger hon kvar i gräset, vrider sitt huvud mot backen 

och tittar efter Lucas. Maja ställer sig upp och när hon är 

halvvägs upp till stående hör man hur Lucas ropar ”öjj!”. 

Maja börjar gå mot det håll där Lucas gick iväg åt. (Medan 

kameran har filmat Maja har Lucas gått upp för backen). När 

kameran vänds mot Lucas står han intill staketet med kroppen 

helt vänd mot Maja och tittar mot henne. När Maja går upp 

för backen säger hon ”Ahdada! Ahdada! Ahdada!” 
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När hon nästan är uppe vid staketet börjar Lucas gå längs 

med staketet. 

Maja fortsätter upp mot staketet och ramlar när hon är 

framme. Lucas stannar då genast och vänder sig med kroppen 

mot Maja och tittar mot henne. ”Ähhh!” säger han och ler.  

Maja kravlar sig upp och på samma gång som hon börjar gå, så 

fortsätter också Lucas att gå. De går nu båda längs 

staketet.  

Efter en stund stannar Lucas och vänder sig helt om, så att 

han står helt vänd mot Maja och tittar mot henne. Hon ramlar 

då igen och Lucas säger ”Ääääh! Aja! Aja!” Maja kryper efter 

och Lucas börjar återigen gå.  

Maja sätter sig ner. Lucas vänder då tillbaka och går fram 

till Maja. 

Vid videoobservationens start är båda barnen stilla, Maja ligger ner på marken 

och Lucas står bredvid henne. Lucas är den som först börjar gå och han går då i 

riktning mot backen. Maja ligger kvar en stund till, sen reser hon sig och går 

mot backen och Lucas. När Lucas har kommit till staketet stannar han upp och 

vänder sig om, så att han står helt vänd mot Maja. Där står Lucas still fram tills 

Maja har kommit upp till Lucas i backen. Maja fortsätter att gå efter Lucas tills 

hon ramlar. Lucas stannar då genast upp och vänder sig om mot Maja. Han står 

still ändå tills Maja börjar gå igen. Efter att de båda gått bredvid staketet en 

stund, stannar Lucas upp och vänder sig återigen mot Maja, som om han väntar 

in henne. Hon ramlar då och Lucas säger: ”Ääääh! Aja! Aja!” Maja börjar då att 

krypa efter Lucas som också börjar gå, men Maja sätter sig snart ner. Så fort 

Maja har satt sig ner vänder Lucas om och går fram till Maja.  

Lucas är den som leder och Maja den som följer. Lucas går en bit framför och 

när Maja verkar få bekymmer och ramlar, så väntar han in henne innan han går 

vidare. Då riktar han kroppen mot Maja. I videoobservationen har jag markerat 

detta genom att stryka under den text som beskriver när Lucas kropp är riktad 

mot Maja. Videoobservationen visar att Lucas är riktad mot Maja vid flera 

tillfällen och dessa tillfällen sammanfaller med tillfällen då Lucas stannar upp 

och väntar in Maja. Lucas visar Maja att han är intentionalt riktad mot henne. 

Lucas gör också en rad olika ljud, med uppmanade tonfall och högt ljud. Det 

första ljudet sammanfaller med att Lucas börjar gå upp mot backen, medan 

andra ljudet: ”öhh” sammanfaller med att Maja börjar resa sig upp och går mot 

backen. Vid tredje tillfället har Maja ramlat igen och Lucas säger ”Ähhh!” Maja 
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ramlar återigen och Lucas säger: ”Ääääh! Aja! Aja!” Precis som i den förra 

händelsen, där Linnéa och Lucas strävade efter att stå på samma sätt i grinden, 

så använder Lucas rösten och olika ljud. Här säger han dessutom Majas namn. 

Han blir på så sätt en pådrivare i följa-John-leken, som ser till att 

kommunikationen kan fortsätta. 

Lucas använder sig av flera olika gester för att kunna få till en Följa-John-lek. 

Lucas visar tydligt att han vill ha med Maja i leken, genom att rikta sig mot Maja 

och vänta in henne. Jag tolkar det även som att Lucas använder rösten för att 

uppmärksamma eller uppmana Maja att fortsätta leken. Det är Lucas som är 

drivande och som vill fortsätta leken, men Maja svarar honom varje gång och 

samtycker till deltagande i lek. Det som barnen har skapat som är gemensamt är 

sättet att ta sig fram, upp för backen och sedan ner för backen, eftersom barnen 

koordinerar händelseförloppet så att den första väntar in den andre som ramlar.  

I händelsen koordinerar barnen sina levda kroppar med levd tid och med det 

levda rummet. Den levda tiden blir synlig när barnens gester följer, i tid, på 

varandra på liknande sätt som i föregående händelse. Det levda rummet skapar 

förutsättningar för just denna händelse, där backen upp och staketet är centrala 

delar av händelsen. Barnen, som på grund av vädret är klädda i tjocka kläder, 

har svårigheter att ta sig upp i backen och ramlar därför lätt, vilket blir 

ytterligare en förutsättning som formar händelsen. Alla dessa förutsättningar 

kan barnen koordinera och anpassa sin kommunikation utifrån. 

 

Att upprepa ord och rörelser 

Lucas och Maja befinner sig i rummet för vila, som även används som 

samlingsrum och rum för lek. Det är förmiddag och samlingen har inte startat 

än, så barnen kan använda rummet som lekrum. Här inne finns madrasser för 

vila och en hylla med lådor. I lådorna ligger bilar och plastdjur. I hyllan finns 

också ett garage och större fordon som båtar och lastbilar. Avsaknaden av 

möbler, förutom en bokhylla som står mot en vägg och garderoder som täcker 

en av väggarna, gör att rummet har en stor golvyta. De finns inte heller någon 

textil matta på golvet vilket gör att det blir ett annat ljud i det här rummet än 

jämfört med andra rum, som har fler möbler, textilier och mattor. Lucas har 

lagt madrasserna i en lång rad längs ena väggen när Maja sätter sig bredvid 

honom på madrasserna. 
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(Videoobservation: 111110 M2U00812 06:05) 

1 Maja: da!(tittar mot Lucas) 

2 Lucas: Dä de dä (tittar mot Maja) 

3 Maja: da!(tittar mot Lucas) 

4 Lucas: dä (lägger båda händerna i knät) 

5 Maja: da (tittar mot Lucas) 

6 Lucas: däää!(kryper närmare Maja och lägger sig på mage 

vid sidan av Maja, med blicken mot Maja) 

7 Maja: dä (tittar mot Lucas) 

8 Lucas: dä (sträcker ut högra handen mot Maja) 

9 Linnéa: sji ke (tittar mot Lucas och Maja) 

10 Maja: sjiö ke (ler, tittar mot Linnéa och skrattar) 

11 Linnéa: mam mam mam 

12 Lucas: pappa!(med hög röst, gungar fram och tillbaka med 

överkroppen) 

13 Maja: pa pa!(vickar på huvudet från sida till sida, 

tittar på Lucas) 

14 Lucas: ba pa!(dunkar huvudet mot väggen, tittar mot Maja) 

15 Maja: pa pa (lutar huvudet till sidan och dunkar 

försiktigt med huvudet i väggen, tittar mot Lucas) 

16 Lucas: ba pa!(lägger sitt huvud med kinden mot väggen, 

huvudet vänt mot Maja och tittar på Maja) 

17 Maja: baaaa!(lutar huvudet mot väggen och lägger högra 

kinden mot väggen, tittar mot Lucas) 

18 Lucas: baaa paaa (kryper fram mot Maja och tar med 

händerna på hennes ben) 

Jag börjar med att fokusera enbart på vad barnen säger. I början av händelsen 

säger Maja ”da” och Lucas säger ”dä”, men vid rad 7 säger istället Maja ”dä”, 

precis som Lucas. Rad 9 visar Linnéas första tal när hon säger: ”sji ke”. Maja 

säger då: ”sjiö ke”(rad 10), vilket är väldigt snarlikt det Linnéas säger. När sedan 

Linnéa säger ”mam mam mam” (rad 11) är det mycket möjligt att Lucas tolkar 
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det som ”mamma”, vilket gör att han kontrar med ”pappa!” Sen är det givetvis 

svårt att avgöra om det är jag som forskare eller Lucas som inte hör skillnad 

mellan ”ba pa” och ”pa pa”. I slutet av transkriberingen, rad 17, säger Maja 

”baaa!” istället för ”pa pa” som hon sagt både rad 13 och rad 15. 

I händelsen upprepar barnen inte bara det som den andre säger, utan även vad 

den andres rörelser, vilket följande bildserie visar. 

1.  2.               

3.  4.                     

5.   
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När Lucas vaggar med överkroppen fram och tillbaka (bild 2) så svarar Maja 

genom att vicka sitt huvud från sida till sida (bild 3), vilket blir ett upprepande 

av Lucas rörelser. Lucas fortsätter sedan och dunkar huvudet i väggen (bild 4) 

och Maja svarar genom att luta sitt huvud mot väggen (bild 5).  

Händelsen visar att barnen upprepar varandras gester, både vad som sägs och 

varandras rörelser, vilket gör att de skapar en gemensam handling; ett sätt att 

kommunicera med varandra. 

Till skillnad från de föregående två händelserna så koordineras gesterna i denna 

händelse med en paus emellan, motsvarande den paus man kan finna i en 

dialog. 

 

Att leka en tittut-lek 

Vid flera tillfällen observerade jag att barnen lekte den välkända, både för mig 

och för dem, leken ”tittut”. Leken bygger på en upprepning dels av en handling, 

(ansiktet eller ögonen göms och synliggörs sedan igen), dels av att antingen den 

som gömmer ansiktet eller den andre säger ”tittut”.  

I den här händelsen är det sen förmiddag, alldeles innan samling. Det är lugnt 

på avdelningen och barnen går runt mellan rummen. Många av fokusbarnen är 

närvarande. Centralt placerad i det största rummet på förskoleavdelningen står 

en lekbil i trä. Lekbilen är så pass stor att barnen kan sitta i den och leka. Maja 

går runt i rummet och passerar lekbilen där Linnéa precis ska stiga ner från 

motorhuven ner på golvet. 

(Videoobservation: 111007 M2U00752 04:50) Linnéa och Maja 

får ögonkontakt. De stannar då till båda två och står helt 

stilla några sekunder. Maja är den som rör sig först och hon 

fortsätter att gå rakt fram mot lekbilens ena sidan. Hon rör 

sig då i riktning mot Linnéa, utan att ha ögonkontakt med 

henne. Linnéa står kvar på motorhuven och tittar på Maja, 

men tittar sedan ner mot golvet.  

När Maja har kommit fram till lekbilens ena sida tittar hon 

återigen på Linnéa, hukar sig ned något och säger “tittut”. 

Linnéa hukar sig ner (tittar på Maja genom lekbilens ruta) 

och svarar leende “tittut”.  

Linnéa kliver upp på lekbilens framdel, sträcker upp sig, 

tittar på Maja och säger återigen ”tittut”, nu med ett 

leende. Maja skrattar, tittar upp mot Linnéa och med sin 
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högra hand rör hon vid Linnéas mun samtidigt som hon 

försiktigt trycker till, vilket gör att Linnéas huvud dras 

tillbaka något.  

De tittar på varandra och ler medan de sjunker ner och 

tittar på varandra genom lekbilens ruta igen. Linnéa säger 

“tittut” igen och stiger ner från motorhuven medan hon säger 

“tittut” två gånger med en hög lite skrikig röst samtidigt 

som hon hoppande går därifrån. 

Tittut-leken är en välkänd lek som många barn och vuxna har erfarenhet av. En 

kort sammanfattning och förklaring av leken skulle kunna vara att ansiktet 

göms för den andre och när sedan blickarna möts igen så säger antingen den 

som tittar fram eller den andre ”tittut!” Ansiktet göms igen och hela proceduren 

upprepas. Tittut-leken bygger alltså på en kombination av olika gester; blickar, 

det som sägs (”titt ut!”) och en riktadhet av kropp (alternativt en handgest där 

ansiktet göms i händerna), där koordinerandet och samspelet mellan gesterna är 

av vikt. Videoobservationen visar också att det som sägs kombineras med hur 

kroppen riktas, genom att barnen ömsom hukar sig (här för att kunna se 

varandra genom lekbilens fönsterruta) ömsom sträcker upp sig (för att kunna se 

varandra ovanför lekbilens fönsterkarm). 

I händelsen återkopplar och förstärker barnen en redan överenskommen 

gemensam lek. Min erfarenhet är att barn uppskattar upprepningar och finner 

en stor glädje i de företeelser som de känner igen. Händelsen visar också att 

båda barnen är glada, genom att de ler och skrattar. Tittut-leken blir för barnen 

en bekräftelse på att de förstår varandra och att de har något gemensamt.  

 

Sammanfattning av temat: Skapande av en gemensam 

handling 

Detta tema är det mest vanligt förekommande i empirin. Händelserna visar att 

skapandet av en gemensam handling i stor grad görs genom att barnen 

upprepar varandras gester. Gesterna kombineras alltid med varandra, vilket 

betyder att det inte enbart handlar om hur barnen exempelvis lyfter handen, 

utan hur barnen dessutom är riktade och vad barnen tittar mot. Barnens 

kroppar koordineras dessutom i förhållande till varandra, till rummet och till 

tiden. Det betyder att den egna kroppens riktadhet och rörelse i det levda 

rummet koordineras både utifrån den andres riktadhet och rörelse, men också 

utifrån den levda tiden.  
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Händelserna visar att barnen koordinerar gesterna dels genom att åstadkomma 

en dialog med varandra (turtagning med paus emellan), men även genom att 

gesterna hakar i varandra tidsmässigt. Det gör att barnen måste anpassa sina 

svar, både i utförande och i tid, till den andre, vilket visar att kommunikation 

där barnen skapar en gemensam handling utgörs av ett gemensamt 

manifesterande av livsvärlden. Här koordinerar och korrigerar genomgående de 

deltagande barnen sina gester utifrån varandra, tiden och rummet. Det visar på 

hur barnen skapar en gemensam värld, där den levda kroppen i ett ständigt 

flöde koordineras i förhållande till en mängd olika faktorer.  

Genom att upprepa varandras gester visar barnen för varandra att de strävar 

efter att förstå varandra. Barnen öppnar gemensamt upp sina inre horisonter i 

mötet med varandra. Genom kroppen kan barnen sedan samordna och prova 

olika perspektiv. Kroppens riktadhet, position och rörelse upprepar den andres 

riktadhet och rörelse i strävan efter att nå en horisontsammansmältning. 

Genom att upprepa den andres handling, visar barnen för varandra att de har 

något gemensamt. Det gemensamma utgörs av horisontsammansmältningen; 

barnen förstår varandra. Det blir också en bekräftelse av den andre; jag ser dig. 

Det visar att barnen har uppmärksammat varandra; jag har uppfattat vad du gör 

och visar att jag har sett det genom att jag visar din handling för dig, utifrån min 

egen tolkning och förståelse. 

Det finns också en glädje både i barnens upprepande av varandras gester, men 

även i återkopplingen och förstärkningen i att återupprepa något som redan är 

gemensamt, som en välkänd lek.  

 

Uppmärksammande av någon annan 

Ett annat tema handlar om kommunikation som uppmärksammande av någon 

annan. Här visar barnen på olika sätt för varandra att de har uppmärksammat 

den andres närvaro. 

Uppmärksammande av någon annan innefattas oftast av blickar, där båda 

barnen tittar på varandra och då stannar upp i sina handlingar. Barnen riktar 

ofta också sina kroppar, både helt men även delvis, så att de är riktade 

intentionalt mot den andra. Efter uppmärksammandet av den andre så återgår 

oftast barnen till de handlingar som de höll på med innan uppmärksammandet 

och kropparna riktas tillbaka mot det som de var riktade mot innan. Givetvis 

kan också dessa korta möten leda till en längre kommunikation mellan barnen. 
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De beskrivningar som sedan exemplifieras under det här temat är; 

 Linnéa och Olivia tittar på varandra när de går över gräset. Linnéa 

stannar upp när deras blickar möts. Barnens kroppar vrids mot varandra 

(M2U00728). 

 Lucas tar i Linnéas hår på väg ut från rummet. När hon springer iväg 

följer han efter (M2U00808). 

 Maja går fram till Leo och klappar till honom på huvudet, sen sätter hon 

sig bredvid honom (M2U00796). 

 På väg genom rummet säger Maja: ”Hej!” till Oskar, som svarar: ”Di 

dopa!” (M2U00721). 

 

Dessa händelser (vars beskrivningar står med ovan) beskrivs nu mer ingående. 

 

Att möta varandras blickar ute på gården 

I den här händelsen möts Olivia och Linnéa ute på gården. Händelsen börjar 

med att de båda kommer gående över sandlådan, Linnéa först och Olivia efter, 

några få meter bakom. Linnéa kliver upp ur sandlådan och upp i gräset. Linnéa 

kommer gående mot mig och vänder sig om för att titta mot Olivia, som då 

tittar mot Linnéa. Ute är det höst och kallt, så barnen har mycket kläder på sig. 

Däremot varken blåser eller regnar det.  

(Videoobservation: 111005 M2U00728 00:00) Linnéa står 

bredvid mig och tittar mot Olivia. Olivia tar sig mödosamt 

upp för kanten till sandlådan och upp på gräset. Deras 

blickar möts och Linnéa fortsätter att gå över gräset, samma 

håll som Olivia. Barnen går nu bredvid varandra. Blickarna 

möts igen och Linnéa stannar upp och vänder kroppen mot 

Olivia.  

Linnéa vrider sin kropp så att den hela tiden är riktad mot 

Olivia när Olivia går över gräsmattan. Olivia vrider också 

sin överkropp mot Linnéas, men Olivia fortsätter att gå 

framåt och slänger en blick mot forskaren. Eftersom Olivia 

fortsätter att vara i rörelse framåt, korrigerar Linnéa sin 

kropp utefter Olivia medan Olivia går förbi. Jag tycker att 

det ser ut som en dans där två partners följer varandra. 

Olivia vänder sig sen helt om och fortsätter gå över 

gräsmattan. Linnéa står kvar och tittar länge efter Olivia, 

som vänder sig om och kastar en hastig blick på Linnéa. 

Linnéa vänder sig sedan om och går mot mig. 
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Följande bildserie visar hur barnens kroppar är riktade mot varandra i 

ögonblicken då Olivia passerar Linnéa och fortsätter att gå över gräsmattan 

medan Linnéa stå kvar. 

             

       

             

Händelsen visar hur barnen uppmärksammar varandra genom att de riktar sina 

kroppar mot varandra. De tittar också på varandra och är öppna för den andres 

kommunikation. Genom att de visar varandra den här öppenheten bekräftar de 

den andres närvaro. Olivia går hela tiden vidare och förflyttar sig över 

1. Här vänder sig 
Linnéa mot 
Olivia som är på 
väg förbi Linnéa. 
Barnen tittar på 
varandra. 

2. Här har Olivia precis 
passerat Linnéa. Olivia tittar 
mot Linnéa och har huvudet 
och överkroppen delvis riktad 
mot Linnéa. Linnéa tar ett par 
steg bakåt samtidigt som hon 
vänder sig succesivt mot 
Olivia. Barnen tittar på 
varandra. 

3. Här har Olivia 
passerat Linnéa. Olivia 
har sin överkropp riktad 
mot Linnéa, men 
fortsätter att gå framåt 
över gräsmattan. Linnéa 
står still och tittar mot 
Olivia. 

Olivia 

Olivia 

Olivia 

Linnéa 

Linnéa 
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gräsmattan, vilket medför att händelsen blir kort i klocktid. Eftersom Olivia i 

början av händelsen går bakom Linnéa, som stannar upp, så går Olivia förbi 

Linnéa, vilket gör att de under en kort stund befinner sig nära varandra. När 

Olivia går förbi Linnéa stannar Linnéa upp, men hon fortsätter att vrida 

kroppen så att den är riktad mot Olivia.  

 

Att ta på den andres hår 

Den här händelsen utspelar sig i korridoren mellan kapprummet och köket. Det 

här är en ganska lugn dag på förskolan och många barn är lediga eller sjuka, 

vilket gör att det är färre barn närvarande än vanligt. Den här förmiddagen har 

därför en av pedagogerna plockat fram datorn där hon visar en kortare film 

med Barbapapa. Pedagogen och barnen som tittar på datorn befinner sig i 

köket, till höger i korridoren.  

Lucas befinner sig som ensamt barn tillsammans med mig i rummet med 

soffan. Han tittar först mot mig och går sedan iväg mot korridoren. Han är på 

väg mot höger när han passerar dörröppningen, mot köket. I dörröppningen 

ute i korridoren står Linnéa, på vänster sida om dörren, mot kapprummet. 

(Videoobservation: 111110 M2U00808 00:00) Lucas går ut genom 

rummet och möter Linnéa i dörröppningen. Han tar med sin 

vänstra hand mot hennes huvud och hon blinkar till, vänder 

sig hastigt om och springer till vänster, mot grinden mot 

hallen. Lucas är på väg mot höger, mot köket, han tar 

ytterligare några steg mot köket medan han tittar efter 

Linnéa. Lucas kropp är riktad mot köket, men huvudet är 

riktat mot Linnéa. Lucas stannar sedan till, vänder kroppen 

mot Linnéa och följer efter henne.  

Vid grinden ställer han sig på knä bredvid och tittar upp 

mot Linnéa som står upp. Hon tittar kort mot honom, vänder 

sig om och springer genom korridoren in mot köket. Lucas 

följer efter.  

I köket står Linnéa vänd mot och tittar mot korridoren 

framme vid bordet. Bredvid bordet, till höger om Linnéa i 

bild, på en bänk vid väggen, sitter en av pedagogerna och 

tittar tillsammans med några andra barn på en dator. Lucas 

går fram till pedagogen och tittar på datorn. Linnéa går 

tillbaka mot grinden.  
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Bilden som följer visar hur Lucas tar med sin vänstra hand mot Linnéas huvud. 

Lucas hand drar förbi Linnéas panna, rätt över ögonbrynen, med öppen hand 

och utsträckta fingrar. 

 

Lucas visar att han ser Linnéa och att han har uppmärksammat att hon står där. 

Hon vänder sig snabbt om och springer därifrån. Lucas, som är på väg mot 

köket, vänder sig och följer efter Linnéa. Hon springer återigen bort och Lucas 

stannar då till vid pedagogen som visar en film om Barbapapa på datorn för 

några andra barn.  

Händelsen visar hur barnen koordinerar sina kroppar i förhållande till varandra, 

eftersom kropparnas riktning visar var de har sitt fokus. I början av händelsen 

är Lucas riktad mot köket, som han också går emot. När sen Linnéa hastigt 

vänder sig om och springer åt motsatt håll, så stannar Lucas till och tittar efter 

Linnéa. Han väljer sedan att följa efter henne istället för att fortsätta gå mot 

köket. När Lucas sedan kommer fram till Linnéa ställer han sig på knä bredvid 

henne och tittar upp mot henne. Just att han ställer sig på knä gör att han 

hamnar snett nedanför Linnéa, i en position i förhållande till Linnéa som 

rimligtvis inte kan uppfattas som lika hotfullt som om han hade ställt sig 

bredvid Linnéa. När han ställer sig på knä medför det att hans rörlighet hindras 

och han har inte längre samma möjlighet att snabbt gå därifrån, som om han 

stod upp. Möjligen skulle Lucas knästående vid Linnéa kunna vara ett sätt för 

Lucas att visa att han inte är hotfull.  

När Linnéa sedan går därifrån stannar hon i köket och vänder sig mot Lucas. 

Kanske kan det vara ett sätt för Linnéa att visa honom att hon är intresserad av 

att leka med honom. Lucas intresse fångas dock av filmen med Barbapapa. 

 

Lucas 

Linnéa 
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Att klappa till och sedan knuffa till 

I den här händelsen är många barn i rörelse i avdelningens största rum. Det är 

snart samling och pedagogerna håller på att byta blöjor på barnen. Leo sitter på 

golvet framför Lucas. Leo har fokus riktat mot pusslet, med kroppen och 

blicken. Maja kommer fram till Leo och Lucas och ställer sig på Leos högra 

sida. Majas är helt riktad mot Leo. 

(Videoobservation: 111109 M2U00796 04:37) Maja står stilla i 

en sekund innan hon med sin högra hand klappar till Leo i 

håret. Leo, som tittar på pusslet, vänder blicken en kort 

sekund mot Maja sekunden efter att hon har klappat till 

honom i håret. När Leo vänder blicken mot Maja har hon satt 

sig ned bredvid honom. Leo vänder tillbaka blicken mot 

pusslet. 

Maja tar nu tag i Leos högra axel och knuffar till. Leo 

vänder huvudet och tittar mot Maja samtidigt som han knuffar 

mot Maja med en pusselbit i handen och vänder sedan tillbaka 

blicken mot pusslet.  

Maja tar en telefonlur och säger ”hej” och reser sig lite 

med telefonluren framsträckt mot Leos öra. Leo som har fullt 

fokus på pusslet har tagit ytterligare en pusselbit med 

andra handen och Lucas försöker nu ta den och säger ”nä”. 

Maja sätter sig ner igen med telefonluren i sitt knä. 

Maja uppmärksammar här Leo genom att klappa till honom i håret och sedan 

grabba tag i axeln och knuffa lite på honom. Efter att hon har uppmärksammat 

Leo och då även visat för honom att hon uppmärksammar honom och fått ett 

svar tillbaka; en knuff av Leo, så plockar hon upp en telefonlur som hon 

undersöker. När hon själv har undersökt telefonluren sträcker hon fram den 

mot Leos öra och inbjuder honom till en lek. Leo har däremot fokus riktat mot 

pusslet och pusselbitarna och vänder sig hela tiden mot den.  

När Maja klappar till Leo i håret får hon först bara en snabb blick från Leo. Det 

är först när hon tar tag i hans axel och knuffar till honom som han ser mot 

henne under längre tid och hon får en större del av hans uppmärksamhet. Först 

då tar hon fram en leksak och initierar en lek. Initialt står hon bredvid Leo och 

tittar mot honom. Klappen i håret kan vara ett sätt för Maja att få Leos 

uppmärksamhet. När det inte ger önskat resultat så väljer Maja att sätta sig ner 

bredvid Leo och knuffa honom i axeln. Då får hon en större del av hans 

uppmärksamhet och kan gå vidare med initieringen av leken; hon sträcker fram 

en leksak.  
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Händelsen visar på betydelsen av en kombination av flera olika gester; Maja 

riktar sig mot Leo, tittar mot Leo, klappar honom i håret, knuffar till honom 

och säger också ”hej!” med en leksak framsträckt mot Leo. 

 

Att säga hej 

I den här händelsen sitter jag i soffan i ett av de mindre lekrummen som ligger 

längs med korridoren mellan kapprummet och köket. Klockan börjar närma sig 

10 och det är snart samling. Jag och Maja har precis läst i en bok som hon kom 

fram till mig med. Längs väggen på väg ut ur rummet finns en garderob som 

numera används som koja åt barnen, eftersom garderobsdörren har tagits bort. 

Inuti garderoben finns Oskar. Maja har precis samtalat med mig och går nu 

tvärs genom rummet, mot dörren. 

(Videoobservation: 111005 M2U00721 04:17) Maja går förbi 

Oskar på sin väg mot dörren. När hon passerar honom vänder 

hon huvudet mot honom och säger ”heej!” (stigande tonfall). 

Oskar tittar upp mot Maja när hon kommer gående och tittar 

mot kameran innan han svarar ”di dopa!” (stigande tonfall) 

och fortsätter med sin leksak. Maja saktar ned sin gång när 

de pratar, men fortsätter förbi Oskar med kroppen riktad mot 

dörren. Hon stannar till vid fläkten vid sidan om dörren, 

bankar med leksaken hon har i handen mot fläkten och går 

sedan tillbaka mot mig.  

Följande bild visar Maja på sin väg genom rummet. Maja har vänt sitt huvud 

mot Oskar och tittar mot honom när hon pratar med honom.  

 

Den här händelsen visar att barnen även kan visa varandra uppmärksamhet 

genom att tala. Här initierar Maja händelsen genom att helt enkelt säga: ”heej!” 

(med stigande tonfall). Hon låter glad på rösten när hon säger det. Det kan 

Maja 

Oskar 
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jämföras med när man möter en god vän: ”nä men, heej!” Oskar svarar också 

med att säga: ”di dopa!” (även det med stigande tonfall).  

Maja visar också att det handlar om ett uppmärksammande av någon annan 

som i klocktid är kort, genom att hon hela tiden fortsätter att gå mot dörren. 

Hennes kropp är också riktad mot dörren, det är bara huvudet som hon har 

riktat mot Oskar. Förutom att hon har huvudet riktat mot Oskar och talar till 

honom så tittar hon också på honom. När Oskar svarar henne med samma 

stigande tonfall så skulle det kunna vara hans bekräftelse på att han ser henne; 

alltså ett svar tillbaka. 

 

Sammanfattning av temat: Uppmärksammande av någon 

annan 

Den regionala livsvärlden består av en rad olika fenomen och företeelser, 

föremål och människor. Dessa är sammanflätade med tid, rum och relationer. I 

händelserna möter barnen andra barn i korta möten. Videoobservationerna i 

stort visar att barnen ständigt förhåller sig till varandra i rummet, men det är när 

kropparnas riktadhet sammanfaller så att kropparna är riktade mot varandra på 

ett specifikt sätt i rummet (inte för långt ifrån, inga skymmande föremål) och 

under en specifik tid (samma tid för båda, inte under en tid då barnen är alltför 

upptagna med något annat), som händelser som faller under temat 

uppmärksammande av någon annan uppstår. 

I videoobservationerna i sin helhet märks det tydligt att barnen kollar av var de 

andra barnen befinner sig i rummet och vad de gör, genom att barnen tittar på 

de andra barnen, antingen under längre tid, eller med hastiga blickar, vilket 

betyder att barnen håller koll på varandra och ständigt uppdaterar sig kring de 

andra barnens göromål. När Olivia och Linnéa möts ute på gräsmattan så blir 

blickars betydelser och i förlängningen betydelsen av kroppars riktadhet synligt. 

Genom att barnen tittar på varandra och riktar sina kroppar mot den andre kan 

de på samma gång ta del av den andres gester och visa för den andre att de är 

öppna för en kommunikation.  

Uppmärksammandet av någon annan kan också innefatta olika sätt att ta på 

varandra som exempelvis knuffar. Det skiljer sig från andra typer av gester, som 

exempelvis blickar eller pekgester, eftersom det blir en konkret 

sammankoppling mellan barnens kroppar, när de tar på varandra.  
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Att uppmärksammandet av någon annan ibland beskrivs som kort relaterar 

främst till klocktid, eftersom den upplevda tiden i dessa korta möten är något 

annat. Det ser vi i händelsen där Olivia och Linnéa riktar sina kroppar i relation 

till varandra ute på gräsmattan och i händelsen där Maja säger hej till Oskar. 

Både Olivia och Maja, i sina respektive händelser, fortsätter att röra sig fram till 

och sedan förbi den som de uppmärksammar. Förmodligen hade händelsen 

slutat annorlunda om Maja och Olivia istället hade stannat upp. Den upplevda 

tiden i händelserna är något annat än klocktid, vilket samma händelser visar. 

Trots den korta klocktiden så hinner det hända en massa betydelsefulla saker; 

här möts människor och det gemensamma i världen synliggörs. Min erfarenhet i 

händelserna är att tiden stannar för ett ögonblick. 

 

Samordning av tillträde till lek 

Det här temat handlar om hur barnen samordnar tillträde till en redan 

existerande lek. Videoobservationerna visar att det oftast handlar om ett barn 

som söker sig till en redan pågående lek mellan två eller fler barn, men det finns 

även händelser där två barn samtidigt söker deltagande i lek. Den existerande 

leken kan antingen vara en ensamlek eller en redan etablerad lek mellan två eller 

flera andra barn. Det kan även handla om själva lekhandlingen i sig. 

De beskrivningar som exemplifieras under detta tema är: 

 Oskar ger sig in i Lucas och Majas lek genom att ta i Majas hårtofs och 

gå på samma sätt som Lucas (M2U00812). 

 Lucas och Maja tittar när Linnéa hoppar på puffen. När Linnéa går 

därifrån går Lucas och Maja dit och börjar hoppa på puffen samtidigt 

som de gör samma ljud som Linnéa gjorde (M2U00781). 

 Linnéa gungar karmen på lekbilen så att det blir ett gnisslande ljud. Leo 

kommer då fram till lekbilen och gör samma sak (M2U00752). 

 

Nu följer en mer utförlig beskrivning av de händelser som beskrevs ovan. 

 

Att ge sig in i en lek som två redan leker 

Lucas och Maja sitter tillsammans på madrasserna i rummet för vila. 

Madrasserna är placerade på rad längs med den sida där fönstren finns. Jag 

sitter närmare dörren, mot väggen. Lucas har rest sig upp och går fram och 
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tillbaka på madrassen, bakom Maja som sitter kvar. När han passerar Maja 

saktar han ner och rör vid hennes hårtofs. Efter en stund kommer Oskar in i 

rummet. 

(Videoobservation: 111110 M2U00812 07:14) Oskar kommer in i 

rummet med två leksakshammare i sin vänstra hand. Oskar 

går/hoppar fram längs med rummets vänstra sida, där hyllan 

står. Oskar säger: ”Jejj. Hoppla! På hoppla!” Oskar 

hoppar/springer och svänger av och springer förbi Maja. 

Oskar säger Majas namn två gånger medan han springer förbi 

henne och stannar till vid väggen på högra sidan av rummet.  

Här följer en bild som visar detta: 

 

Oskar säger Majas namn två gånger till medan han springer 

över madrasserna och möter Lucas som nu gått fram och ställt 

sig snett framför Maja. Maja tittar nu mot Lucas och vrider 

sitt huvud till höger. Lucas säger: ”Auh! Auh!” Maja vrider 

tillbaka huvudet och Lucas tar i hennes hårtofs. Lucas 

springer vidare till hörnet. Oskar stannar och tittar på 

under hela proceduren medan Lucas tar i hårtofsen.  

 

 

Lucas 

Maja 

Oskars väg 
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Bilden nedan visar Majas position i rummet i förhållande 

till Lucas och Oskars väg genom rummet: 

  

Oskar springer sedan ett varv runt Maja och på väg förbi 

Majas rygg tar Oskar tag i hårtofsen. Oskar snubblar och 

ramlar på mage på madrassen, ut mot golvet. När Oskar 

snubblat och ligger på mage på golvet tittar Lucas först mot 

Oskar, sedan mot Maja. Lucas skrattar mot Maja och 

fortsätter sedan fram över madrasserna. Lucas stannar till 

och tar vid Majas hårtofs innan han stannar vid andra 

hörnet. Oskar tar sig upp från golvet och går ut ur rummet.  

Händelsen visar hur Oskar gör för att försöka få tillträde till leken mellan Maja 

och Lucas. Det första Oskar gör är att han springer runt och säger Majas namn, 

vilket gör att hon vänder sig mot honom och tittar på honom. När sedan Lucas 

kommer fram till Maja vänder hon sin uppmärksamhet mot honom. När hon 

vrider sitt huvud mot Lucas får han inte tillgång till hårtofsen på samma sätt 

och han säger då: ”Auh! Auh!” Maja vänder då tillbaka sitt huvud och Lucas 

kan ta i hårtofsen. Lucas springer vidare över madrassen. Oskar har sprungit 

fram över madrassen och stannat upp bakom Maja.  

Det andra Oskar gör är att han tittar på hur Lucas gör när Lucas tar i Majas 

hårtofs. Oskar springer sedan tillbaka baklänges över golvet med blicken mot 

Lucas. Slutligen vrider sig Oskar och springer ett varv runt Maja, men nu tar 

han också i hårtofsen som Lucas gjorde; Oskar upprepar Lucas handling. Oskar 

snubblar till, ramlar och blir liggandes på mage på golvet en stund. Oskar tittar 

upp mot kameran och går sedan ut ur rummet.  

Lucas väg 

Oskars väg 

Maja 
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När Oskar upprepar det som Lucas gör kan det vara ett sätt för Oskar att visa 

att han är kompetent nog att delta i leken. Här återkommer alltså upprepandet 

av den andres gester, som förekom frekvent i det första temat kring skapandet 

av något gemensamt. Snubblandet och att Oskar ramlar och blir liggandes på 

golvet (medan Lucas skrattar i bakgrunden) kan förstås som ett avbrott i Oskars 

ambition att få tillträde till leken och han går sedan därifrån.  

 

Att tillsammans med någon annan upprepa en tredjes ensamlek 

Jag sitter i ett av de mindre lekrummen, det rum där soffan står. Klockan har 

passerat nio och alla barn som ska vara där under dagen, har kommit. Många av 

barnen i gruppen är närvarande, men det är ändå en lugn stämning. Några äldre 

barn leker i en stor madrasserad puff med kanter. Lucas står snett framför 

kameran och tittar på barnen. Linnéa kommer in, bärandes på ett gossedjur 

(som är Oskars). Hon går fram till de äldre barnen och sträcker fram 

gossedjuret. In i rummet kommer också Maja som går direkt fram till mig och 

ger mig en leksaksmelon. Maja vänder sig sedan om och kameran fokuserar på 

Linnéa. 

(Videoobservation: 111108 M2U00781 00:39) Linnéa klättrar 

upp och sätter sig på den kanten i puffen som står under 

fönstret. Hon hoppar upp och ner sittande på kanten medan 

hon säger ”wuu wuu wuu…” Lucas tittar på Linnéa.  

Linnéa stannar upp, men börjar sedan hoppa igen och säger 

”wuu wuu wuu wuu…” Så stannar hon upp igen, vänder sig om 

och kravlar sig upp så att hon står på puffkanten, med 

ryggen mot rummet och tittar ut genom fönstret.  

Linnéa vrider sig runt och tittar in mot rummet. Maja kommer 

fram och klättrar upp på puffkanten. Samtidigt kommer Lucas 

fram till puffen och ställer sig på Majas högra sida. Maja 

står nu uppe på puffkanten och tittar först mot Linnéa och 

sedan mot Lucas. Linnéa har tagit ett steg ner och sitter i 

puffens botten och tittar mot Maja.  

Lucas kliver upp och ställer sig på puffkanten och börjar 

hoppa, med händerna gripandes om fönsterkarmen. Han vänder 

sig om och tittar mot kameran. Maja tittar först på Lucas, 

så på Linnéa och så på Lucas igen. När Linnéa och Maja 

tittar på varandra ler de. Maja vänder sig så att hon står 

med ryggen mot rummet och tittar ut genom fönstret. Lucas 

säger ”wah wah wah wah..” Maja säger också ”wah wah wah..” 
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Följande bildserie visar Linnéas gester i puffen: 

1. 2.        

3. 4.          

5. 6.  

På bild ett hoppar Linnéa (som är till vänster i bild) ner i puffen. På bild två 

hoppar hon upp. På bild tre hoppar hon ner och på bild fyra hoppar hon upp. 

På bild fem så vänder Linnéa sig om och stiger upp på puffens kant med sin 

högra fot. På bild sex står Linnéa uppe på puffens kant. På alla bilderna står 

Lucas till höger och tittar mot Linnéa. 
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Bildserien som följer visar på Lucas och Majas gester i puffen: 

1.  2.               

3.  4.                           

5.  6.  

Bild 1 och 2: Från vänster till höger i bild: Linnéa, Maja och Lucas. Maja och 

Lucas kliver upp på puffens kant. 

Bild 3: Maja och Linnéa tittar på varandra. Lucas hoppar ner i puffen. 

Bild 4: Lucas hoppar upp i puffen. 
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Bild 5: Maja hoppar med små rörelser upp i puffen. Hon ställer sig nästan mer 

på tå. 

Bild 6: Maja hoppar ner i puffen. 

Lucas och Maja upprepar många av de gester som Linnéa utförde i sin lek. De 

ställer sig på puffkanten och tittar ut, de hoppar på puffkanten och de gör 

snarlika ljud som Linnéa gjorde när hon hoppade på puffkanten. Även om 

Linnéa satt ner på puffkanten när hon hoppade så är det snarlikt när Lucas och 

Maja står upp på kanten och hoppar. Ljudet de gör är inte heller identiskt med 

det som Linnéa säger, men är snarlikt och har samma rytm och frekvens. För 

att kunna få till dessa upprepanden av Linnéas gester, så har Lucas först stått 

bredvid och tittat på hur Linnéa gjorde. När sedan tillfälle gavs, och Maja 

klättrade upp på puffens kant, följde Lucas efter. Han är den som hoppar upp 

och ner först i puffen. Lucas är också den som först upprepar de ljud som 

Linnéa gör. Maja följer efter Lucas och upprepar hans gester, både hoppandet 

på puffens kant och ljudet. 

Maja tittar vid flera tillfällen mot Linnéa och ler. Möjligen skulle det kunna vara 

ett sätt att dela leken med Linnéa och bjuda in henne till en fortsättning av den 

lek som Linnéa själv startade. I övrigt visar händelsen att det är själva 

lekhandlingen som Maja och Lucas får tillträde till och inte en lekaktivitet 

tillsammans med Linnéa. 

 

Att ge sig in i någons ensamlek 

Jag sitter med videokameran mitt emot Linnéa, som sitter ensam och leker i den 

stora lekbilen i trä. Lekbilen är placerad centralt i förskoleavdelningens största 

rum. Några av pedagogerna befinner sig i rummet och pratar med varandra om 

dagen som ska komma. Det är ganska lugnt och de få andra barn som är 

närvarande leker inne i andra rum.  
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Bilden nedan visar hur Linnéa sitter i lekbilen med bägge händerna på lekbilens 

karm: 

 

(Videoobservation: 111007 M2U00752 01:55) Linnéa griper tag 

i karmen på lekbilen med båda händerna samtidigt som hon 

gungar sin överkropp fram och tillbaka. Detta gör att karmen 

ger ifrån sig ett gnisslande rytmiskt ljud.  

Hon stiger upp i förarsätet och står rakt upp, fortfarande 

med båda händerna på karmen, så gungar hon överkroppen fram 

och tillbaka igen och får samma rytmiska gnisselljud. Medan 

hon står på förarsätet vänder hon blicken och huvudet till 

höger om henne. 

Hon saktar ner sitt gungande med överkroppen, med blicken 

fäst mot höger och stannar sedan helt upp. Efter en kort 

stillastående paus sjunker hon sedan ner i sätet, 

fortfarande med båda händerna på karmen och blicken 

fokuserad till höger.  

Videokameran vänds nu mot det håll som Linnéa tittar och Leo 

kommer in i bild. Han går mot Linnéa med blicken växelvis 

mot Linnéa och mot golvet. När han närmar sig lekbilen 

tittar han upp mot Linnéa. Linnéa drar tillbaka sina händer 

i en hastig rörelse och lägger dem i knät.  

Leo sträcker båda sina händer mot karmen, griper tag i 

karmen med båda händerna och stiger upp på motorhuven.  

Leo gungar sin överkropp på samma sätt som Linnéa gjorde 

tidigare och karmen gnisslar i samma rytm som tidigare. Leo 

och Linnéa tittar på varandra.  

Leo sträcker fram sin vänstra arm och tar med sin vänstra 

hand på Linnéas hår, på högra sidan av hennes huvud, medan 

han säger ”njööö”. Linnéa är alldeles stilla medan Leo tar i 

hennes hår. Leo vänder sig sedan om och tittar mot kameran 
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och pedagogerna som sitter snett bakom till vänster om Leo. 

Han kliver sedan ner från motorhuven och går därifrån. 

Linnéa gungar karmen vid två tillfällen innan Leo kommer fram och upprepar 

hennes gester. Tyvärr visar inte videoobservationen vad Leo gjorde innan han 

kom fram till Linnéa, men eftersom han upprepar hennes gester, med gripande 

av karmen och gungande av överkroppen, så att han får fram samma gnisslande 

ljud, så är det rimligt att anta att han på något sätt har tagit del av Linnéas 

gester. Antingen kan han ha hört dem eller så kan han även ha sett hur hon 

gjort.  

Leo visar också för Linnéa att han är riktad mot henne genom att han tar i 

hennes hår. Att han kombinerar det med ett ljud kan vara ett sätt för honom att 

förstärka sin riktadhet.  

 

Sammanfattning av temat: Samordning av tillträde till lek 

Händelserna visar att de barn som önskar tillträde till en redan existerande lek, 

både ensamlek och lek mellan två eller flera deltagare, upprepar de gester som 

är de mest centrala i leken. Barnens upprepande skulle i dessa fall kunna vara ett 

sätt för barnen att visa att de är kompetenta nog att delta; att de redan kan 

leken. Genom att upprepa andras gester visar barnen också att det finns en 

förståelse dem emellan och en likhet dem emellan. Vi gör samma sak, alltså hör 

vi ihop.  

För att kunna samordna tillträde till lek behöver barnen förhålla sig till den 

levda tiden, det levda rummet, andras kroppar och den levda relationen till 

andra i rummet. Händelserna visar att barnen gemensamt samordnar med 

varandra, vilket betyder att både barnen som vill ha tillträde till en lek och 

barnen som redan har tillträde till leken samordnar sina kroppar i förhållande 

till tid, rum och relation. För att få till ett samordnande blir det viktigt när i tid 

som handlingen görs, det blir viktigt med vilket föremål och på vilken plats i 

rummet som handlingen utförs. Det blir också givetvis viktigt vem som utför 

handlingen. Genomgående visar barnen som inte har tillträde till leken sitt 

intresse för leken genom att rikta kroppen mot de andra barnen och stå still. 

Under denna tid är det de lekande barnen som står för den rörliga handlingen. 

De rör sig i rummet, tar plats och bebor rummet på ett annat sätt än de barn 

som söker tillträde till en lek.  
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Händelserna visar att det inte alltid resulterar i ett långvarigt deltagande i en lek. 

Oskars deltagande i Maja och Lucas lek är ett exempel på det, genom att hans 

deltagande är kortvarigt. Oskar upprepar Lucas gester, ramlar sedan och går 

därifrån.  

 

Samordning av tillträde till plats och/eller föremål 

Det här temat handlar om hur barnen gör för att samordna tillträde till plats 

och/eller föremål. Det som skiljer det här temat från det föregående är att här 

är det platsen och/eller föremålet som är i fokus, inte barnen eller 

lekhandlingen. I videoobservationerna märks detta framför allt genom att det 

barn som söker tillträde är riktad mot platsen och/eller föremålet. I dessa 

händelser upprepar inte heller barnen varandras gester, som de gör i temat 

samordning av tillträde till lek. 

De beskrivningar som senare beskrivs mer utförligt under det här temat är: 

 Leo undersöker en kedja. Maja går fram, knuffar bort honom och säger: 

”nej!” Leo går bort och Maja börjar undersöka kedjan (M2U00797). 

 Lucas sitter på golvet och pusslar. Leo kommer fram och sätter sig 

mittemot. Leo tar pusselbitar och Lucas ropar efter en vuxen 

(M2U00796).  

 Oskar går fram mot Lucas, som har en lastbil framför sig. Lucas drar 

snabbt lastbilen till sig. Oskar stannar upp och går sedan därifrån, efter 

en blick mot mig (M2U00769). 

 Leo börjar leka med en docka som ligger på golvet. Maja kommer fram 

till honom, drar dockan till sig, rynkar ögonbrynen och säger: ”memn!” 

(M2U00752).  

 

Att hindra någon från tillträde till en plats 

Som jag nämnde tidigare finns det konkreta ramar och begränsningar inom 

förskolan, som barnen förväntas hålla sig inom. En av dessa ramar är staketet 

och grindarna på utegården. Staketet runt utegården finns för att barnen ska 

hålla sig inom ett visst förutbestämt område, för att pedagogerna ska kunna 

hålla uppsikt över barnen och för att barnen inte ska kunna lämna förskolans 

område. I detta staket finns det en rad olika grindar, med det gemensamma att 
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de alla är utrustade med någon sorts barnspärr. Grindarna är alltså till för att 

vuxna ska kunna ta sig in och ut ur förskolans område, men att barnen inte ska 

kunna förflytta sig utanför förskolans område på egen hand. I den händelse 

som jag nu ska visa står Maja och Leo bredvid varandra vid en grind ute på 

förskolans gård. Grinden är försedd med en barnspärr, vilken är utformad dels 

med en stängningsmekanism, men även med en typ av lås, där en lång splint 

fäst med en kedja ska föras in i ett hål i stängningsmekanismen (för att 

förhindra att stängningsmekanismen kan skjutas till sidan och grinden öppnas). 

Eftersom stängningsmekanismen sitter på ovansidan av grinden behöver den 

som ska öppna grinden vara över ca 120 cm lång för att kunna hantera den 

långa splinten, vilket är längre än förskolebarnen är. När händelsen utspelar sig 

är grinden stängd och splinten i hålet (grinden är alltså låst för barnen). När 

grinden är stängd och låst på det här sättet hänger kedjan, i vilken splinten är 

fäst, ner längs med grindens högra kant.  

(Videoobservation: 111109 M2U00797 00:12) Leo står till 

höger om Maja. De står båda riktade mot grinden, axel mot 

axel, men ca 30 cm ifrån varandra. Leo står framför grindens 

öppningsanordning, i vilken det hänger en kedja. Maja och 

Leos händer griper om stängslet i grinden.  

 

Leo släpper stängslet och griper tag i kedjan med båda 

händerna. Några barn kommer springande mot grinden och Maja 

vänder sig helt om, så att hon står med ryggen mot grinden 

och stängslet. Leo håller fast i kedjan. Maja tar ett steg 

mot Leo samtidigt som hon vrider sig mot honom. Maja knuffar 

till Leo med sin högra hand på samma gång som hon säger: 

”nej”.  

Maja 

Leo 

kedjan 
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Leo vrider sig bort från Maja (till höger) och går därifrån, 

utan att titta på Maja. Maja griper tag i kedjan. 

I början av händelsen står båda barnen med magarna mot grinden. Maja tittar ut 

mot gården bredvid förskolan, där en skola ligger. Nu är det dock lugnt på 

skolgården och inga barn är ute på rast. Leo tittar istället mot kedjan. När några 

andra barn på förskolans utegård kommer springande förbi Maja och Leo 

reagerar Maja genom att snabbt vända sig om och ställa sig med ryggen mot 

grinden. Barnen som kommer springande är högljudda, vilket gör att Maja 

reagerar på ljudet och vänder sig om för att se vad som händer bakom henne. 

Leo reagerar inte på ljudet och barnen, utan han fortsätter sitt utforskande av 

kedjan och försöker nu ta tag i den. När Leo sträcker sig efter kedjan tittar Maja 

mot Leo och ser att han håller på med kedjan. Maja förflyttar sig närmare Leo, 

knuffar till honom och säger: ”nej!” Efter att Leo har lämnat kedjan och gått 

därifrån tar Maja tag i kedjan.  

Tillträdet till platsen där kedjan finns är det intressanta i den här händelsen, och 

hur barnen samordnar kring vem som ska ha tillträde. Här visar Maja för Leo 

att hon är intresserad av platsen där kedjan finns genom att hon både knuffar 

och säger: ”nej!” Maja visar med kroppen att hon vill ha tillträde, både genom 

att hon förflyttar sig så att hon placerar sig nära platsen där kedjan finns, men 

också genom att knuffa undan Leo. Trots att Leo verkar väldigt intresserad själv 

av platsen där kedjan finns så ger han med sig och går därifrån. Genom att Maja 

sedan själv griper tag i kedjan så har hon också fått tillträde till kedjan och 

platsen där kedjan finns. 

 

Leo 

Maja 
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Att hindra någon från tillträde till ett föremål genom att tillkalla en vuxen 

Vid den här händelsen finns det många barn som är närvarande och många av 

barnen leker i förskoleavdelningens största rum, i vilket händelsen utspelar sig. 

Det börjar närma sig samling och pedagogerna byter blöjor på barnen. När 

Lucas kommer fram till bokhyllan där det finns pussel och spel ligger det redan 

ett träpussel med olika frukter på golvet. Han sätter sig ner och studerar pusslet 

under flera minuter. Många barn rör sig omkring Lucas, men han är bara 

fokuserad på pusslet och tittar inte upp. Efter en stund kommer Leo fram. 

(Videoobservation: 111109 M2U00796 04:10) Leo kommer och 

ställer sig på huk mittemot Lucas som lägger ett pussel.  

Lucas tittar upp mot Leo. Leo tar en av bitarna. Lucas 

vänder sig mot kameran och mot köket där pedagogerna 

befinner sig och säger: ”neeeeej!” Leo sätter sig ner och 

tar ännu en bit. Lucas tar tag i biten och säger ”nä”. Leo 

tittar upp mot Lucas och sedan mot kameran, fortfarande med 

biten i sin hand. Det blir en kort dragkamp om pusselbiten, 

som Leo vinner. Han provar med pusselbiten på pusslet medan 

Lucas tittar på. Leo lägger pusselbiten och tittar upp på 

Lucas. Maja kommer fram till Leo och ställer sig bredvid 

honom. Leo tar ytterligare en pusselbit, som nu Lucas 

försöker ta samtidigt som han säger: ”näääähhh!” Lucas 

vänder sig återigen mot mig. Leo ställer sig upp och går 

därifrån. När han står upp kastar han pusselbiten i golvet. 

Min erfarenhet är att det inom förskolans verksamhet finns en oskriven regel 

som säger att det barn som hade leksaken först har tillträde till leksaken. Vid 

konflikter mellan barnen kring vem som har tillträde till leksaken försöker 

pedagogen reda ut vem som hade leksaken först. Lucas satt länge med pusslet 

innan Leo kom fram, vilket betyder att det var Lucas som hade pusslet först av 

de två barnen. Om det är denna regel som barnen utgår ifrån är det inte 

konstigt att Lucas direkt vänder sig till kameran, där jag sitter, för att få hjälp. 

Lucas visar att det inte är OK att Leo tar pusselbiten genom att Lucas säger: 

”neeeeeej!” med hög röst. Med blicken mot mig ber Lucas om hjälp i den här 

samordningen kring tillträde till pusslet.  

Leo tittar inte mot Lucas när han kommer fram, utan tittar hela tiden mot 

pusslet och bitarna. Inte ens när Lucas med hög och tydlig röst säger: ”neeeej!” 

så reagerar Leo. Lucas är då vänd mot köket, bort från Leo, och det är möjligt 

att Leo inte uppfattar att det var riktat mot honom. Det är först när Lucas 

griper tag i pusselbiten som Leo håller i som han tittar upp och då tittar han 

först mot Lucas och sedan mot kameran, där jag sitter. Leo väljer alltså också 
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att involvera mig, men jag väljer att varken säga eller göra något, utan jag filmar 

bara vidare, vilket visar för barnen att det är OK att Leo tar tag i pusselbiten. 

Leo pusslar sedan vidare och Lucas tittar på medan han pusslar. Lucas 

protesterar ytterligare en gång, genom att ta tag i pusselbiten och säga: 

”näääääh!” Även denna gång vänder sig Lucas mot mig och Leo går därifrån.  

 

Att neka någon tillträde till ett föremål 

Jag sitter längs väggen i rummet för vila. Lucas har befunnit sig i rummet under 

en längre tid. Han leker med en stor lastbil i plast. Lucas kör runt med lastbilen 

samtidigt som han gör brum-ljud. Lucas tittar upp och in i rummet kommer 

Oskar. Lucas tittar på Oskar medan Oskar går fram till en lite äldre pojke och 

sträcker sig mot pojkens bil. Den lite äldre pojken drar snabbt tillbaka leksaken 

och Oskar går vidare mot Lucas. 

(Videoobservation: 111012 M2U00769 09:30) Oskar går fram 

till Lucas, men när han närmar sig drar Lucas lastbilen 

närmare kroppen. När Oskar har kommit fram till Lucas håller 

Lucas i lastbilen som står på golvet och tittar intensivt 

mot lastbilen (med huvudet nedböjt). Oskar pausar under en 

kort sekund, vänder sig om och går ut ur rummet. 

Här visar bilden (nedan) hur Oskar går fram till Lucas och lastbilen. Lucas sitter 

bredvid lastbilen och har händerna i knät. Lucas tittar mot Oskar. 

 

 

 

Lucas Oskar 

lastbilen 
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Här visar bilden när Oskar närmar sig Lucas och Lucas tar tag i lastbilen och 

böjer kroppen över lastbilen. Lucas vinklar också ner sitt ansikte mot lastbilen. 

Oskar stannar till en kort sekund framför Lucas, vänder sedan och går därifrån. 

 

I händelsen samordnar barnen kring vem som ska ha tillträde till lastbilen. 

Oskar visar att han är intresserad av lastbilen genom att han riktar kroppen mot 

den, han går mot den och han tittar mot den. Lucas visar då för Oskar att det är 

han som ska ha tillträde till lastbilen genom att han drar leksaken närmare sig 

själv. Lucas öppnar inte heller upp för någon kommunikation med Oskar, utan 

Lucas tittar intensivt mot lastbilen, som han fokuserar på.  

 

Att hindra någon från tillträde till ett föremål 

Det är en lugn förmiddag på förskolan och klockan är strax innan 10. Jag sitter i 

soffan som finns i ett av de mindre lekrummen. I rummet finns Maja och Leo 

tillsammans med flera lite äldre barn. Precis innan händelsen har Maja och Leo 

lekt tillsammans i puffen. Leo lämnar puffen och kryper fram till en docka som 

ligger strax utanför puffen, på golvet.  

(Videoobservation: 111007 M2U00752 17:04) Leo sitter på knä 

bredvid dockan och håller sin vänstra hand över dockans 

rygg. Han håller kvar handen flera sekunder medan han tittar 

på dockan.  

Lucas 
tillsammans 
med lastbilen 

Oskar 
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Maja, som leker precis bredvid i puffen, tittar mot Leo, 

hoppar två hopp till och tar sedan tag i dockan och säger: 

”memn” samtidigt som hon drar dockan till sig. Hon håller 

dockan mot sitt bröst med båda händerna (vrider dockan och 

sin kropp bort från Leo) samtidigt som hon tittar på Leo och 

rynkar ihop ögonbrynen. Leo tittar på Maja. Under någon 

sekund tittar de på varandra innan Maja återgår till hopp-

leken i puffen, samtidigt som hon håller i dockan.  

 

Maja visar tydligt att hon tycker att det är hon som ska ha tillträde till dockan. 

När hon tar tag i dockan och drar den från Leo, så håller hon dockan med båda 

händerna, tätt intill kroppen samtidigt som hon vrider bort dockan och 

överkroppen från Leo (se bilden ovan). Hon tittar också på Leo med rynkade 

ögonbryn, vilket kan sägas vara en arg gest. Leo protesterar inte, utan tittar bara 

mot Maja och börjar sedan leka med något annat.  

 

dockan 

Maja 

Leo 

Maja med 
dockan 

Leo 
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Sammanfattning av temat: Samordning av tillträde till plats 

och/eller föremål 

Kommunikation där barnen samordnar om tillträde till plats och/eller föremål 

möjliggör för barnen att göra sina röster hörda och hävda sin rätt framför 

andra. I händelserna synliggörs hur barnen argumenterar genom kroppen. 

Barnen visar också tydligt sitt missnöje, vilket möjligen beror på att utfallet inte 

blev som de tänkt. Detta skiljer sig från föregående tema, där barnen som inte 

får tillträde till en lek reagerar med så starkt missnöje.  

Det är inte heller ovanligt att barnen drar in vuxna som finns i närheten när 

barnen samordnar kring tillträde till plats eller föremål, då antingen i form av 

enbart blickar mot den vuxne, i en tyst fråga om det är OK eller inte, eller i 

form av blickar och tal. Mina erfarenheter som förskollärare säger mig att det i 

förskolan finns en oskriven regel om att alla ska få vara med. Alla har dock inte 

rätt till tillträde till föremål och platser som någon annan redan har tillträde till. 

Dessa olika regler skulle kunna vara anledningen till att barnen i högre grad 

söker hjälp av en vuxen i samordnadet av tillträde till plats eller föremål, än i 

samordnandet av tillträde till lek. 

Samordnandet av tillträde till plats och/eller föremål skiljer sig framför allt från 

föregående tema där barnen samordnar tillträde till lek genom hur barnen 

koordinerar sina kroppar i förhållande till rummet och i förhållande till andra 

barn. Händelserna börjar med att ett av barnen har tillträde och ett annat barn 

handlar på ett sådant sätt att det är underförstått att barnen önskar tillträde till 

platsen och/eller föremålet. Barnen som har tillträde bebor den platsen på ett 

speciellt sätt, eftersom barnen tar platsen i besittning på så sätt att platsen blir 

en del av barnens förlängda kroppar. På så sätt försvarar barnet sitt tillträde till 

platsen eller föremålet. Lucas drar exempelvis lastbilen närmare sig och hukar 

sig över den. Han skyddar lastbilen med kroppen, på ett sådant sätt att det 

försvårar för Oskar att få tillträde till den. I händelsen vid kedjan står också Leo 

mitt framför kedjan och håller fast i den. Han blockerar nästan framfarten för 

andra med kroppen. För att Maja ska få tillträde till kedjan måste hon knuffa 

bort Leo och tydligt säga ”nej!” I händelsen där Leo har en docka som Maja vill 

ha tillträde till drar Maja dockan mot sig och trycker den tätt mot sitt bröst 

samtidigt som hon vrider sin överkropp (och dockan) bort från Leo. Dockan 

blir då en förlängd del av Majas kropp. 

Riktadhet blir också centralt i händelserna. De barn som önskar tillträde riktar 

kroppen mot platsen och/eller föremålet, vilket samstämmer med föregående 
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tema. De barn som försvarar sin rätt till tillträde riktar, med hjälp av kroppen, 

föremålet bort från de andra barnen.  

 

Dela en annans erfarenhet 

Det här temat handlar om att ett barn strävar efter att dela en erfarenhet med 

ett annat barn som inte var närvarande, exempelvis genom ett återberättande. I 

videoobservationerna är detta inget som är särskilt vanligt förekommande34. Jag 

har dock hittat en händelse där de yngsta barnen återberättar en redan upplevd 

händelse för ett annat yngre barn. Jag anser att den är så pass intressant att jag 

vill återge den här under ett eget tema.  

Beskrivningen för denna händelse är: 

 Linnéa hade precis sett en katt försvinna i skogen, när hon stöter på 

Olivia. Olivia stannar upp och tittar mot Linnéa som pekar och går mot 

stället där katten försvann (M2U00725).  

 

Den mer utförliga beskrivningen av händelsen följer nedan. 

 

Att återberätta 

Det är en solig förmiddag i oktober. Jag befinner mig på gräsmattan ute på 

gården. Linnéa har precis gått från sandlådan mot kullen. Hon pekar med hela 

sin högra hand och arm mot kullen, tittar mot kameran och ler med höjda 

ögonbryn. Det låter som om hon skrattar. Jag ser att det går en katt upp för 

kullen och in i skogen, på andra sidan staketet. Katten går vidare in i skogen 

och försvinner. Linnéa stannar till och kommer sedan tillbaka mot mig och 

gnäller: ”häääää!” medan hon rynkar ihop ansiktet och ser bekymrad ut. Jag 

säger: ”där va katten! Ja där va katten!” 

                                                 
34 Däremot förekommer det mellan de yngsta barnen och någon vuxen. Det kan då handla om att 
barnen pekar och säger: ”mamma” när jag står tillsammans med ett av de yngre barnen framför 
fönstret där barnen brukar vinka till sina föräldrar när föräldern har lämnat på förskolan och ska 
vidare till jobb eller skola. Det kan också handla om att barnen pekar mot skötrummet och säger: 
”blöjda!” för att berätta att ett av de andra barnen precis gått tillsammans med en pedagog för att 
byta blöja.  



(Videoobservation: 111005 M2U00725 02:37) Linnéa kommer 

gående mot mig samtidigt som Olivia åker ner för 

rutschkanan.  

Olivia tittar på Linnéa och när deras blickar möts stannar 

Linnéa upp. Olivia går upp från rutschkanans nedre del och 

vänder kroppen helt mot Linnéa, som samtidigt vänder sin 

kropp mot Olivia. De går i en halvcirkel kring varandra och 

stannar upp med kropparna vända mittemot varandra. Linnéa 

pekar med hela högra armen upp mot berget bakom Olivia och 

säger ”tha”. Olivia tittar på Linnéa och håller upp sin 

högra arm med spretande fingrar och rynkar ögonbrynen lite 

lätt.  

Olivia vrider så överkroppen, så att hon kan vända ansiktet 

och blicken bakåt, mot berget.  

Olivia tittar en kort stund och vänder sedan tillbaka 

blicken och huvudet mot Linnéa, som tar några små steg mot 

Olivia, med blicken mot berget.  

Olivia vänder sig då helt mot berget och börjar gå ditåt. 

Linnéa följer efter, pekar igen, men ändrar sig och vänder 

sig mot forskaren och går gnällande bort från Olivia. 

Följande bildserie visar händelsen i bilder: 

1.   

Här står Linnéa med 
ryggen mot kameran. 
Linnéa pekar med högra 
armen och pekfingret 
mot berget (som ligger 
bakom Olivia). Olivia 
står vänd och tittar mot 
Linnéa. 
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2.    

3.  

 4.       

Här har Olivia lyft upp 
sin högra hand i höjd 
med sin axel med 
spretande fingrar. Olivia 
rynkar ögonbrynen. 
Linnéa pekar fortfarande 
mot berget. 

Här har Olivia vänt 
huvudet och 
överkroppen är vriden 
mot berget. Olivia pekar 
fortfarande rakt upp med 
sin högra hand. Linnéa 
har böjt ner sitt 
pekfinger, men riktar 
fortfarande högra armen 
mot berget. 

Här vänder Olivia 
huvudet mot Linnéa, 
samtidigt som Olivias 
kropp fortfarande är 
riktad mot berget. 
Linnéa har tagit ner 
armen. 
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5.  

I händelsen så pekar Linnéa mot stället där katten försvann och hon säger 

också: ”tha!” Olivia upprepar Linnéas pekrörelse, men har spretiga fingrar och 

vrider huvudet mot stället som Linnéa pekar mot. Olivias spretiga fingrar är 

ingen tydlig pekgest, vilket skulle kunna vara Olivias sätt att visa att hon inte 

uppfattat att Linnéa pekar. När Olivia tittar mot Linnéa så rynkar hon 

ögonbrynen, vilket kan vara en gest som används när man inte riktigt förstår 

någon. Linnéa börjar då att gå mot stället där katten försvann, vilket skulle 

kunna tolkas som att Linnéa förtydligar sitt visande vart katten tog vägen. 

Olivia börjar också gå mot området där katten försvann, men där ändrar sig 

Linnéa (eller så minns hon att katten försvann) och så går Linnéa gnällande 

tillbaka mot kameran.  

Det handlar alltså om ett samordnande mellan Olivia och Linnéa, där de båda 

gemensamt är med på att försöka skapa en förståelse och ett 

gemensamhetsgörande av Linnéas erfarenhet. Linnéa försöker visa var katten 

var någonstans, först med pekgester, men när Olivia inte verkar förstå så 

använder Linnéa hela kroppen och förflyttar sig i riktning mot katten.  

 

Sammanfattning av temat: Delande av en annans erfarenhet 

Även om den här händelsen inte är vanligt förekommande i min empiri (det är 

den enda händelse jag kunde hitta), så representerar den en intressant aspekt av 

vilket meningsskapande som manifesteras i kommunikation mellan de yngsta 

förskolebarnen. Det här temat skiljer sig markant från föregående teman, 

eftersom den innefattar ett återberättande av dåtid på ett annat sätt än de andra 

temana, som mer utgår från ett här och nu. 

Här har Linnéa börjat gå 
mot berget, samtidigt 
som hon återigen håller 
upp sin högra arm mot 
berget. Handens fingrar 
är utsträckta. Olivia har 
också börjat gå mot 
berget. 
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För att kunna dela en annans erfarenhet behöver en horisontsammansmältning 

komma till stånd. I händelsen strävar Linnéa efter en 

horisontsammansmältning, där Olivia kan ta del av Linnéas redan upplevda 

erfarenhet. Händelsen visar att en horisonsammansmältning handlar om att 

deltagarna gemensamt försöker åstadkomma detta. Olivia visar att hon är öppen 

för en horisontsammansmältning genom att hon riktar kroppen mot Linnéa. 

Olivia upprepar också Linnéas gester med ett speciellt tidsintervall. Detsamma 

gäller för Linnéa. Båda barnen koordinerar alltså kropparna i förhållande till 

varandra, tiden och rummet.  

 

Sammanfattning av resultatet 

Uppsatsens resultat presenteras i fem teman där rubriken på varje tema svarar 

till forskningsfrågan om vilket meningsskapande som manifesteras i 

kommunikationen mellan de yngsta förskolebarnen. Svaret på frågan är således 

skapande av en gemensam handling, uppmärksammande av någon annan, 

samordning av tillträde till lek, samordning av tillträde till plats och/eller 

föremål och delande av någon annans erfarenhet.  

Uppsatsen intresserar sig även för hur barnen kommunicerar med varandra och 

denna fråga besvaras inom varje tema. När barnen skapar en gemensam 

handling gör de det genom att koordinera gester och/eller upprepa varandras 

gester. I händelsen där Lucas och Maja går upp för backen och sedan längs med 

staketet så koordinerar barnen sina förflyttningar med varandra. När Maja 

ramlar eller sätter sig ner stannar Lucas upp och väntar in henne. Vandringen 

blir på så sätt en gemensam handling. Hur barnen upprepar varandras gester 

visas när Maja och Linnéa leker en tittut-lek, där barnen dels upprepar ordet 

”tittut!” men även gömmer/visar ansiktet för den andre.  

När barnen uppmärksammar någon annan gör de det genom att exempelvis 

möta varandras blickar, rikta kroppen mot varandra eller ta på den andre. 

Sammantaget visar barnen för någon annan att den är uppmärksammad. 

I samordning av tillträde till lek upprepar barnen varandras gester. Här handlar 

det specifikt om de gester som är utmärkande för lekhandlingen. Detta skiljer 

sig från hur barnen kommunicerar i temat om samordning av tillträde till plats 

och/eller föremål, där barnen argumenterar med kroppen. Maja ställer sig 

exempelvis i vägen och knuffar bort Leo så att han inte får tillträde till platsen 

där kedjan finns. För att hindra någon från tillträde till exempelvis en lastbil så 
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drar Lucas lastbilen åt sig och hukar sig över lastbilen. Lucas tittar också 

intensivt mot lastbilen och öppnar inte upp för någon argumentation från 

Oskar.  

Svaret på frågan hur barnen kommunicerar inom temat som handlar om 

delande av någon annans erfarenhet är genom återberättande. Detta 

exemplifieras genom Linnéas återberättande av erfarenheten med en katt, där 

hon använder pekgester, ljud och förflyttar sig närmare platsen där katten 

försvann, för att återberätta för Olivia.  

Uppsatsen fokuserar avslutningsvis även på frågan om vad barnen 

kommunicerar med varandra. Inom temat där barnen skapar en gemensam 

handling så kommunicerar barnen ett gemensamhetsgörande och inom temat 

där barnen uppmärksammar någon annan så kommunicerar barnen ett 

synlighetsgörande. När det gäller temat samordning av tillträde till lek och 

samordning av tillträde till plats och/eller föremål, så handlar kommunikationen 

om vem som ska få ta del i leken respektive vem som ska få vara på platsen 

och/eller ha tillgång till föremålet. Svaret på frågan vad barnen kommunicerar 

om i temat delande av någon annans erfarenhet, är att barnen kommunicerar 

om en redan upplevd händelse.  
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KAPITEL 6 DISKUSSION 

Den här uppsatsen handlar om kommunikation mellan de yngsta 

förskolebarnen. Uppsatsen har fokuserat på hur barnen gör när de 

kommunicerar med varandra, men även vad de kommunicerar om och vilket 

meningsskapande som manifesteras i kommunikationen mellan barnen.  

Uppsatsens resultat överensstämmer med den forskning som visar att de yngsta 

förskolebarnen kommunicerar i huvudsak med icke verbala gester, som blickar, 

rörelser, ljud och positioneringar (Greve, 2007; Johansson, 2001; Løkken, 2000; 

Engdahl, 2011b). Uppsatsen visar dessutom på en hög grad av komplext 

samordnande, koordinerande och korrigerande av gester som de yngsta 

förskolebarnen använder sig av i sin kommunikation. Här handlar det om 

avancerad koordination av egna och andras handlingar, tid, rum och kropp, 

som sammanbundet innefattar kommunikation mellan barnen. Uppsatsen visar 

att även barn under tre år är sensitiva och öppna inför mötet med varandra. 

Uppsatsen visar dessutom att barnen är lyhörda och kompetenta nog att kunna 

anpassa sin kommunikation till andra barn i samma ålder. Uppsatsen visar 

avslutningsvis även att det är barnens gemensamma handlande som 

manifesterar den gemensamma livsvärlden. Barnen behöver därför inte bara 

koordinera sina handlingar i förhållande till tiden och rummet, utan även i 

förhållande till andra barn och i förhållande till relationen mellan barnen.  

I det här kapitlet börjar jag med att diskutera kring de resultat som studien har 

genererat, för att sedan gå över i mer metodologiska reflektioner. Efter det 

följer ett resonemang kring vilken relevans studien har för förskolans praktik. 

Kapitlet avslutas med nya frågor.  

 

Hur barn manifesterar en gemensam värld 

Människan är som subjekt alltid förbunden med världen. Genom att benämna 

världen som livsvärlden så innefattas även en rad olika aspekter av livet i 

världen. Livsvärlden är allomfattande och finns där när vi föds. Genom 

kroppen deltar vi i livsvärlden; vi bebor den. Livsvärlden innefattar också andra 

människor, som vi ständigt förhåller oss till som de andra. Livsvärlden är därför 

i grund och botten en gemensam värld, men livsvärlden är aldrig statisk, utan i 

ständig förändring (Merleau-Ponty, 1945/2002). Människan är i ständig 

kommunikation med världen (Bengtsson, 1998), vilket gör att vi aldrig kan välja 
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att inte kommunicera. Genom kommunikation manifesteras en gemensam 

värld. 

I händelserna visas hur en gemensam värld manifesteras genom barnens 

kommunikation med varandra. Den gemensamma världen utgörs av det levda 

rummet, de levda kropparna, den levda tiden och den levda relationen. När 

barnen manifesterar en gemensam värld koordinerar, samordnar och korrigerar 

barnen dessa faktorer i förhållande till varandra, vilket betyder att barnen tar 

hänsyn till att tiden, kropparna, relationerna och rummet är just levda. Barnen 

möter alltså andra som subjekt, med individuella förutsättningar, känslor och 

erfarenheter, och anpassar sin kommunikation utifrån det. Barnen erfar också 

rummet som levt genom att barnen bebor och tar plats i rummet utifrån de 

specifika förutsättningar som just det rummet har. Det betyder att barnen tar 

hänsyn till den komplexitet som den regionala livsvärlden utgör. När barnen tar 

hänsyn till att den regionala livsvärlden är levd betyder det att barnen anpassar 

sin egen till-världen-varo utefter en mängd faktorer som är sammanflätade med 

ett annat subjekt och med en specifik kontext. Genom detta erfar barnen saker 

och företeelser som meningsfulla. När barnen exempelvis upprepar den andres 

gester i en titt-ut lek är det sammanflätat med ett omedelbart meningsskapande 

för barnen. Detta skulle kunna sammanliknas med den tydliga mening och mål 

som de kroppliga aktiviteterna inom toddlarkulturen innefattas av enligt Løkken 

(2008).  

Under temat kommunikation som skapande av en gemensam handling blir det 

tydligt att barnen tillsammans manifesterar en gemensam värld. Här samordnar 

Lucas och Linnéa tillsammans kroppen i förhållande till både rummet och 

varandra, när de klättrar upp och ställer sig i grinden mellan 

förskoleavdelningen och kapprummet. I den interkorporala kommunikationen 

mellan barnen riktar barnen sig mot varandra, vilket möjliggör för barnen att ta 

del av den andres gester. Barnen koordinerar därefter sin position i grinden 

utifrån hur den andre står i grinden och åstadkommer därigenom ett 

gemensamt sätt att stå i grinden. Här är alltså blickar viktigt, genom att 

blickarna möjliggör för barnen att hålla koll på vad den andre gör och hur den 

andre är positionerad. Att blickar har en viktig funktion i barns kommunikation 

är känt sedan länge (se exempelvis Musatti & Panni, 1981) och även att barn 

använder kombinationen av ögonkontakt, att skratta tillsammans och att 

upprepa varandras handlingar för att skapa en gemensam upplevelse av ett ”vi” 

(Kristoffersen & Winje, 2012), men händelsen med Lucas och Linnéa visar 
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även den höga grad av samordning mellan blickar och gester som är avgörande 

för händelsen i stort. 

Under temat kommunikation som uppmärksammande av någon annan 

tydliggörs barnens skapande av en värld som är just gemensam. Här återfinns de 

uppmärksammanden mellan barnen som är ständigt återkommande i empirin. 

Barnens kroppar riktas mot varandra under tillfällen då rum och tid 

sammanfaller för barnen, och ett möte uppstår. Detta exemplifieras genom 

Olivias och Linnéas möte ute på gräsmattan, där deras blickar möts och barnen 

riktar sig mot varandra. Tidigare forskning har visat att barn använder blickar 

för att kunna åstadkomma ett gemensamt fokus (Alvestad, 2012; Shin, 2012). 

Detta gemensamma fokus skulle i exemplet ovan kunna utgöras av själva mötet. 

Uppsatsen visar dock att det även krävs en riktadhet för att kunna skapa ett 

gemensamt fokus. Båda barnen i exemplet ovan bibehåller sin riktadhet mot 

varandra trots att en av dem samtidigt förflyttar sig bort från platsen för mötet.  

I temat om uppmärksammande av någon annan visar barnen även för någon 

annan att den är uppmärksammad genom att barnen tar på varandra. Detta kan 

vara en knuff innan man initierar en lek eller att ta i någons hår när man går 

förbi. Dessa gester är interkorporala på ett annat sätt än andra gester, eftersom 

det ena barnets kropp blir en förlängd del av det andra barnets kropp. Barnens 

kroppar sammankopplas med varandra. 

 

Upprepande av andras handlingar 

Tidigare ansåg man att barns upprepande av andras gester inte var ett sätt att 

kommunicera som visade på kompetens, utan snarare var ett enkelt sätt för 

barnen att oreflekterat efterapa andra (Michélsen, 2004). Denna syn har ändrats 

på senare tid och mycket forskning visar på den höga grad av upprepande som 

återfinns i de yngsta förskolebarnens kommunikation. Forskare benämner 

upprepande av andras gester som den vanligast förekommande formen för 

kommunikation mellan barn i åldern ett till två år35 (Eckerman, 1993; Nadel & 

Pezé, 1993). Det är därför inte speciellt förvånande att det även förekommer i 

denna studie.  

                                                 
35 Detta kan också vara en av anledningarna till att det inom forskning är beskrivet med så många 
olika begrepp. 
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Inom temat skapande av en gemensam handling återfinns upprepande av 

andras gester. I händelserna ser vi att Maja och Lucas upprepar varandras gester 

när de sitter bredvid varandra på madrasserna. Här upprepar barnen både 

auditiva gester (både ljud och ord) och visuella gester (barnen rör huvudet mot 

väggen). Jag ser på dessa upprepningar som en typ av dialog mellan barnen, där 

gesterna koordineras med en liten paus emellan. Det finns även händelser där 

barnen upprepar varandras gester på så sätt att de nästan hakar i varandra. Det 

blir ett flöde där den enas gester tar vid precis där den andres slutar. Båda typer 

av upprepningar skulle kunna vara ett sätt för barnen att skapa ett gemensamt 

”vi” (Greve & Kristoffersen Winje, 2012), där barnen visar varandra en 

tillhörighet (Rayna, 2002). I en annan händelse leker Maja och Linnéa en titt-ut 

lek, vilket skulle kunna motsvara den lekrutin som Alvestad (2012) nämner. 

Dessa lekrutiner utgörs av aktiviter skapade av barnen och som upprepas vid 

flertalet tillfällen.  

Upprepande av någon annans gester används även av barnen när de söker 

tillträde till en redan exsisterande lek. Denna typ av upprepande skulle kunna 

motsvara det som Björk-Willén (2006) benämner som ”skuggning”. När barnen 

skuggar gör de det för att visa sin kompetens och sin vilja att delta i leken, men 

även för att åstadkomma en samstämmighet med de lekande barnen.  

 

Samordnande av tillträde 

I den gemensamma världen behöver barnen anpassa sina kroppar i förhållande 

till andras kroppar och det levda rummet i ett samordnande kring vem som ska 

ha tillträde till föremål, plats eller lek. Kroppen riktas mot barnens fokus, 

antingen det gäller ett föremål, lek eller plats. Det som skiljer samordnande av 

tillträde till föremål och/eller plats från tillträde till lek är att barnen använder 

sig av upprepande av de andras gester för att få tillträde till lek, till skillnad mot 

samordning av tillträde till föremål och/eller plats, där detta inte förekommer.  

Hur kropparna bebor rummet skiljer sig också åt beroende på om barnen 

samordnar tillträde till föremål och/eller plats, eller till lek. Detta synliggörs i 

händelsen där Leo står framför en kedja i en av grindarna ute på gården. Leos 

kropp tar plats framför kedjan och hindrar därmed andra att komma i närheten 

och få tillgång till kedjan. Med kroppen blockerar Leo framfarten för andra. För 

att Maja ska få tillgång till kedjan så måste hon knuffa bort Leo från platsen. 

Alvestads studie (2012) visade också på att barnen använde sina kroppar i 
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förhandlingar, genom att positionera sig i förhållande till varandra. I den 

studien kunde barnen exempelvis ställa sig högre upp (på en stol) för att hamna 

i ett annat läge i förhållande till den andre (som stod på golvet). I händelsen där 

Lucas uppmärksammar Linnéa så ställer sig Lucas på knä bredvid Linnéa; han 

positionerar sig i förhållande till hur hon står, vilket skulle kunna motsvara det 

som Alvestad (2012) noterade i sin studie. Alvestads (2012) studie pekade på 

betydelsen av blickar mellan barnen i förhandling, medan min studie istället 

poängterar betydelsen av hur barnens kroppar bebor rummet. 

Maja använder också sin kropp när hon samordnar med Leo kring tillträdet till 

en docka som Leo har i en annan händelse. Här tar Maja tag i dockan och 

trycker den nära sitt bröst samtidigt som hon vrider sin överkropp bort från 

Leo. Dockan blir då en förlängd del av Majas kropp och genom det försvårar 

Maja för Leo att få tillgång till dockan. Samordning av tillträde till plats eller 

föremål innehåller alltså mer av en konflikt mellan barnen än vad samordning 

av tillträde till en lek gör. Det samstämmer med Michélsens (2004) studie som 

visar att samspelssituationer där leksaker ingår i hög grad präglas av avvisande 

samspel och konflikt. I dessa situationer handlar konflikten om vem som ska ha 

leksaken. Engdahls (2011a) studie visade att det var de små leksakerna som 

bidrog till konflikter, medan stora leksaker istället kunde uppmana till en 

gemensam lek. 

Min erfarenhet är att det i förskolans verksamhet finns regler kring rätt till 

tillträde till föremål. Dels finns det en regel som säger att den som hade tillträde 

till leksaken först har större rätt till tillträde, dels finns det en regel som säger att 

man måste leka med leksaken för att få upprätthålla tillträdet. Lägger man 

leksaken till sidan så riskerar man att förlora tillträdet till leksaken till någon 

annan. Det finns även regler som reglerar hur länge man har tillträde till en 

leksak. Har någon lekt väldigt länge med en leksak som anses attraktiv, så 

riskerar även den att förlora tillträdet. Videoobservationerna visar att i händelser 

där barnen samordnar kring tillträde till föremål så vänder sig barnen till mig 

som vuxen för att jag ska medla i konflikten. Detta visas bland annat i 

händelsen där Leo och Lucas samordnar kring vem som ska ha tillträde till 

pusslet. Även detta samstämmer med Michélsens (2004) avhandling, där barnen 

ofta vänder sig till pedagogerna vid konflikter.  

När barnen samordnar kring tillträde till lek så använder barnen sina kroppar 

genom att upprepa andras handlingar. När Oskar vill ha tillträde till Maja och 

Lucas lek ställer han sig lite vid sidan av och tittar på hur Maja och Lucas leker. 

Efter att Oskar har observerat hur leken går till ger han sig in i leken och 
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upprepar de handlingar som de lekande barnen har utfört. Kropparna som är 

med i leken är aktiva och rörliga i rummet. De bebor rummet på ett annat sätt 

än barnen som avvaktar och önskar tillträde. Michélsen (2004) tolkade det som 

att de inaktiva barnen attraherades av de mer aktiva barnen.  

I båda temana argumenterar alltså barnen med kroppen för att visa på sin rätt 

till tillträde, men hur barnen argumenterar skiljer sig åt. När barnen 

argumenterar för sin rätt till tillträde till föremål och/eller plats, blockerar 

barnen för andra att få tillträde till föremålet och/eller platsen. När barnen 

istället argumenterar för sin rätt till tillträde till en lek, så upprepar barnen gester 

som förekommer i leken. När barnen upprepar gester som är utmärkande för 

lekaktiviteten skulle det kunna vara ett sätt för barnen att visa för andra barn att 

det har kompetens nog för att delta i leken, vilket i så fall skulle kunna motsvara 

en skuggning (Björk-Willén, 2006).  

 

Horisontsammansmältning 

Gadamer (2005) menar att vi alla är situerade i en specifik historisk position, 

beroende av vilka erfarenheter vi har med oss sedan tidigare. Denna position 

avgör sedan hur vi ser på världen. Detta motsvarar vår inre horisont, som kan 

öppnas upp och förflyttas när vi gör nya erfarenheter. Enligt Merleau-Ponty 

(1945/2002) kan vi aldrig helt och fullt förstå en annan människa, men vi kan 

genom kommunikation och möte med den andra människan förflytta vår inre 

horisont genom att erfara den andre från olika perspektiv. Vi skiftar perspektiv 

och möter fenomenet på ett nytt sätt.  

Detta förflyttande av vår inre horisont visas i de händelser som jag redovisar i 

resultatet. Barnen möter varandra, anpassar sin kommunikation till den andre i 

en ständigt pågående samordning. Genom att möta andra möjliggörs en 

förståelse av andra (Merleau-Ponty, 1945/2002). Samtidigt måste också barnen 

öppna upp sina horisonter och förflytta sina perspektiv så att de kan möta den 

andre fullt ut. I temat kommunikation som återberättande blir det tydligt att en 

horisontsammansmältning är en gemensam handling, där båda barnen är aktiva. 

Linnéa pekar ut för Olivia var katten försvann och Olivia pekar på samma 

ställe, sen tittar hon mot Linnéa igen för att se om hon har uppfattat rätt. Här 

synliggörs hur barnens förståelse av varandra inkarneras i deras levda kroppar 

och uttrycks i bådas till-världen-varo. Linnéas pekgest övertas av Olivia som 

pekar med sin högra hand. Här pekar dock Olivia med spretande fingrar, vilket 

inte kan sägas är en tydlig pek-gest. Det i kombination med Olivias rynkade 
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ögonbryn skulle kunna vara ett sätt för Olivia att visa att hon inte förstår, att 

hon är osäker på vad Linnéa menar. Olivia övertar också Linnéas kropps 

riktadhet, när Olivia vänder sig om och riktar sin kropp mot samma håll som 

Linnéa är riktad mot.  

 

Metodologiska reflektioner 

Den livsvärldsfenomenologiska ansatsen har varit central i studien och har 

bidragit på olika sätt. Framför allt har den fenomenologiska teorin medfört ett 

fördjupat studium av empirin, där begrepp som den levda kroppen varit 

speciellt betydelsefullt för förståelsen och analysen av en kropp, som i många 

andra sammanhang är tudelad i en fysisk och en kognitiv del.  Eftersom jag har 

använt mig av en hermeneutisk analysmetod har jag istället kunnat se till del och 

helhet, där exempelvis kroppen kan ses som en del och helheten motsvarar den 

levda kroppen i livsvärlden. Att jag kunde studera kroppen för sig, som del, 

möjliggjorde för de slutsatser som jag sedan kunde göra. Pendlingen mellan del 

och helhet hade även det betydelse, eftersom det medförde att kroppen sattes i 

ett sammanhang.  

Denna typ av sammanflätning går igen inom den livsvärldsfenomenologiska 

teorin genom antagandet att människan är förbunden med världen (Merleau-

Ponty, 1945/2002). Genom detta antagande har uppsatsen kunnat analysera 

relationen mellan värld och människa, den sammanflätning som finns 

däremellan. Det medför en fördjupad analys av sammanflätningen mellan tid, 

rum, föremål, fenomen och människa i en specifikt avgränsad värld.  

Studien uttalar sig inte om generella företeelser i kommunikation mellan de 

yngsta förskolebarnen, utan vill istället bidra till en nyanserad bild utifrån 

barnens erfarenheter av fenomenet kommunikation. Jag har strävat efter att 

åstadkomma det genom att återge så många händelser från empirin som möjligt. 

Att gå till sakerna själva har i uppsatsen inneburit att jag försökt att beskriva det 

som framträtt i händelserna så konkret som möjligt, på samma gång som jag har 

beaktat och redovisat de faktorer utifrån sammanhanget som jag anser har 

betydelse för förståelsen av händelsen. Jag har utgått från att barnens 

erfarenheter visar sig i barnens gester. Samtidigt har jag varit medveten om att 

jag aldrig kan få del av alla erfarenheter barnen har, eftersom det alltid kommer 

att finnas erfarenheter som är dolda för andra (Merleau-Ponty, 1999).  

Jag har alltså använt mig av livsvärlds-begreppet på samma gång som jag har 

avgränsat det till förskolans regionala livsvärld och där analyserat livsvärlden 
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utifrån den levda kroppen, den levda tiden, den levda relationen och det levda 

rummet. Det betyder att jag har bidragit till att göra den regionala livsvärlden till 

forskningsobjekt, vilket var ett av de två viktiga kriterierna för att fenomenologi 

skulle kunna användas i empirisk forskning, enligt Bengtsson (2010; 2013b). 

Det andra kriteriet bestod av att fenomenologi inte skulle förbli en filosofi. 

Genom att använda centrala begrepp från fenomenologi för en fördjupad 

förståelse av empirin, där begreppen konkretiseras, menar jag att jag har 

uppnått även detta kriterium.  

Dokumentationsmetoden för studien har bestått av videoobservationer och 

minnesanteckningar, vilket har bidragit till att jag har kunnat analysera 

händelserna vid upprepade tillfällen och med lägre hastighet. Det har bidragit 

till att jag har kunnat ta del av fenomenet genom att sakta ner förloppet. Jag har 

även kunnat studera fenomenet utifrån olika analytiska utgångspunkter, vilket 

medfört att händelserna kunnat studeras utifrån olika vinklar. Både att kunna 

sakta ned förloppet och att kunna studera fenomenet från olika vinklar ses som 

viktiga faktorer inom fenomenologi (Willis, 2001; Merleau-Ponty, 1945/2002). 

Detta har också bidragit till en viss distansering mellan mina egna förförståelser 

och empirin i sig.  

Videoobservationer i sig har givetvis även svagheter. Framför allt genom att det 

kan vara svårt att få fram videoobservationer som håller bild- och ljudmässigt. 

Jag använde endast en handkamera, vilket exempelvis medförde att det i vissa 

sekvenser var svårt att höra vilka ljud barnen gjorde. Barnen var också väldigt 

mobila och sprang ofta mellan rummen inne på avdelningen, vilket medförde 

till att jag inte alltid hann med att filma barnen. De 51 händelser som jag 

slutligen valde ut motsvarar dock de kriterier som jag hade för att jag skulle 

kunna analysera materialet på ett adekvat sätt.  

Inom fenomenologisk ansats ska man sträva efter att gå till sakerna själva och 

studera dem förutsättningslöst. Det har varit svårt för mig, framför allt för att 

jag själv är förskollärare och har arbetat som det ett antal år. Jag vet givetvis inte 

om jag hade beskrivit fenomenet på ett annat sätt om jag inte hade varit 

förskollärare. Jag har ändå försökt att vara nyfiken på fenomenet och öppna 

upp mig för möjligheten att se förskolans verksamhet på ett annat sätt. Jag 

också försökt vara tydlig med min egen förförståelse och ställt frågor till mina 

antaganden. 
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Betydelsen av barns levda verklighet 

Jag har försökt visa på barnens individuella sätt att kommunicera, genom att jag 

har återgett så många händelser från videoobservationerna som möjligt. När jag 

har återgett händelserna har jag strävat efter att gå till sakerna själva. De resultat 

som redovisas motsvarar inte hur alla yngre barn kommunicerar, men visar på 

möjliga sätt för barnen att kommunicera på i förskolekontext.  

Uppsatsen visar att det finns gemensamma drag i de individuella barnens sätt 

att kommunicera. Jag tänker att det även finns drag av barnens individuella sätt 

att kommunicera i det gemensamma; hur vi kommunicerar på vår förskola. På 

samma gång finns det alltid något gemensamt i det individuella och en del av 

det individuella i det gemensamma, eftersom barnens individuella sätt att 

kommunicera är en del av den regionala livsvärld som just den här förskolan 

utgör.  

Sammanfattningsvis öppnar uppsatsen med hjälp av den 

livsvärldsfenomenologiska ansatsen upp för ett synsätt på barn, där barnens 

individuella förutsättningar i kombination med sammanhanget och det 

gemensamma skapar varierade förutsättningar för barns lärande i förskolan. 

Uppsatsen samstämmer därför med småbarnspedagogikens definition av vad 

pedagogiken för de yngsta barnen i förskolan bör innefatta, nämligen ”en 

bildningspedagogik där man ser på det lilla barnet som en fullvärdig människa 

som är engagerad i ett aktivt samspel med förskolans människor, kunskap och 

kultur, som ständigt förändras vid olika tidpunkter och platser” (Haugen, 

Løkken & Röthle, 2006, s. 26). 

 

Uppsatsens relevans för förskolans praktik 

I mitt arbete som förskollärare har jag många gånger tagit del av de yngsta 

barnens kommunikation med både varandra och med mig som vuxen. Jag har 

förundrats över hur sociala de är och i hur hög grad som de tar sin naturliga 

plats i ett kommunikativt sammanhang. Själv har jag alltid varit av den åsikten 

att barn redan i ettårsåldern har kompetens och social förmåga, i så hög grad att 

de har sin självklara plats och del i förskolans verksamhet. Jag vet att det inte är 

en åsikt jag delar med alla. Forskning har exempelvis visat att en klar majoritet 
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av norska pedagoger36 anser att barn i ettårsålder är för unga för att kunna delta 

i förskolans verksamhet (endast en tredjedel av pedagogerna ansåg att ettåringar 

kan börja förskolan) (Løvgren & Gulbrandsen, 2012). Det studien däremot inte 

frågar sig är huruvida pedagogerna anser att deltagande i förskolans verksamhet 

bidrar till utveckling och lärande för ettåringarna, vilket är en helt annan fråga, 

för även om pedagogerna anser att ettåringar är redo och orkar med en 

förskoleverksamhet, så kanske övertygelsen faller på tron på vad verksamheten 

kan bidra med för barnen. Givetvis är dessa resultat inte direkt överförbara till 

att gälla alla pedagoger i Sverige, eftersom det finns en hel del skillnader mellan 

länderna. Däremot är det rimligt att anta att denna uppfattning ändå finns hos 

vissa av pedagogerna även i Sverige. 

Det finns relativt ny forskning kring barns kommunikativa kompetenser där det 

ansågs att barn under två år sällan var sociala och kommunikativa, baserat på att 

de i liten grad uttryckte sig verbalt (Nærland, 2011). Givetvis finns det en rad 

forskningsstudier som talar emot det här och som visar på de yngsta barnens 

kompetens inom kommunikation (se exempelvis Engdahl, 2011b; Løkken, 

2000). Men det finns också studier som visar att barn som inte är verbala har 

svårare att göra sin röst hörd (se exempelvis Jernes & Engelsen, 201237). 

Pedagoger i förskolan synliggör och fokuserar exempelvis framför allt på de 

verbala uttrycken (se bland annat Kress & Selander, 2010; Elm Fristorps, 2012; 

Thuresson, 2013; Björklund, 2008), vilket medför att de icke verbala gesterna, 

som de yngsta barnen framför allt använder i sin kommunikation, riskerar att 

förbises. Den här tvetydigheten inom forskning visar på att det fortfarande 

finns uppfattningar där kommunikativ förmåga definieras som förmåga att 

uttrycka sig verbalt. Om man inte är medveten om att barn kan kommunicera 

på andra sätt än verbalt, så är det givetvis svårare att se barns kompetens och 

det medför dessutom till att barn som kommunicerar på andra sätt riskerar att 

osynliggöras i kommunikationssammanhang. Det handlar ju inte bara om de 

yngsta barnen, utan även barn som pratar ett annat språk än svenska, barn med 

språkförseningar och barn med språkliga funktionshinder. Kunskap om hur de 

yngsta barnen kommunicerar är därför en demokratifråga, där pedagoger i 

förskolans verksamhet behöver ha kunskap om nyanserna och variationerna 

                                                 
36 Både förskollärare och barnskötare innefattas i definitionen av pedagoger.  

37 En studie om barns deltagande kring och med datorn som visade att de andra barnen förbisåg en 
tvåårig pojkes icke verbala uttryck när det var hans tur att spela på datorn.  
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som finns i barnens sätt att kommunicera för att kunna synliggöra och 

uppmärksamma alla barns röster. 

Deltagande i förskoleverksamhet (med god kvalitet) har effekt på de yngsta 

förskolebarnens lärande och speciellt för barn i utsatta situationer (Bjørnestad 

& Pramling Samuelsson, 2012). God kvalitet definieras i detta sammanhang 

bland annat av att det råder ett gott samspelsklimat mellan personal och barn, 

men även mellan barnen. För att pedagogerna ska kunna skapa förutsättningar 

för lärande för de yngsta barnen genom att bidra till ett gott samspelsklimat 

behöver pedagogerna ha kunskaper om hur de yngsta barnen kommunicerar 

med varandra. När barnen kommunicerar med varandra sker ett samlärande, 

där barnen lär av varandra, vilket är något som i sig kan anses vara en 

kvalitetsaspekt i förskolans verksamhet (Williams & Sheridan, 2006). 

Jag menar att uppsatsen visar på att förskolans verksamhet kan bidra till lärande 

och utveckling även för de yngsta förskolebarnen, främst genom att pedagoger 

med kunskap om hur barn kommunicerar med varandra, kan ge barnen 

möjlighet att kommunicera med barn i samma ålder. Men det handlar även om 

att uppmärksamma pedagoger på de yngsta förskolebarnens kompetens inom 

kommunikation, för att möjliggöra för att alla barns röster ska få höras i 

förskolans verksamhet. 

Kommunikation handlar om att vara social och ta del av andras erfarenheter, 

men också att få dela en egen erfarenhet med andra. Kommunikation är därför 

en förutsättning för att vi som människor ska kunna lära oss om varandra och 

skapa en förståelse för varandra.  

 

Nya frågor 

Ofta är det så att ju mer man lär sig om något, ju fler frågor får man och ju fler 

frågor är det också möjligt att ställa. Så har givetvis även varit fallet här.  

Jag tycker att det hade varit intressant att se vad andra teoretiska perspektiv 

skulle kunna bidra med. Under arbetet med uppsatsen tog jag del av forskning 

inom socialinteraktionistiska teoribildningar, där exempelvis Goffman bidrar 

med begrepp som fokuserad och ofokuserad interaktion (Goffman, 1969). Med 

hjälp av dessa begrepp tror jag att jag skulle kunna föra en diskussion kring vad 

det är som leder fram till att barnen börjar kommunicerar med varandra och 
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vad det skulle kunna vara som bryter eller förhindrar barnen från att 

kommunicera med varandra.  

Empirin skulle även kunna studeras utifrån ett genusperspektiv, där eventuella 

skillnader mellan pojkar och flickors kommunikation i så fall skulle kunna 

diskuteras.  

Eftersom jag framför allt har studerat kommunikationen mellan barnen, skulle 

det även vara intressant att närmare studera kommunikation mellan de yngsta 

förskolebarnen och pedagogerna. Forskning har visat att de yngsta 

förskolebarnen kommunicerar med sina kroppar med gester som inte är 

verbala, vilket pekar på vikten av att pedagoger kan avläsa och förstå barnens 

intensioner även om dessa uttrycks med hjälp av icke verbala uttryck 

(Johansson, 2005; Løkken, Haugen & Röthle, 2006; Sandvik & Johannesen, 

2009). Forskning har dock pekat på att pedagoger inte alltid uppmärksammar 

de icke verbala gesterna i lika hög grad som verbala yttranden (se exempelvis 

Kress & Selander, 2010; Elm Fristorps, 2012; Thuresson, 2013; Björklund, 

2008). Det behövs därför ytterligare forskning kring alla de gester, verbala 

likaväl som icke verbala, som de yngsta barnen använder i sin kommunikation 

och hur pedagoger tolkar och förstår dem. Exempelvis skulle man kunna 

studera hur kommunikationen mellan pedagoger och yngre förskolebarn ser ut. 

Vad kommunicerar de om med varandra? Vilka gester använder barnen och 

vilka gester använder pedagogerna? Man skulle även kunna studera vilka av 

barnens gester som inte uppmärksammas av pedagogerna och i vilka situationer 

det inträffar. 

Avslutningsvis upptäckte jag under videoobservationernas gång att barnen 

använde sig av olika gester när de inledde en kommunikation med mig som 

forskare mot om de inledde en kommunikation med andra yngre barn. När 

barnen sökte kontakt med mig räckte de fram leksaker, något de aldrig gjorde 

när de sökte kontakt med andra barn. Det skulle vara intressant att föra en 

diskussion kring detta och söka förståelse kring vad detta kan bero på. 
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BILAGA 1. VÅRDNADSHAVARE 

 

Estetiskt filosofiska fakulteten 

Hej! 

Jag heter Ebba Norling Andersen och är forskarstudent vid Karlstads universitet inom 

forskarskolan för förskollärare med inriktning mot barndom, lärande och 

ämnesdidaktik. Under hösten 2011 kommer jag att genomföra en mindre studie på er 

förskoleavdelning och därför undrar jag om ni godkänner att ert barn medverkar i 

studien.  

I min studie vill jag titta närmare på små barns icke verbala kommunikation, alltså hur 

barn pratar och samspelar med varandra genom kroppen. För att senare kunna göra 

en analys av det jag ser ute på förskolan kommer barnen att medverka i en 

videoinspelning. Exempel på vad jag kan komma att fokusera på är hur barnen rör sig 

i förhållande till rummet och varandra, hur de använder rösten och ansiktsuttryck, 

vilka kroppsdelar som används och hur. Jag kommer endast att titta på situationer där 

barnen söker kontakt med andra barn under lektillfällen på förskolan. 

Videoinspelningen kommer att användas som underlag till min licentiatuppsats, som 

planeras att vara färdig under våren 2013, men även visas i vetenskapliga sammanhang 

som t.ex. konferenser och utgöra underlag för artiklar. 

Barnens identiteter kommer att döljas och avkodas. Det finns idag teknik som gör det 

möjligt att avidentifiera ansikten i videofilmer och denna teknik kommer att användas 

om videofilmerna visas på konferenser eller andra större sammanhang. Man kommer 

inte att kunna identifiera barnen som medverkar och inte heller vilken förskola som 

medverkar. Videofilmerna kommer att förvaras i ett låst skåp. Självfallet har jag 

tystnadsplikt och kommer inte att delge utomstående känslig information som kan 

komma att framkomma under studiens gång. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och man kan när som helst avbryta sitt 

deltagande.  

Om ni har frågor kan ni alltid kontakta mig på: 

ebba.norling-andersen@kau.se 

0734 00 30 34 
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eller 

Professor Anders Arnqvist, handledare 

anders.arnqvist@kau.se  

00702 177499 

 

Med vänlig hälsning, 

Ebba Norling Andersen 

Karlstad 2011-08-01 

 

 

 

  



128 

 

 

 

 

 

Jag ger mitt samtycke till att mitt barn _______________________deltar i 

studien om barns icke verbala kommunikation. 

         

        Jag samtycker inte 

 

 

 

 

Vårdnadshavare     Datum 

 

 

Vårdnadshavare     Datum 

 

 

Ifylld blankett kan lämnas till den pedagogiska personalen på avdelningen. 
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BILAGA 2. PERSONAL 

 

Estetiskt filosofiska fakulteten 

Hej igen! 

Vad roligt att ni vill vara med i min studie!  

Som ni vet så vill jag i min studie titta närmare på små barns icke verbala 

kommunikation, alltså hur barn pratar och samspelar med varandra genom kroppen. 

För att senare kunna göra en analys av det jag ser ute på förskolan kommer barnen att 

medverka i en videoinspelning. Exempel på vad jag kan komma att fokusera på är hur 

barnen rör sig i förhållande till rummet och varandra, hur de använder rösten och 

ansiktsuttryck, vilka kroppsdelar som används och hur. Jag kommer endast att titta på 

situationer där barnen söker kontakt med andra barn under lektillfällen på förskolan. 

Videoinspelningen kommer att användas som underlag till min licentiatuppsats, som 

planeras att vara färdig under våren 2013, men även visas i vetenskapliga sammanhang 

som t.ex. konferenser och utgöra underlag för artiklar. 

Jag kommer alltså inte att videofilma pedagogledda aktiviteter som samling eller andra 

gruppaktiviteter, utan fokus ligger på fri lek. Eftersom jag kommer att videofilma 

barnen på er avdelning kommer ni ändå oundvikligen att vara med på 

videoinspelningen, vilket medför att ett godkännande krävs även från er pedagoger. 

Jag vill dock klargöra att era identiteter självfallet kommer att avkodas och döljas, så 

att det inte kommer att framgå att det är ni som är med.  

Jag kommer inte att bedöma och analysera varken er eller barnen utifrån något rätt 

eller fel, utan jag är helt enkelt genuint intresserad och nyfiken på att se hur barnen 

gör.  

Avslutningsvis är deltagandet i studien helt frivillig och man kan när som helst avbryta 

sitt deltagande. 

Om ni har frågor kan ni alltid kontakta mig på: 

ebba.norling-andersen@kau.se 

0734 00 30 34 

eller 
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Professor Anders Arnqvist, handledare 

anders.arnqvist@kau.se  

00702 177499 

 

Med vänlig hälsning, 

Ebba Norling Andersen 

Karlstad 2011-08-01 
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Jag ger mitt samtycke till deltagande i studien om barns icke verbala 

kommunikation, där videodokumentation av barnen kommer att ske under 

hösten 2011. 

         

        Jag samtycker inte 

 

 

 

 

Pedagog      Datum 
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Undervisning från svenska förskolechefers 
perspektiv: Spänningar mellan förväntningar 
och erfarenheter
Ebba Hildén, Annica Löfdahl Hultman och Andreas Bergh

Sammanfattning
Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om svenska förskolechefers användning av 
begreppet undervisning i förskolan. Genom en begreppshistorisk analys (Koselleck 2004) studeras 
relationen mellan den förväntanshorisont och de erfarenhetsrum som kan urskiljas i förskolechefer-
nas uttryck. Det empiriska materialet består av ljudinspelade samtal inom ramen för en kompetens-
utvecklingsinsats om undervisning i förskolan och en enkätstudie där förskolechefer svarat på öppna 
frågor om undervisning med en uppföljande fördjupande intervju. Studien synliggör de förväntningar 
som förskolechefer laddar i undervisningsbegreppet, där undervisningsbegreppet ska börja användas 
samtidigt som verksamheten inte radikalt behöver förändras, utan som en av informanterna uttryc-
ker sig, ”förgyllas”. Trots detta framgår det av studien att begreppet undervisning rymmer en rad 
spänningsförhållanden. Allra tydligast handlar det om hur det tidigare kollegiala ansvarstagandet nu 
utmanas av ett mer uppdelat ansvar. Detta öppnar sammantaget för framtida betydelseförskjutningar 
i undervisningsbegreppet såväl som möjliga förändringar i förskolans praktik. 

Teaching in preschool from preschool managers’ perspectives: tensions between expec-
tations and experiences

Abstract
This study aims to contribute knowledge about Swedish preschool managers’ usage of the concept 
of teaching in preschool. Concept analysis (Koselleck 2004) is carried out, which is supported by the 
analytical concepts of horizon of expectation and space of experience. The empirical material con-
sists of sound recorded talks and a survey with open questions about teaching in preschool with one 
follow-up-interview in order to deepen the survey results. The results of the analysis show preschool 
managers expectations on the staff to starting to use the concept, however, without no radical changes 
in their practice. Rather, as one manager expressed – it is about to ”gild” the practice. Nevertheless, 
the study shows that the concept holds a range of tensions, where for example earlier collegial re-
sponsibility is challenged by a more divided responsibility. Such tensions enable possible changes in 
the meaning of the concept as well as changes in preschool practice.
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Inledning 

I den här artikeln1 redovisas resultatet av 
en studie om hur förskolechefer använ-

der begreppet undervisning. Undervisning 
som begrepp är långt ifrån etablerat i för-
skolans verksamhet och anses av forskare 
vara ett kontroversiellt begrepp (Hedefalk, 



Almqvist och Lundqvist 2013). Det handlar 
exempelvis om att förskolans pedagoger2 
inte känner sig bekväma med att använda 
begreppet (Jonsson, Williams och Pramling 
Samuelsson 2017) och när pedagoger pratar 
om verksamheten i förskolan beskriver de 
den inte som undervisning (Vallberg Roth, 
Holmberg, Palla, Stensson och Tallberg 
Broman 2018). Sæbbe och Pramling Sam-
uelsson (2017) menar att undervisning är 
något som förknippas med skolan och att 
förskollärare därför inte identifierar sig som 
undervisande lärare. Internationella studier 
kring pedagogisk verksamhet för barn i för-
skoleåldern visar förskollärares oro för att 
verksamheten ska bli mer lik den i skolan 
(Sofou och Tsafos 2009) och att förskollärare 
i sin praktik hellre väljer integrerat barn-in-
itierat lärande, framför detalj- och lärar-
styrda metoder, där det sistnämnda förstås 
av förskollärarna som undervisning (Wang, 
Elicker, McMullen och Mao 2008). 

När ny policy om krav på undervisning in-
förs i förskolan så är det förskolechefen 
som, via regleringar i skollagen (SFS 2010: 
800) har huvudansvar att hantera och se till 
att medarbetare följer den nya policyn. Det 
reglerade ledningsansvaret är nytt sedan 
2010, men ledare och chefer har funnits i 
verksamheten alltsedan barnträdgårdarna 
på 1800-talet, ofta med ett uppdrag att 
även arbeta i barngrupp. Aktuell statistik 
från Skolverket visar att 37 % av försko-
lecheferna fortfarande arbetar både som 
chef och i barngrupp. Detta har ibland kriti-
serats för att bidra till ett svagt och otydligt 

ledarskap (se exempelvis Lantz och Pingel 
1988), men även tvärtom, framställts som 
en framgångsfaktor för gott pedagogiskt 
ledarskap (se exempelvis Montin 1990). 
När det gäller undervisning i förskolan skil-
jer sig uppdraget mellan de förskolechefer 
som endast arbetar som chefer och de 
som dessutom arbetar som förskollärare, 
exempelvis genom att de förskolechefer 
som också arbetar i barngrupp även förvän-
tans att själva undervisa i barngrupp. 

För att analysera det empiriska materi-
alet har vi inspirerats av begreppshistoria 
(Koselleck 2004). I begreppshistoriska ana-
lyser är tid centralt eftersom ett begrepp 
alltid innehåller flera temporala lager. I vår 
studie betyder det att när förskolechefer 
uttrycker sig om undervisning i förskolan i 
nutid, med siktet inställt mot en ännu inte 
nådd framtid, så finns tidigare erfarenheter 
närvarande som språkliga lager. De tem-
porala lagren i ett begrepp är möjliga att 
urskilja och studera analytiskt. Genom att 
urskilja de lager av erfarenhet och förvänt-
ningar som kommer till uttryck är syftet med 
studien att bidra med kunskap om förskole-
chefers användning av begreppet undervis-
ning i förskolan. Följande forskningsfrågor 
vägleder analysen: Vilka förväntningar lad-
das i undervisningsbegreppet och vilka lager 
av erfarenhet kan urskiljas? Vilka eventuella 
spänningar mellan förväntanshorisont och 
erfarenhetsrum kan urskiljas? I våra analy-
ser studerar vi de förväntningar som försko-
lechefer uttrycker och ur dessa urskiljer vi 
de tidigare erfarenheter som går att spåra 
bakåt. Dessa lager kan vara egna erfarenhe-
ter såväl som kollektiva erfarenheter.

Analytiska redskap: förväntans-
horisont och erfarenhetsrum
För att genom en begreppsanalys synliggöra 
förutsättningarna för möjliga skeenden an-
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- Förväntanshorisont och erfarenhets-
rum är begreppspar som inte utgör 
varandras motsatser, utan snarare är 
sammanflätade på så sätt att de är var-
andras förutsättningar. 



vänder Koselleck (2004) de analytiska be-
greppen förväntanshorisont och erfarenhets-
rum. Han menar att ”det finns ingen historia 
som inte har konstituerats av handlande 
och lidande människors erfarenheter och 
förväntningar” (Koselleck 2004: 167). Det 
medför i denna studie ett synsätt där för-
skolecheferna är de aktörer som driver 
historien framåt. Förväntanshorisont och 
erfarenhetsrum är begreppspar som inte 
utgör varandras motsatser, utan snarare 
är sammanflätade på så sätt att de är va-
randras förutsättningar. Samtidigt är det 
viktigt att notera att de inte kompletterar 
varandra symmetriskt, eftersom: ”Det ena 
kan inte utan avbrott omsättas i det andra” 
(Koselleck 2004: 175). Benämningen rum 
visar att erfarenhetsrum är något som be-
står av en helhet, något som kan avgrän-
sas och bestämmas. Förväntanshorisont är 
istället något som är omöjligt att överblicka i 
sin helhet. Koselleck menar att: ”Erfarenhet 
är närvarande förflutet, vars händelser har 
införlivats och kan hämtas fram ur minnet” 
(2004: 171). Erfarenhet kan även innefatta 
omedvetna förhållningssätt, alltså sådant vi 
inte har direkt kännedom om, och även de 
gemensamma erfarenheter som vi delat med 
andra i en slags gemensam historia som vi 
bär med oss. Erfarenhet uppstår i förfluten 
tid, medan ”förväntan uppstår i nuet; den 
är aktualiserad framtid som är inriktad på 
Ännu-icket, på det icke erfarna, på bara det 
som kan göras tillgängligt” (Koselleck 2004: 
171). Förväntan är alltså något som försko-
lechefen kan föreställa sig, något som kan 
anses vara möjligt där den egna förmågan att 
fantisera och sia om framtiden också sätter 
ramarna för förväntan. Förväntan konstitu-
eras av ”Hopp och fruktan, önskan och vilja, 
oro, men också rationell analys, mottaglighet 
eller nyfikenhet” (Koselleck 2004: 171–172).

I ett längre tidsperspektiv menar Kosel-
leck (2004) att skillnaderna mellan förvän-

tan och erfarenhet ökar. Innan 1600-talet 
så var det så att förväntan ”hämtade all 
sin näring från föregångarnas erfarenhe-
ter, vilka också blev de efterkommandes” 
(Koselleck 2004: 178), tyngdpunkten låg på 
erfarenhetsrummet. Idag är fokus i betyd-
ligt högre grad på förväntanshorisonten. 
Klyftan mellan förväntan och erfarenhet 
blir alltså större, vilket gör att människor 
i allt högre grad behöver överbrygga och 
hantera skillnaderna: ”det är spänningen 
mellan erfarenhet och förväntan som stän-
digt provocerar fram nya lösningar” (Kosel-
leck 2004: 176). Jonsson (2017), som i sin 
avhandling gjort en historisk begreppsana-
lys kring användandet av begreppet re-
volution under tidigt 1900-tal, menar i sin 
tolkning av Koselleck att spänningen ligger 
i människors upplevelse av relationen mel-
lan erfarenhet, samtid och förväntan inför 
framtiden. 

I vår studie urskiljer vi de lager av erfa-
renheter och förväntningar inför en ännu 
inte nådd framtid som kommer till uttryck 
i de studerade förskolechefernas använd-
ning av begreppet undervisning. 

Tidigare forskning
I följande genomgång presenteras forsk-
ning som ur studiens teoretiska perspektiv 
kan förstås som kollektiva erfarenhetsrum 
vilka också synliggör några av de spännin-
gar mellan förväntningar och erfarenheter 
som aktualiseras genom undervisningsbe-
greppet. 

Statlig styrning
Förskolan har en lång erfarenhet av själv-
styre, som kan beskrivas som ett styre 
där staten inte reglerar verksamheten 
(Tallberg Broman 2016). Så sent som mit-
ten av 1900-talet tydliggörs den statliga 
styrningen i allmänna råd, pedagogiska 
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program och läroplan (Westberg 2008; 
Lindgren och Söderlind 2018). Förskolans 
första läroplan, som trädde i kraft 1998, 
beskrivs i jämförelse med andra länders 
läroplaner som flexibel och med liten de-
taljstyrning (Vallberg Roth 2011; Åsén och 
Vallberg Roth 2012), men kan trots detta 
tolkas som ett sätt för staten att styra inne-
hållet i förskolans verksamhet (Folke-Fich-
telius 2008; Löfdahl och Pérez Prieto 2009). 
Läroplanen blev enligt Lindgren och Sö-
derlind (2018) en garant för att de statliga 
direktiven genomfördes. Över tid har även 
krav på transparens i olika former av stat-
lig kvalitetskontroll ställts (Folke-Fichtelius 
och Lundahl 2015).

Staten har också påverkat förutsättningarna 
för hur arbetet ska organiseras. I barn-
trädgårdarna var arbetet uppdelat utifrån 
utbildningsbakgrund. När Barnstugeutred-
ningen (SOU 1972: 26) betonade arbetslaget 
där alla skulle kunna göra allt, kom det att 
bli rådande (Eriksson 2014; Ivarsson Alm 
2013). Arbetslagen hade en icke-hierarkisk 
karaktär och har av flera forskare beskri-
vits som en platt organisation (Enö 2005; 
Ivarsson Alm 2013; Eriksson 2014). Det har 
handlat om att fördelningen av arbete och 
ansvar organiserats mer utifrån rättvise-
principer än utifrån utbildningsbakgrund 
eller yrkeskompetens (Gustafsson och 
Mellgren 2008; Aasen 2010). 

Dagens politiska ambition skiljer sig från 
den i Barnstugeutredningen. Då läroplan 
och skollag reviderades 2010 lagregle-
rades förskolechefens ansvar. Samtidigt 
skrevs förskollärare fram som ansvariga 

för specifika mål att sträva mot i läropla-
nen och skillnaderna mellan förskollära-
res och barnskötares uppdrag och ansvar 
tydliggjordes. I skollagen framgår att un-
dervisning får bedrivas av, eller under led-
ning av, legitimerade förskollärare. Detta 
uppdelade ansvar betonas fortsatt i statliga 
rapporter och råd (se exempelvis Skolin-
spektionen 2016 och Skolverket 2017). 

Under senare delen av 1900-talet och 
fram till idag har den statliga styrningen 
av mål och innehåll inneburit att förskolan 
alltmer närmat sig grundskolans styrning 
(Folke-Fichtelius 2008). Detta genom över-
flyttningen från Socialdepartementet och 
regleringen i socialtjänstlagen till Utbild-
ningsdepartementet och reglering i skol-
lagen. Andra statliga styrningsförändringar 
som bidragit till ett närmande är införan-
det av en läroplan, allmän förskola och en 
allt mer gemensam terminologi. I debatten 
kring olika reformer som genomförts i för-
skolan har oron för att förskolan ska mista 
sin särart varit påtaglig (Folke-Fichtelius 
2008: Löfdahl Hultman, Hildén och Bergh 
2018). Mot denna bakgrund är undervis-
ningsbegreppet, ett sedan länge centralt 
begrepp inom grundskolan och som nu 
också är på väg att bli ett centralt begrepp 
inom förskolan, viktigt att studera.

Något annat än skola
Redan från uppstarten av småbarnssko-
lorna på 1830-talet så var de aktörer som 
var involverade noga med att poängtera 
att barnen inte skulle få möta samma un-
dervisning som bedrevs i skolan (Tellgren 
2008). På så sätt positionerade sig tidigt 
pedagogisk verksamhet för barn i försko-
leåldern som något annat än skola. I små-
barnsskolorna barnanpassades istället 
undervisningen med korta och variations-
rika aktiviteter som skulle vara lättsamma, 
lekfulla och angenäma (Vallberg Roth 2002; 
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Westberg 2008). Då småbarnsskolorna runt 
förra sekelskiftet kom att kritiseras för att 
undervisning kunde vara farlig och att barn 
kunde bli överansträngda och brådmogna, 
kom barnträdgårdarna att använda en del 
av denna kritik till sin fördel genom att tyd-
ligt positionera sig mot småbarnsskolorna 
och mot undervisning som kopplades till 
skola (Westberg 2008). 

I dagens debatt om skolifiering, där när-
mandet till skolan beskrivs av många inom 
förskolan som någonting mindre önskvärt 
(Moss 2013), ser vi också en positionering 
mot skolan. Moss (2008) menar att skolifie-
ring som begrepp visar på en maktrelation 
mellan förskola och skola, där förskolan 
är underordnad genom att den förutsätts 
anamma metoder hämtade från skolan. 
Som exempel på vad som lett fram till detta 
nämns förskolans ökade kunskapsfokuse-
ring (Karlsson 2009; Fleer 2011; Tallberg 
Broman 2010) med ämnesundervisning för 
de yngre barnen (Areljung 2017). 

När nu staten har fört in undervisning 
i förskolan visar flera studier på proble-
matiken kring att införa ett begrepp som 
förknippas med skolan. I verksamheten 
resonerar förskolans pedagoger kring hur 
undervisning kan bedrivas i förskolan och 
vad det konkret skulle kunna vara. Exem-
pel på detta är där undervisning i försko-
lan, enligt Jonsson, Williams och Pramling 
Samuelsson (2017) förknippas med en rät-
tighetsdiskurs för barn, där lek lyfts som 
viktigt inslag, vilket forskarna tolkar som 
en strävan att bibehålla förskolans sär-
art. Undervisning kopplas också samman 
med ledarskap som innefattar att beakta 
barns perspektiv, ta ansvar och vara påläst 
på undervisningsinnehållet (Gustafsson 
och Thulin 2017). Det finns dock studier 
som visar att förskolechefen inte skapar 
förutsättningar för förskollärare att utöva 
detta ledarskap, utan istället upprätthåller 

en platt organisation där arbetsuppgifter 
fördelas utifrån vad Öqvist och Cervantes 
(2018) menar utgör ett rättviseperspek-
tiv. Ytterligare resultat som presenterar 
förskolechefers perspektiv visar att för-
skolechefer medierar statens direktiv och 
transformerar begreppet till att rimma 
väl med rådande pedagogisk verksamhet 
(Löfdahl Hultman, Hildén och Bergh 2018). 
När forskning om undervisning i förskolan 
presenterades i en kunskapsöversikt (She-
ridan och Williams 2018) framkom även där 
en samsyn kring betydelsen av relationella 
aspekter, barns delaktighet liksom försko-
lans helhetssyn. Helhetssyn handlar om 
att se till hela barnet och dess behov samt 
att lärande och omsorg inte ska skiljas åt 
utan integreras i varandra. Förskolans sätt 
att arbeta med teman är också ett sätt att 
förhålla sig till helhet, som vi tolkar det. 
Inom temat integreras många olika mål 
och ämnen, tillsammans med omsorg och 
lek. Över tid har dock vad som innefattas 
i denna helhetssyn ändrats; från arbeta-
leka-lära i förskolans pedagogiska program 
(Socialstyrelsen 1987), via omsorg-fostran-
-lärande i läroplanen (Utbildningsdeparte-
mentet 1998) till dagens reviderade förslag 
på läroplan omsorg-utveckling-lärande 
(Skolverket 2018). Sammantaget visar 
forskning hur kontroversiellt begreppet 
undervisning är i förskolan, där olika 
aktörers ambitioner att bibehålla förskolans 
särart, med fokus på barns intresse, leken 
och förskolans helhetssyn framträder. 
Här synliggörs behovet av att studera 
användandet av undervisningsbegreppet, 
med indikationer på vad införandet av 
ett begrepp som traditionellt sett tillhört 
skolan kommer att innebära, både för 
undervisningsbegreppets innebörd men 
också för förskolans verksamhet.



Empiriskt material, 
metod och analys

Denna artikel bygger på empiriskt material 
från två delstudier som genomfördes under 
hösten 2016 och våren 2017. Delstudie 1 ut-
görs av en kompetensutvecklingsinsats om 
undervisning i förskolan som vi fick följa. 
För att bidra med kunskap om förskoleche-
fers användning av begreppet undervisning 
har vi från delstudie 1 analyserat de situa-
tioner då förskolechefen talar med sina 
medarbetare om undervisning i förskolan. 
Det innefattar situationer där förskoleche-
fen redogör för skrivelser om undervisning i 
styrdokumenten och situationer där försko-
lechefen deltar i samtal med pedagogerna. 
Vi forskare var med på plats och gjorde lju-
dupptagningar. Totalt finns cirka 22 timmar 
ljudinspelat material.

Delstudie 2 består av en enkät till för-
skolechefer som deltog i en nationell 
utbildningsinsats och en efterföljande in-
tervju. Enkäten hade fem öppna frågor om 
undervisning. Av de 40 tillfrågade svarade 
11, dessa svarade på alla fem frågorna. 
Den låga svarsfrekvensen kan bero på tid-
punkten, vilket innefattade terminens sista 
veckor och tiden över jul. Vi är medvetna om 
att den låga svarsfrekvensen påverkar stu-
diens generaliserbarhet. Vår ambition har 
dock inte varit att svara på hur förskolech-
efer generellt använder undervisnings-
begreppet utan snarare genom exempel 
som analyseras med det valda begreppsh-
istoriska perspektivet bidra med kunskap 
om olika sätt att använda detta begrepp. I 
en eventuell fortsättning är det sedan fullt 
tänkbart att resultatet från studien kan 
tas tillvara och ställas som frågor till ett 
större underlag. I samband med enkätuts-
kicket tillfrågades även förskolecheferna 
om de ville delta i en fördjupad intervju 
om undervisning i förskolan. Tre svarade 

ja, men då intervjuerna närmade sig fick 
vi bara kontakt med en av de intresserade, 
vilket gjorde att endast en intervju genom-
fördes. Den intervjuade var en kommunal 
förskolechef med 8 års erfarenhet som 
förskolechef och utbildningsbakgrund som 
förskollärare. Denna intervju spelades in 
och varade i en timme. I den här artikeln 
har vi från delstudie 2 analyserat enkäts-
varen och den transkribering som gjordes 
av intervjun.

Totalt 12 förskolechefer deltog i de två 
delstudierna (1 förskolechef i delstudie 1 
och 11 förskolechefer i delstudie 2). Styr-
dokumentens formuleringar kring under-
visning i förskolan och vad som förväntas 
skiljer sig för förskolechefer respektive 
förskollärare. Uppdraget förknippat med 
undervisning är därför delvis olika för de 
förskolechefer som endast arbetar som 
chefer och för de som även arbetar som 
förskollärare. Givet studiens syfte har vår 
ambition varit att rekrytera informanter 
med olika huvudmannaskap och förut-
sättningar för sitt uppdrag. Av studiens 12 
förskolechefer arbetade hälften i enskild 
förskoleverksamhet och hälften arbetade 
i kommunal verksamhet. Endast förskole-
chefer i enskild verksamhet uppgav att de 
även arbetade i barngrupp (omfattningen 
varierade mellan som minst 50 procent i 
barngrupp till som mest 100 procent). Alla 
12 förskolechefer har utbildningsbakgrund 
inom det pedagogiska fältet, varav 10 som 
förskollärare. 

I vår analys har vi inspirerats av en be-
greppshistorisk analys, vilken handlar 
om att synliggöra begreppets egen tem-
poralitet, där tidserfarenheter lagrade i 
begreppet framträder, liksom betydelseför-
skjutningar över tid (Jordheim 2003). Vi har 
utgått från en vid förståelse av text där 
både skriftliga och talade språkliga utsagor 
ingår (Bergström och Boréus 2014). De si-
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tuationer vi har analyserat är situationer 
när förskolecheferna talar om eller skriver 
om undervisning. I dessa situationer har vi 
kartlagt alla förväntningar som förskole-
cheferna laddat in i undervisningsbegrep-
pet. Dessa olika förväntningar har sedan 
formulerats som tre förväntanshorisonter. 
Till viss del går förväntanshorisonterna in i 
varandra, men analytiskt är de dock möjliga 
att särskilja. I relation till de förväntningar 
som uttrycks och de förväntanshorisonter 
som formulerats har vi sedan ställt frågan 
vilka erfarenhetsrum som går att uttolka. 
Erfarenhetsrum utgörs enligt studiens teo-
retiska perspektiv av individuella såväl som 
kollektiva erfarenheter. I förskolechefernas 
erfarenheter lagras exempelvis erfarenhe-
ter från egen skolgång, men även kollektiva 
erfarenheter från förskolans verksamhet. 
Ett exempel på kollektiv erfarenhet som 
framträder tydligt i vårt empiriska material 
är de tankar som fördes fram i Barnstu-
geutredningen (SOU 1972: 26) på 1970-talet. 

Studiens forskningsetiska övervägan-
den vilar på Vetenskapsrådets text God 
forskningssed (2017). Dess principer har 
väglett oss under studiens planering, 
genomförande och publicering. Samtliga 
informanter i de två delstudierna har läm-
nat informerat samtycke. Informationen 
har bestått av syftet med deras medverkan, 
rätt att dra tillbaka sitt samtycke samt hur 
data lagras och personuppgifter hanteras i 
enlighet med PUL (SFS 1998:204) (den lag-
stiftning som gällde hösten 2016 och våren 
2017). 

Förskolechefers förväntningar 
och erfarenheter av begreppet 
undervisning 
Resultatet presenteras utifrån de för-
väntanshorisonter som formulerats. 
Förväntanshorisonterna utgörs av de för-

väntningar som förskolecheferna laddar i 
undervisningsbegreppet. Kopplat till för-
väntanshorisonterna redogör vi även för de 
erfarenhetsrum som kan uttolkas.

I resultatet redovisar vi citat från försko-
lecheferna i de två olika delstudierna. För 
att undvika identifiering av enskilda perso-
ner särskiljs inte delstudierna från varan-
dra. Av samma anledning väljer vi att inte 
ange från vilken empiri vi hämtat våra citat.

Förväntningar att undervisningsbegreppet 
ska börja användas
I det empiriska materialet framträder en 
tydlig förväntan att förskollärare och barn-
skötare ska börja använda begreppet och 
beskriva det som de gör som undervisning, 
vilket framträder i följande citat: ”Vi måste 
börja använda det i våra verksamheter.”

Begreppet undervisning har dock inte 
använts i särskilt hög grad för att beskriva 
pedagogisk verksamhet tidigare. En för-
skolechef menar att ”det har varit usch och 
fy”, alltså inte riktigt accepterat att som 
förskollärare eller barnskötare använda 
begreppet undervisning. Undervisning är 
något som förknippats med skolan och den 
verksamhet som bedrivs där, vilket beskrivs 
som en försvårande omständighet: ”Under-
visning är ett i samhället etablerat begrepp 
som tillhör skolan vilket gör det svårt för 
förskolan att definiera vad det innebär för 
oss.”

Citatet ovan visar en förväntan att under-
visning i förskolan ska vara någonting annat 
än den undervisning som bedrivs i skolan. 
De lager av tidigare erfarenheter som kan 
urskiljas framträder exempelvis i följande 
citat:

Min uppfattning är att undervisning i för-
skolan mer utgår ifrån barnens intres-
sen och på så vis knyter an läroplanens 
alla delar till undervisningen. Jag har 
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själv aldrig undervisat i skolan och kan 
bara jämföra med min egen skoltid och 
med det jag ser i mina barns skola. Det 
känns som skolan mer har en färdig plan 
och är mindre flexibel.

Här synliggörs lager av egna tidigare erfa-
renheter från egen skolgång och från egna 
barns skolgång. Uppfattningen att skolans 
undervisning är mer planerad i förhand 
med fokus på en statisk lektionsplan där 
elevers intresse inte är styrande, utan sna-
rare den förplanerade lektionsplanen, visas 
i flera förskolechefers uttryck. 

Sammantaget ser vi här en spänning 
mellan de förväntningar som begreppet 
undervisning laddas med och de lager av 
tidigare erfarenheter som kan kopplas till 
förväntningarna. 

Förväntningar att förskolans särart ska bi-
behållas
Vad som utgör förskolans särart framträ-
der som föreställningar kring aspekter 
som särskiljer förskolans verksamhet från 
annan pedagogisk verksamhet. Leken som 
innehåll och mål, att verksamheten utgår 
från barns intresse, det tematiska arbets-
sättet, helhetssynen liksom sättet att ar-
beta tillsammans med gemensamt ansvar 
i arbetslag, är exempel på detta. Ett sätt att 
vakta förskolans särart är att koppla för-
väntningar som laddas i begreppet under-
visning till tidigare kollektiva erfarenheter: 
”det måste finnas en balans mellan un-
dervisning och lek. Undervisningen måste 
ske på ett väldigt lustfyllt och lekfullt sätt i 
förskolan och vara baserad på barnens in-
tressen.”

Begreppet fylls med ett innehåll som 
rimmar väl med förskolans pedagogiska 
verksamhet. Här poängteras leken och 
den roll som leken har i förskolan, som ett 
sätt att bibehålla förskolans pedagogiska 

grundsyn. I det empiriska materialet före-
kommer också att förskolans tematiska 
arbetssätt lyfts och att detta även fortsätt-
ningsvis måste vara en betydande del i den 
pedagogiska verksamheten. Anledningen 
till varför förskolans särart är något som 
ska bibehållas anas i följande citat där för-
skolechefen fnissar till och säger: ”så vi 
inte smittas utav skolans undervisning.”

Här ser vi hur förskolechefen metaforiskt 
pratar om att bibehålla förskolans särart 
och inte bli skola, där skolans undervisning 
i det närmaste ses som en smittorisk. Även 
om fruktan är ett starkt uttryck så är det 
här vi tydligast ser det som skulle kunna 
beskrivas som fruktan för att förskolan ska 
mista sin särart och bli skola.

Genom att själva sätta agendan och till-
sammans bestämma hur undervisning i 
förskolan ska förstås värnas förskolans 
särart. Här är utgångspunkten de styrande 
definitionerna som sedan fylls med inne-
håll, vilket medför en öppenhet kring själva 
utförandet och genomförandet i verksam-
het: ”det är ingen som har svaren.” vilket 
är något flera förskolechefer uttrycker och 
bjuder på så sätt in pedagogerna till att 
själva sätta agendan och skapa ett innehåll 
åt begreppet undervisning. Genom denna 
öppenhet och tydliggörandet av att under-
visning kan göras och se ut på många olika 
sätt manas till pedagogernas professionella 
kunskap och erfarenhet: ”det är vi i försko-
lan som måste kunna sätta ord på vad vår 
undervisning innebär.”

Den förväntan som uttrycks där fruktan 
att förskolan ska mista sin särart framträ-
der, beskrivs här som hopp om att förskolan 
ska bibehålla sin pedagogiska verksamhet 
samtidigt som undervisning införs som nytt 
begrepp. För att knyta an till förskoleche-
fens metaforiska uttryck om att inte smit-
tas av skolans undervisning tänker vi att 
det skulle kunna vara förskolechefen som 
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är den som har vaccinet mot denna smitto-
risk, ett vaccin som innefattas av att bibe-
hålla förskolans särart.

Vi ser flera uttryck för stolthet över den 
pedagogiska verksamhet som bedrivs i för-
skolan idag. Förskolecheferna poängterar 
att det inte föreligger någon kritik mot 
förskolans verksamhet och att ”det är in-
genting som man behöver ändra på”. Här 
hänvisas ibland till propositionen inför den 
nya skollagen (Prop. 2009/10: 165), vilket 
vi tolkar som ett sätt att legitimera detta 
uttalande om att det inte föreligger kritik 
och att verksamheten inte behöver förän-
dras. Istället för att markant förändra verk-
samheten uttrycker en av förskolecheferna 
att införandet av begreppet undervisning 
kommer att ”förgylla verksamheten”, en 
uppfattning som vi ser delas av flera. För-
skolecheferna uttrycker att det tidigare har 
bedrivits undervisning i förskolan, men att 
den pedagogiska verksamheten inte har 
kallats för just undervisning: ”Det har inte 
använts så ofta som begrepp tidigare men 
kommer mer och mer, men det används i 
praktiken som form.” 

En annan kollektiv erfarenhet som lagras 
i begreppet är att utgå från barns intressen, 
där särskilt barns reella inflytande över den 
undervisning som bedrivs poängteras. Att 
ha delaktiga och engagerade barn ses som 
centralt. Är inte barnen med så blir det helt 
enkelt ingen undervisning eftersom barnen 
då går därifrån. 

sen är det ju jätteviktigt att man tänker 
på barns inflytande i de här målstyrda 
processerna också. Det är ju ett av naven 
känner jag. Vi måste ha med barns in-
flytande och delaktighet. Så att de kan 
påverka sitt eget lärande

Det betonas att undervisningen ska vara 
målstyrd utifrån läroplanens målformule-

ringar: ”en målstyrd process har ett syfte.”
Det här citatet härleder vi till Skollagens 

definition av undervisning3 och är alltså en 
förväntan som även laddats från policyhåll. 
Undervisning i de spontant uppkomna si-
tuationerna, som då alltså inte är förbe-
redda utifrån målen på samma sätt som 
planerade aktiviteter, där poängteras att 
målstyrningen istället kommer in genom 
att ”man har fått en ökad medvetenhet”. 
Flera förskolechefer berättar också att tidi-
gare efterkonstruerades målen; aktiviteten 
genomfördes först och så letades relevanta 
läroplansmål upp efteråt utifrån vilken ak-
tivitet som genomförts: ”man har kontrolle-
rat, att man har gått tillbaka och sett, har vi 
följt läroplanen i det som vi faktiskt har haft 
i våra verksamheter.”

Förskolechefens förväntan innefattar 
nu att förskollärare och barnskötare ska 
ha med sig målet innan i planeringen och 
vid de spontana tillfällena, som en medve-
tenhet kring formuleringarna i läroplanen. 
Medvetenhet innefattar även en förväntan 
att förskollärare och barnskötare ska vara 
mer närvarande tillsammans med barnen 
i verksamheten. Här kan vi urskilja lager 
av tidigare erfarenheter där den fria leken 
värnas och där barnen inte skulle störas i 
sin lek, att jämföra med förväntan att istäl-
let gå in i leken och utmana barnen. Vi ser 
att detta ställer höga krav på förskollärare 
och barnskötare, vilket också uttrycks: ”Det 
krävs väldigt mycket av pedagogen att vara 
närvarande och aktiv i sin roll i förskolans 
verksamhet som i mycket kan vara spontan 
och ibland ostrukturerad.”

Förutom att begreppet undervisning ska 
användas samtidigt som förskolans särart 
ska bibehållas, finns även förväntningar att 
verksamheten ska utgå från och följa gäl-
lande styrdokument.
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Förväntningar att gällande styrdokument 
ska följas
Anledningen till varför kompetensutve-
cklingsinsatser genomförs kring under-
visning i förskolan, kan härledas till en 
granskningsrapport från Skolinspektionen 
(2016), där undervisning, lärande och för-
skollärares ansvar utgör fokus. Det handlar 
om att begreppet undervisning laddas med 
en förväntan att följa lagen och vara en verk-
samhet som uppfyller styrdokumentens in-
tentioner. Detta är inte något som är valbart, 
utan något som måste göras: ”jag tror det är 
jätteviktigt att vi börjar diskutera det faktiskt. 
För enligt lag så ska vi undervisa i förskolan.”

Vi ser att av de styrdokument som finns 
för förskolan är det framför allt läroplanen 
som är det styrdokument som diskuteras, 
och som verksamheten utgår ifrån. När nu 
undervisning diskuteras uttrycks en för-
väntan att även skollagen (SFS 2010:800) 
i framtiden ska vara ett levande styrdoku-
ment och pedagoger uppmanas att läsa, 
diskutera och ta del av de paragrafer i skol-
lagen som är aktuella för förskolan. Vi ser 
att de förskolechefer som deltagit som in-
formanter i vårt empiriska material ofta är 
positiva till att undervisning lyfts fram och 
förtydligas, vilket exemplifieras i följande 
citat: ”Jag tycker att det är viktigt att un-
dervisning får ta plats och det har blivit tyd-
ligare direktiv kring detta.”

Styrdokumenten har stor betydelse nu 
när undervisning ska introduceras som 
begrepp i förskolan och används genomgå-
ende som en källa att gå till för att få de 
rätta svaren. Det är tydligt att det är dessa 
dokument som finns att utgå ifrån, förhålla 
sig till och följa. På så sätt blir förskoleche-
fen den som hanterar och genomför de di-
rektiv och ambitioner som staten redogör 
för i styrdokumenten: ”det är ett begrepp 
som staten vill att vi använder och då får vi 
anpassa oss efter det.”

Genom att åberopa att staten har sagt åt 
oss att göra detta så kan förskolechefen 
fortsätta vara en del av gruppen, vilket då 
blir ett sätt att bibehålla det arbetslag som 
även ledaren för verksamheten är en del av 
och där många fortfarande är en del av som 
förskollärare i barngrupp. 

I användningen av begreppet under-
visning framträder en önskan om att få 
godkänt vid eventuella granskningar av 
Skolinspektionen i framtiden, även om detta 
utvecklingsarbete görs för att barnen ska 
ha de bästa förutsättningar att utvecklas 
och lära och att detta är något om barnen 
har rätt till. De förväntningar som uttrycks 
innefattar både hopp och oro om att verk-
samheten ska uppfylla styrdokumentens 
intentioner och klara sig bra i framtida 
granskningar. En förskolechef menar 
exempelvis att: ”detta var faktiskt en rap-
port som jag har väntat på”. 

Förväntningar att tillsammans transfor-
mera undervisningsbegreppet
Begreppet undervisning laddas, som vi tidi-
gare redovisat, med olika förväntningar. De 
aspekter vi redogjort för är förväntningarna 
att begreppet ska börja användas, att för-
skolans särart ska bibehållas och att verk-
samheten ska följa gällande styrdokument. 
Kopplat till dessa förväntningar urskiljer vi 
lager av tidigare erfarenheter, både egna 
och kollektiva. Vi har beskrivit leken, det 
tematiska arbetssättet, att vara något annat 
än skola, helhetssynen och barns intressen 
som olika lagrade kollektiva erfarenheter.

Förväntanshorisonten om att tillsam-
mans transformera undervisningsbegrep-
pet är starkt kopplat till det kollektiva 
erfarenhetsrummet där olika yrkeskate-
gorier ska arbeta tillsammans och där för-
skolechefen ser sig som en i gruppen. Att 
många av studiens förskolechefer inte bara 
arbetar som chefer, utan också som för-
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skollärare, skulle kunna vara en anledning 
till det. Dock ser vi i det empiriska mate-
rialet att önskan om gemenskap återfinns 
även hos de som enbart arbetar som che-
fer. Vi ser en ambition att etablera en sam-
syn och att skapa en gemensam vision om 
vilken sorts undervisning som skulle kunna 
finnas i förskolans verksamhet. Genomgå-
ende använder sig förskolecheferna av ”vi”: 
”Vi pratar undervisning – utbildning och 
försöker förstå vad det innebär för oss och 
vårt arbete samt vad som är skillnaden och 
när undervisning sker.”

Samtidigt som det gemensamma be-
tonas uttrycks en förväntan att den indi-
viduella förskolläraren ska ta det ansvar 
som står framskrivet i styrdokumenten. 
I det empiriska materialet framkommer 
att förskollärarna inte längre kan gömma 
sig bakom arbetslaget, utan att varje en-
skild förskollärare måste ta sitt ansvar. 
Förskollärarlegitimationen är signifikant 
i det sammanhanget och här jämförs för-
skolläraryrket med andra yrken med legiti-
mationskrav, såsom psykologer och läkare. 
Legitimationen i sig medför ett ansvar och 
skulle förskolläraren misslyckas med att 
utföra sitt uppdrag kan legitimationen dras 
in. När det gäller vem som undervisar så 
framgår det att förskolläraren har ett annat 
ansvar än barnskötaren: ”det är förskollära-
ren som har ansvaret men alla i förskolans 
verksamhet kan bedriva undervisning om vi 
har gått igenom det tillsammans.”

Så när det gäller själva utförandet, 
själva handlingen då barnen undervisas 
kan detta göras av både barnskötare och 
förskollärare: ”förskolläraren eller barn-
skötaren utmanar barnen vidare utifrån ett 
innehåll som man haft t.ex. inom ett tema-
område.”

Enligt styrdokumenten ska undervisning 
bedrivas under ledning av legitimerade för-
skollärare. I det empiriska materialet ser 

vi hur detta tolkas på olika sätt, dels att 
förskollärare kan leda barnskötare som 
undervisar barn i förskolan, dels som att 
endast den som har legitimation får under-
visa: ”nej men man får inte lov att undervisa 
om man inte har en legitimation.”

Här kan dock noteras att samma försko-
lechef uttryckte att den konkreta handlin-
gen tillsammans med barnen inte skiljde sig 
åt, mellan barnskötare och förskollärare. 
De gjorde samma saker och genomförde 
målstyrda processer, men benämnde det 
som undervisning endast när förskollärare 
samspelade med barnen. 

Följaktligen kan vi dra slutsatsen att med 
undervisningsbegreppet följer ett förändrat 
sätt att se på ansvar i förskolan och en för-
väntan från policyhåll att ansvaret ska vara 
uppdelat. Det förändrade sättet att se på 
ansvar medför en spänning gentemot den 
solidariska organisation där arbetsuppgif-
ter fördelas utifrån rättviseprinciper som 
kan härledas till Barnstugeutredningen. Vi 
ser att definitionen av vem som får bedriva 
undervisning anpassas till ett kollektivt er-
farenhetsrum där alla kan göra allt. Detta 
görs genom att förskolläraren leder arbe-
tet eller där samma handling benämns som 
undervisning om en förskollärare utför den 
till skillnad mot om en barnskötare utför 
samma handling. 

Nu gällande skollag och läroplan be-
skriver de förväntningar som staten har på 
förskolans verksamhet och här poängteras 
förskollärarens ansvar. De förväntningar 
som förskolechefer uttrycker i vår studie 
stämmer således överens med statens 
ambitioner. Samtidigt som förskollärarens 
ansvar betonas så ser vi hur förskolechefer 
upprätthåller att alla kan göra allt. Vi förstår 
detta som att förskolechefen både kopplar 
till det kollektiva erfarenhetsrummet häm-
tat från Barnstugeutredningens intentioner 
och samtidigt förhåller sig till styrdoku-
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menten. Här handlar det om att både agera 
som statens förlängda arm och som den 
som värnar förskolans särart. 

Diskussion
I förskolechefernas användning av under-
visningsbegreppet finns tydliga kopplingar 
till kollektiva och delade förväntningar och 
erfarenheter. Vi ser exempelvis en koppling 
till statens förväntningar, där förskoleche-
fen i vissa förväntanshorisonter i det när-
maste övertar de statliga förväntningarna 
och själv laddar in dem i undervisningsbe-
greppet. Mot bakgrund av de kollektiva er-
farenhetsrum som redogjorts för i tidigare 
forskning framträder också dessa i det em-
piriska materialet. Ett tydligt exempel är 
arbetslaget där alla ska kunna göra allt. 

Vi kan konstatera att mellan vissa för-
väntanshorisonter och erfarenhetsrummet 
så finns det spänningar och mellan andra 
inte. Av studien framgår att det knappast 
finns någon tvekan om att förskolan ses 
som något annat än skola. Här konstaterar 
vi att begreppet undervisning fylls med 
lager av tidigare erfarenheter som peda-
gogerna kan känna igen och relatera till, 
vilket vi tolkar som ett sätt att förskolifi-
era begreppet undervisning. Det markeras 
också på olika sätt att verksamheten inte 
radikalt ska förändras utan som en av in-
formanterna uttrycker sig: mer ”förgyllas”. 
Lite vardagligt uttryckt så kräver förändring 
en del ansträngning och ibland kan därför 
förändring upplevas som besvärlig. En möj-
lig tolkning är att förändring är något som 
undviks, i alla fall den förändring som kan 
anses vara omfattande. 

Mellan andra förväntanshorisonter och 
erfarenhetsrum framträder större spännin-
gar. Från policyhåll finns en förväntan att 
förskolecheferna ska skapa förutsättningar 
för förskollärares särskilda uppdrag och 

ansvar i arbetslaget. Spänningen synliggörs 
i jämförelse med det kollektiva erfaren-
hetsrum där alla arbetar tillsammans och 
arbetet fördelas solidariskt utifrån rättvise-
principer. En annan förväntan som skapar 
spänning är själva definitionen av undervis-
ning som enligt lag ska innefatta en mål-
styrd process. Även om förskolan tidigare 
arbetat utifrån mål så synliggörs i studien 
hur dessa mål efterkonstruerades sna-
rare än att vara något som styr processen. 
Utifrån vårt teoretiska perspektiv så tolkar 
vi spänningsfälten som något som indikerar 
möjliga förändringar. När vi nu har visat att 
det finns spänningar i vissa situationer, 
betyder det att vi kommer se en framtida 
betydelseförskjutning där undervisning i 
förskolan tillskrivs andra innebörder än 
tidigare? Eller kommer den pedagogiska 
verksamheten att förändras, där tidigare 
erfarenheter av egen skolgång och kollek-
tiva erfarenheter med föreställningar om 
katederundervisning påverkar praktiken? 

I spänningsfältet mellan erfarenheter 
och förväntningar framträder förskoleche-
fernas roll. Här ser vi hur förskolecheferna 
på olika sätt tonar ner det nya och översätter 
med ord och begrepp hämtade från försko-
lans verksamhet. Vi kallar det lite lekfullt 
för en flirt med tidigare erfarenhetsrum. 
För att tolka och förstå denna flirt tar vi stöd 
av Jonssons (2017) nutida tolkning4 av vårt 
teoretiska perspektiv, där förväntningarna 
beskrivs på ett sätt som stämmer väl 
överens med tidigare erfarenheter. Det 
nya beskrivs som en upprepning: förvän-
tanshorisonten sammansmälter med er-
farenhetsrummet och glappet mellan dem 
minskar. Om upplevelsen hos aktörerna är 
att glappet mellan framtid, nutid och dåtid 
inte är så stor skapar det möjligheter för 
människor att uppleva framtiden som mer 
bekant och mindre hotfull. Förskolechefer-
nas flirt skulle alltså kunna vara en strategi 
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för att hantera ny policy: att åstadkomma en 
förändring på lång sikt samtidigt som om-
fattningen tonas ner, eller bortdefinieras, 
där en möjlig konflikt mellan skolformer 
och olika professioner undviks.

Ledaren av förskolans verksamhet har 
länge varit en del av arbetslaget och många 
av dagens förskolechefer arbetar även i 
barngrupp. Möjligen kan denna närhet till 
verksamheten vara en av anledningarna till 
den vilja att vara en del av gemenskapen och 
det engagemang för att bevara den särart 
som förskolans pedagogiska verksamhet 
utgör, som vi ser i studien. Skolinspektionen 
(2016) lyfter i en granskningsrapport, där 
undervisning i förskolan belyses, ett flertal 
brister. Bland annat menas att förskoleche-
fen inte skapar de rätta förutsättningarna 
för förskollärare att bedriva undervisning. 

Denna rapport föranledde en mängd kom-
petensutvecklingsinsatser inklusive den vi 
studerade specifikt. Trots kopplingen till 
Skolinspektionens granskningsrapport så 
är det propositionens (Prop. 2009/10: 165) 
skrivelser om att det inte föreligger någon 
kritik mot verksamheten som poängteras. 
Här kan förskolechefens roll beskrivas som 
verksamhetens förkämpe. Vi kan också se 
att förskolechefen roll kan beskrivas som 
statens förlängda arm, där förskolechefen 
kämpar för att hantera de statliga regle-
ringar och riktlinjer, som ibland kan skilja 
sig från deras kollektiva erfarenhetsrum. 
En framtida fråga för forskning om under-
visning i förskolan är hur förskolechefen 
förenar sina olika roller och vilken bety-
delse detta får för undervisningsbegreppets 
innebörd. 
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Noter
1 Artikeln är en del i ett större projekt om undervisning i svensk förskola där såväl policy som olika 
aktörers perspektiv fokuseras. Projektet går under namnet Förskola, Undervisning, Kvalitet och tidi-
gare har resultat från projektets delstudier presenterats i Löfdahl Hultman, Hildén och Bergh (2018).
2 När benämningen pedagog används så är det både förskollärare och barnskötare som avses.
3 I 1 kap. 3§ av Skollagen (SFS 2010:800) framgår följande: ”Undervisning: sådana målstyrda processer 
som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande 
och utvecklande av kunskaper och värden.”
4 Se tidigare redogörelse av teoretiskt perspektiv.
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how local autonomy meets international and national quality policy rhetoric. Nordic Journal of Studies 
in Educational Policy (2015). 
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ABSTRACT
This article explores how preschool teachers, over time, collectively 
manage teaching as a new part of their mission. The study’s empiri-
cal data consist of two related but temporally separated sets of data 
containing collegial discussions among preschool teachers; talks 
during a development process and group interviews with the 
same preschool teachers six months later. Through a theory- 
driven analysis, using the theoretical concept of teacher agency, 
different ways of achieving teacher agency are brought into light. 
When tensions appear, the preschool teachers achieve teacher 
agency by using professional core values in order to make adjust-
ments, additions or changes to school policy. These professional 
core values consist of for example, sensitivity to the interests and 
needs of children, the ambition to perform a pedagogical practice 
for the greater good of children and the professional tradition of 
preschool teachers and child minders working together in teams.
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Introduction

Collegial discussions, as a tool for collaborative peer learning, are often described as a key 
factor in terms of enhancing professional knowledge, development and learning (cf Sula, 
Dutrevis, and Crahay 2019; Nolan and Molla 2018). Various aspects of collaborative peer 
learning have been highlighted as essential in times of educational change (Hargreaves 
2000). The national Swedish Preschool Curriculum (Lpfö18) regulates practice for all 
preschool children (age 1–5 years), where the children often are divided into age-based 
groups: 1–3 year olds and 4–5 year olds. Preschool practice in Sweden is a unitary system 
with a long tradition of enhancing care and learning. Swedish preschools have 
a professional tradition of preschool teachers and child minders working together in 
working teams, according to principles of solidarity and equity amongst staff. In each 
team, there has to be at least one preschool teacher, but there are no divisions of tasks 
based on professional background, even though preschool teachers have a higher salary 
compared to child minders. Collegial discussions between preschool teachers and child 
minders are a well-known and well-used method to enhance the working teams’ profes-
sional learning and development (Öqvist and Cervantes 2018). Recently, in line with other 
countries, Sweden has undergone several policy changes concerning preschool practice. 
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One example of these policy changes occurred in 2010, when Swedish preschools became 
integrated in the whole school system, also meaning teaching is required as part of the 
teachers’ mission (Swedish Educational Act SFS 2010:800).

Teaching in preschool, policy and research

The Swedish Schools Inspectorate (SSI) conducts inspections to what extend preschool 
practices live up to recently formulated policy, such as the Educational Act and the 
curriculum. In 2016, the SSI published a report with results from inspections of 82 
preschools, focusing on various preschool teaching aspects, children’s learning and the 
preschool teachers’ responsibility. The SSI found that the concept of teaching was not 
used when describing preschool practice and the enhancing of children’s learning and 
development. Teaching is described as ‘preschool teachers’ conscious support of chil-
dren’s goal-oriented learning and development’ (SSI 2016, 12, translated from Swedish). 
The report highlights a further need for a teaching process performed with awareness in 
line with the curriculum goals. The inspection report (SSI 2016) received a lot of attention, 
both in media as well as within preschool practice, and many national and local devel-
opment processes were initiated following the published criticism. The empirical data in 
this article consist of collegial discussions that took place during one of these develop-
ment processes initiated in the wake of the inspection report. Preschool teachers as well 
as preschool managers relate the concept of teaching to the practice within compulsory 
school and with instructional learning of a fixed content (Sæbbe and Pramling 
Samuelsson 2017; Hildén, Löfdahl Hultman, and Bergh 2018). Research shows that 
Swedish preschool teachers, like preschool teachers in other countries (cf Maniates 
2016; Dockett and Perry 2014; Sisson 2011; Sofou and Tsafos 2009), are struggling with 
preschool policy approaching compulsory school policy, fearing the loss of the play-based 
pedagogy. A play-based pedagogy where care as well as the relational construction of 
knowledge is highlighted, which contributes to the concept of teaching as a problematic 
concept within preschool practice (Jonsson, Williams, and Pramling Samuelsson 2017; 
Vallberg Roth 2018; Hildén, Löfdahl Hultman, and Bergh 2018).

Due to the SSI report, research studies were conducted with the aim of contributing to 
knowledge on preschool teachers’ understandings of the concept of teaching. 
A profession in transition came into light, holding ambivalent ways to relate to the 
concept of teaching as both good and bad. Teaching was regarded to be both demanding 
and challenging, while at the same time contributing to quality and higher status for the 
profession. Preschool teachers also expressed that children have the right to be educated, 
while at the same time have the right to be protected from teaching (Jonsson, Williams, 
and Pramling Samuelsson 2017). Preschool teachers described the need for teachers to be 
a competent leader (Gustafsson and Thulin 2017), who can take the child’s perspective, to 
be communicative, to have a clear goal to focus on and to be prepared. Difficulties 
concerning taking the leading role and at the same time acknowledging children’s 
interests were also found in research on preschool teachers’ understandings of the 
concept of teaching (Melker, Mellgren, and Pramling Samuelsson 2018). The inspection 
report, based on its findings, indicated a need for more research on how to teach in 
preschool, which paved the way for research on how to teach according to preschool 
policy and tradition. The need for teaching to take a child’s perspective is highlighted in 
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a report from the Swedish National Agency for Education (2018). Teaching should be 
interesting and meaningful for children, and should contribute to children developing 
relevant knowledge. In order to accomplish this, preschool teachers’ support is empha-
sised. This support is further described as teachers challenging children in a playful and 
explorative way. In addition to the report published by the Swedish National Agency for 
Education (2018), journals simultaneously invited scholars to publish in specific issues on 
teaching in preschool. According to Jonsson and Thulin (2019), taking a child’s perspec-
tive is too limited to form the only starting point when teaching. Instead, as concluded by 
Björklund and Palmér (2019), preschool teachers must have a more active role, directing 
children’s attention towards specific goals to enhance learning. Teaching should acknowl-
edge and be responsive to children’s play and imagination, adopting actions in co- 
ordinance to children’s response, which calls for the preschool teacher to be active and 
steer the process as well as being sensitive to children’s interests, as argued by Pramling 
and Wallerstedt (2019).

To sum up, research on Swedish preschool teachers’ teaching focuses on preschool 
teachers’ understandings of the concept as well as how teaching can be performed within 
preschool practice, but little is known about the process when preschool teachers trans-
form their understandings of teaching within collegial discussions. This article focuses on 
collegial discussions amongst Swedish preschool teachers who work with children up to 
the age of three during one of the development processes that was initiated because of 
the SSI report (2016).

This article aims to contribute with knowledge on how preschool teachers over time 
collectively manage teaching as a new part of their mission.

Theoretical framework: teacher agency

Agency is always present, more or less, and consists of the interplay between the capacity 
of actors and the structural environment:

The temporal constructed engagement by actors of different structural environments – the 
temporal-relational contexts of action – which, through the interplay of habit, imagination, 
and judgement, both reproduces and transforms those structures in interactive response to 
the problems posed by changing historical situations (Emirbayer and Mische 1998, 970).

Priestley, Biesta, and Robinson (2015) developed this definition of agency further by 
using an ecological approach when looking specifically at teacher agency. Teacher agency 
is described as agency-as-achievement, which means agency is defined as something that 
one can do, but not something that one can have. In times of educational change, teacher 
agency is often called for, highlighting agency as a significant dimension of teachers’ 
professionalism (Biesta, Priestley, and Robinson 2015). Individuals or groups in concrete 
settings in the here and now can achieve teacher agency where different structural, 
cultural and material aspects serve as conditions and circumstances (Biesta and Tedder 
2007). Therefore, teacher agency is ‘both relational – highlighting how humans operate by 
means of their social and material environments – and temporal – as agency is rooted in 
past experiences, oriented to the future and located in the contingencies of the present’ 
(Priestley, Biesta, and Robinson 2015, 20).
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In this article, the relational aspect of teacher agency becomes visible in preschool 
teachers’ collegial discussions in organised settings together with child minders. Teachers’ 
talk consists of vocabulary and discourses that consist of the words that are being spoken 
as well as how the content is being communicated. This kind of teacher talk is not 
uniquely individual, but rather dependent on policy, research and the everyday discourses 
within their own practice (Biesta, Priestley, and Robinson 2015). This constitutes 
a collective experience base that appears in teachers’ talks (Bergh and Wahlström 2017). 
Therefore, teacher agency needs to be understood as a shared experience through 
communication, as well as temporal. When analysing the data, the temporal aspect of 
teacher agency consisting of the iterational and projective dimension (Priestley, Biesta, 
and Robinson 2015), were used. The iterational dimension refers to an actor’s experiences, 
consisting of past patterns of thought and action, while the projective dimension consists 
of an actor’s view on possible different ways to act, related to hopes, fears and desires for 
the future.

In this article, the two temporal dimensions of teacher agency described as the 
iterational and projective dimension make it possible to shed light on how preschool 
teachers collectively and over time manage teaching as a new part of their mission. The 
following questions led to the process of analysis:

● Which prior experiences do preschool teachers, when describing their aspirations 
concerning teaching, consider significant?

● What aspirations do preschool teachers have concerning teaching?

Method, data and analysis

The empirical data consists of two related but temporally separated sets of data holding 
collegial discussions among preschool teachers. As we mentioned earlier, collegial dis-
cussions within developmental processes in Swedish preschools include both preschool 
teachers and child minders. The first set of data (phase one) consists of talks during 
a development process in which seven preschool teachers and three child minders were 
engaged, and the second set of data (phase two) consists of group interviews with five 
preschool teachers and two child minders six months later. The preschool teachers Anna, 
Maria and Margareta (fictitious names) participated in both phases.

In phase one, a preschool principal together with other preschool staff leaders 
arranged a competence development process aiming to let the staff discuss the meaning 
of teaching as a new part of the preschool teacher’s mission. In the spring of 2017, 
inspired by the earlier mentioned inspection report (SSI 2016), around 50 preschool 
staff (preschool teachers and child minders) met and had group discussions about 
teaching during two half-day sessions. One session focused solely on teaching, and one 
session focused on pedagogical documentation. As we, the researchers were engaged in 
another cooperation project with the preschool principal prior to the developmental 
process, we came to know about the upcoming sessions and we decided, together with 
the preschool staff leaders, to engage as researchers in the development process. The 
preschool staff leaders, who alternately lectured and read aloud from the inspection 
report and encouraged the staff to discuss topics in smaller groups, structured the 
group discussions. We took field notes and taped all group talks, both the lecturing 
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parts led by the preschool staff leaders and the various group discussions. As we were not 
able to attend physically in all groups, we placed a sound recorder on the table at the 
beginning of the discussions. Ten group discussions were recorded and transcribed. 
When selecting target groups for this article we chose the two groups of staff that worked 
with 1–3 year old children. Anna and Maria participated in a group consisting of four 
preschool teachers and one child minder in total. Margareta participated in a group 
consisting of three preschool teachers and two child minders in total. From a total amount 
of 21 hours of recorded talks from phase one, data from the selected group-talks were 
limited to four hours and ten minutes. Our choice of staff working with a specific age 
group relates to our research interest in the youngest preschool children.

In phase two, six months later, two group interviews with the selected target groups in 
phase one, working with 1–3 year old children, were conducted. One with Anna and 
Maria’s working team (four preschool teachers and one child minder in total) and one with 
Margareta’s working team (one preschool teacher and one child minder in total). The 
interviews, which lasted for a total of two hours and 15 minutes each, were recorded and 
transcribed. Before each interview, we videotaped every-day situations in the teachers’ 
preschool settings, where the video recordings totalled 7 hours and 30 minutes. The 
researcher selected parts of the video films, containing different situations where the staff 
interacted with the children. The video excerpts were chosen because they showed 
different types of situations (meal times, routine situations, planned activities and so 
on) but also differed when it came to which preschool teacher participated. The selected 
video films were used as a trigger in the interviews, which focused on situations in the 
selected video films as well as other every-day situations from which the staff discussed 
what is viewed as teaching, what is not and why some situations might be viewed as 
teaching while others are not.

In both phases, the staff/participants consisted of preschool teachers and child mind-
ers. However, when analysing and presenting the results we mainly focus on the three 
preschool teachers Anna, Maria and Margareta. The reason for us selecting three pre-
school teachers is primarily that preschool teachers are responsible for the teaching in 
Swedish preschools and therefore, we want to highlight their reasoning. We are aware 
that all staff who participated in the group discussions, the child minders and even those 
who did not engage verbally in the discussions have had an impact on the preschool 
teachers’ reasoning, as well as other aspects like as researchers listening in, the discus-
sions being recorded and so on. In both phases, some of the participants did not actively 
take part in the discussions. Thereby – following the analytical focus of what was actually 
spoken, the silent participation was not acknowledged. We are aware of the large part of 
communication that is nonverbal but such aspects were not included in the study.

In this article, preschool teachers are positioned as active agents by acknowledging 
the important role of preschool teachers in times of educational change. We regard 
preschool teachers’ discussions on teaching as actively contributing ‘to shaping their 
work and its condition’ (Priestley, Biesta, and Robinson 2015, 1). During the analysis, all 
transcribed data were analysed according to the temporal dimensions from our theore-
tical framework of teacher agency (Priestley, Biesta, and Robinson 2015). The analysing 
were carried out through the lens of the iterational and projective dimensions that also 
formed the first preliminary themes in the results. The theoretical lens of teacher agency 
enabled us to regard how teachers ‘critically shape their responses to problematic 
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situations’ (Biesta and Tedder 2007, 11). When analysing and presenting the data, the 
focus were set on the tensions that became visible during phase one. Therefore, in the 
data from phase two, we focused on whether these tensions had transformed or 
vanished, which explains the somewhat limited data presented from phase two. 
Another aspect is the differences in amount of data. From phase one, data consist of 
a transcription of 39,709 words, compared to the transcriptions from phase two, which 
consists of 18,196 words.

As the temporal dimension is important when analysing teachers agency, we decided 
to choose a closer analysis of three preschool teachers who participated in phase one and 
then participated in the interviews in phase two. By following the same three participants, 
we were able to show in what way their discussions on teaching changed and/or 
developed between the first discussions during the development process and the dis-
cussions in the group interviews six months later. The three preschool teachers Anna, 
Maria and Margareta were chosen because they all work with children aged one to three 
and because their utterances showed different nuances within the tensions that 
appeared. The tensions appeared when their reasoning differed amongst themselves or 
from the preschool staff leaders, but also when past patterns of action and thought were 
in conflict with teaching as a new part of their mission. We use quotations from Anna, 
Maria and Margareta in the results to illustrate these tensions and the different ways to 
achieve teacher agency. All quotations are translated from Swedish into English.

In both phases, during the whole research process, ethical guidelines for research were 
followed (Swedish Research Council 2017). All the staff and the preschool staff leaders 
gave their informed consent to let us take part in the development process, to let us take 
notes and record their group discussions. All staff in both working teams, from which data 
in phase two was collected, gave their informed consent to let us video film their every- 
day activities and to conduct and record the group interviews. All the preschool children’s 
guardians gave their informed consent to let their children be part of the video films. All 
the participants were aware of their rights to withdraw from the research project, and if 
withdrawing it would not affect their participation in the developmental process, but no 
one told us they wanted to do so. Concerning the young children’s voluntary participa-
tion, we cannot consider them aware of being part of the research process, but we strived 
to not videotape situations where the children seemed to feel uncomfortable.

Results

This article aims to contribute with knowledge about how preschool teachers collectively 
manage teaching as a new part of their mission. Data from phases one and two are 
presented separately since the settings are different.

Phase one: managing tensions between the iterational and projective dimensions

The following quotation exemplifies tensions between the iterational and the projective 
dimensions: 

Maria And that is really how we have done it many times before. We have written our 
observation and then ‘Well, what’s in it from the curriculum?’/ . . . /If looking at this in 
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another way, if you actually select a goal in the curriculum first, then you can also direct 
the group differently, in your own direction.

The quote form Maria exemplifies the iterational dimension, indicating that the goal 
was chosen after having an activity with the children prior to the new mission of teaching. 
The projective dimension exemplified in Maria’s quote above consists of other possible 
ways to act and engage in the future. Here Maria describes situations where the peda-
gogical staff chooses the goal from the curriculum during the planning stage. When 
describing new possible ways to act Maria achieves teacher agency by seeing other 
alternative ways that correspond with the mission of teaching, as described in the 
inspection report from the Swedish Schools Inspectorate (2016). Similar tensions appear 
in Anna and Maria’s discussion: 

Anna Because you can work towards a goal but if you are not aware of the goals, you do 
not know, uh, that it is teaching. It is only teaching if you base it on the curriculum goals, 
I think. Because it is our steering document, so. You cannot ignore it.

Anna’s viewpoint is based on the notion that preschool practice may have been goal- 
oriented before teaching was introduced to the teachers’ mission. Adding to this starting 
point, she communicates other possible ways of teaching in the future. The curriculum as 
well as the inspection report appear to be important to Anna, as exemplified in the 
projective dimension in the quotation above. Anna and Maria continue their discussion by 
comparing past patterns of actions and thoughts with possible ways of acting in the 
future according to their understandings of the mission of teaching: 

Maria You think we might have done something in the same way before, but we did not 
have a goal in sight from the beginning?

Anna No, but I think it is like that now, that we have to be aware of what goals we are 
working towards.

Maria Mm, that is the difference between teaching and not teaching.

Anna Yeah

During their collegial discussion, Maria and Anna come to a mutual understanding of 
the mission of teaching, which comes into light through the iterational as well as the 
projective dimensions of teacher agency. According to our interpretation, the collegial 
discussion is central when Anna and Maria achieve teacher agency.

Yet another tension appears in relation to either steering towards the goals in the 
curriculum, as the quotations above shows, or letting the children’s interest lead the 
process. Anna talks about experiences of activities like circle time, that didn´t acknowl-
edge children’s interests. The discourse of children’s interests is present both in the 
iterational as well as in the projective dimensions: 

Anna It should be a goal-oriented process based on the children’s interests. Then it might 
not be . . . OK, it might be teaching, because you have a goal-oriented process, but you do 
not reach the children in the same way if they have no interest.

In Anna’s view, there is a tension between the ambition of enhancing children’s learning 
and development through children’s interests and her interpretation of the mission of 

EARLY YEARS 7



teaching. According to Anna, a goal-oriented process should include children’s interests. By 
making this addition, she achieves teacher agency where the iterational dimension as well 
as the projective dimension, focusing on children’s interests, plays a big part.

The iterational dimension, consisting of past patterns of thought and action, contri-
butes to Margareta’s achievement of teacher agency to a high degree. Instead of high-
lighting children’s interests, as Anna does, Margareta focuses on preschool teachers’ 
knowledge and experiences concerning the needs of children: 

Margareta A goal-oriented process must be when we notice an interest, a need [from the 
child] to work a bit more with for example language learning and to let the child’s 
interests and needs direct our process.

Margareta transforms her understanding of the mission of teaching in the same way as 
Anna does, but adds the children’s needs, which serves as a point of departure from which 
preschool teachers choose a goal. Children’s needs are central in Swedish preschool 
culture, and to Margareta this is important when transforming her understanding whilst 
at the same time tuning into the discourse of children’s interests.

After a few group discussions, the preschool staff leaders ask if the preschool teachers 
can define a goal-oriented process. Margareta replies: 

Margareta Well, it would probably be curriculum goals, something in the curriculum that 
we want to deepen our knowledge about, and probably, there will be different paths to 
take along the way.

This definition is both corrected and further developed by the preschool staff leaders 
by stressing a joint discussion. Margareta clarifies her previous utterance: 

Margareta Yes. Which path it takes . . . mainly we begin with the children and the 
children’s interests, but of course, we have the curriculum goals

Margareta holds on to her belief whilst managing the mission of teaching. By adding 
awareness of the children and children’s interests to the definition expressed by the 
preschool staff leaders, we interpret her actions as achieving teacher agency.

Tensions also appear during discussions about the mission of teaching and the 
responsibility of the preschool teacher, as stressed in the SSI report (2016). Maria describes 
some experiences of when a child minder successfully took responsibility of a typical 
preschool teacher task. She continues by expressing her vision in which she does not 
explicitly mention the responsibility of the preschool teacher, but rather uses ‘one’ and 
‘we’ as expressions for the whole working team: 

Maria For example, we kind of sit down together and discuss direction and goals. Um. For 
everyone to agree. One might decide that it is these concepts, when we are working 
towards this goal, so that everyone speaks the same language/ . . . /and then, uh, then you 
evaluate and see if you have reached the goal.

Anna, on the other hand, expresses her vision by highlighting the individual respon-
sibility of the preschool teacher: 

Anna I have an obligation to do that and then I have to make sure/ . . . /if someone asks 
me, do you teach? Then it is my job as a preschool teacher to be able to show the 
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teaching. Um. And to assure quality for it for example through our pedagogical docu-
mentation and to be able to point to it/ . . . /It is our responsibility to also make sure that 
the child minders are included in that process, yes, what we actually do and why, because 
they should actually be a part of it even if the greatest responsibility lies with us, we must 
involve them.

Maria and Anna’s visions exemplify nuances in the projective dimension when discuss-
ing aspects of differences in responsibility between preschool teachers and child minders, 
according to the mission of teaching.

Later on, in collegial discussions between Maria and Anna, further nuances come to 
light: 

Maria I personally think it is . . . I really cannot manage it, I think it’s weird how you can . . . 
I can’t as a preschool teacher say that . . . I can’t say that I am much smarter and have better 
thoughts than . . .

Anna But it is not about you saying you are smarter and having better thoughts, it is about 
what, which is your responsibility based on our steering documents/ . . . /I totally agree, 
I don’t think you should split up tasks either, but at the same time, we have the formal 
preschool teacher education. We are the ones who have been studying for three and 
a half years to have that expertise.

Maria Absolutely! But you may have taken other courses, although you yourself may not 
be a formal preschool teacher, that have provided relevant knowledge

Anna Yes, you may have taken educational courses, but we have a teacher’s certificate.

The preschool staff leaders take part in Anna and Maria’s discussion. The preschool staff 
leaders stress their interpretation of the Swedish Educational Act 1 chapter 3§: ‘under the 
direction of preschool teachers’. Their interpretation involves mutual discussions in the 
working team as a shared task, however the responsibility lies on the preschool teachers. 
Anna and Maria’s discussion continues: 

Anna If you see it like that, can you divide task then? If you choose to see it that way?

Maria Yes but, what I do not like is that child minders are not allowed to have develop-
mental talks [with parents], I cannot manage such divisions

Anna Okay

Maria Yes, I am against that division. But I understand, that I have the responsibility

Maria’s expressions indicate concerns regarding teaching as divided tasks within the 
working team. She expresses positive experiences of sharing task with child minders, as 
well as ambitions towards including child minders in teaching. Anna’s expressions, on the 
other hand, do not indicate any concerns regarding preschool teacher’s explicit respon-
sibility according to the mission of teaching. Anna attunes to Maria’s ambition, but at the 
same time continues to highlight the differences in terms of responsibility. She handles 
the teaching responsibility by stressing her obligation to teach and by including child 
minders in the teaching process. Maria and Anna achieve teacher agency collectively 
through collegial discussions in which they come to a mutual understanding of the 
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mission of teaching, finding a way for the different nuances in the projective dimension to 
coexist.

Phase two: towards a projective dimension, collectively negotiated

In the data from the group interviews that took place six months after the developmental 
process (phase two of the study) the tensions that appeared during phase one seem to 
have faded out. No one talks about preschool teachers having tasks that differ from child 
minders or about preschool teachers’ specific responsibility. Instead, expressions like ‘we’ 
and ‘together in the working team’ are used. The discourse of the curriculum is central, as 
well as the discourse of children´s interests, but differs from phase one: 

Anna Do you need to have an expressed goal, I wonder . . .

Maria No, you do not have to

Anna Maybe it is about being aware of the goals. And that’s when you can depart from the 
children’s interests because then I know that I can work with this or invite to this.

Maria But we could almost decide the goal . . . a goal retrospectively, almost

Anna Yeah

The projective dimension consists of expressions that stem from hopes and desires for 
a good child-centred pedagogical practice. Anna and Maria transform their understand-
ings of teaching using the concept of awareness, found in the inspection report (SSI 2016), 
as a way to acknowledge children’s interests. By doing so they relate to the mission of 
teaching, transforming it to fit their mutual ambition. According to our interpretation, 
Anna and Maria achieve teacher agency through their collegial discussion when discuss-
ing possible ways to act in their future teaching practice.

Maria describes, for her, problematic experiences of convincing children to taste 
different kinds of foods. One example of the developed discourse of intentions from the 
curriculum and the children’s interests is exemplified below: 

Maria Although I also think, we have returned to what is expressed in the curriculum, what 
is our mission? It is a relief – it does not say that, it does not say in the curriculum that we 
must actually eat carrots

In the quotation above, she talks about the mission as a way to overcome a sense of 
forcing children to do something, and instead open up towards a child-centred peda-
gogy. Maria takes advantage of the curriculum to legitimise her ambition for the future 
(the projective dimension) as a way for her to achieve teacher agency.

Another example of the projective dimension consists of discussions that stem from 
hopes and desires for a pedagogical practice for the greater good of children is the 
ambition of having a practice that is fun for children. Margareta talks about the importance 
of teaching not being experienced as ‘demanding’ for children, and continues by saying: 

Margareta Our starting point is the children, we see that they think this is great fun and 
they help each other in this, and it serves as an engine, and above all it is fun and what is 
fun you can continue with
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When Maria, on the other hand, talks about teaching and fun for children, she talks 
about it as a strategy for enhancing children’s positive feelings towards specific subjects 
and in the end making experiences in compulsory school more fun: 

Maria Then one can have an awareness also in I think, um, as you say, I do not teach math 
now but on the other hand, afterwards you can perhaps see lot of mathematics here, and 
then with awareness name it as mathematics to increase the children’s desire to actually 
like mathematics or science, kind of. So that the school might be fun later on,

[Laugh] 

Maria Even though it is, teacher centred teaching then, yes . . .

By using a concept from the inspection report (‘awareness’) in a way that fits ambitions 
and hopes for the future, Maria entwines the iterational dimension constituting of past 
patterns of recognising the goal afterwards with the projective dimension constituting of 
possible future trajectories of action. The projective dimension rooted in the iterational 
dimension enhances Maria’s achieving of teacher agency.

Conclusion and discussion

Through the theory-driven analysis, using the theoretical concept of teacher agency, 
different ways of collectively managing teaching as a new part of Swedish preschool 
teachers’ mission come into light.

In the results presented above, the preschool teachers Anna, Maria and Margareta 
achieve teacher agency in different ways, all of which are depending on the contextual 
aspect of being able to discuss these matters collegially. Tensions between the iterational 
and the projective dimension appear during phase one but the tensions seem to have 
faded out during phase two. The preschool teachers achieve agency by transforming their 
understanding of the mission of teaching during their collegial discussions. When trans-
forming, the preschool teachers reformulate their own definitions and understandings of 
teaching by including ambitions that stem from past patterns of action and thought, as 
well as hopes and desires for the future, both their own as well as those of their 
colleagues.

The results presented in this article will be further discussed in relation to the need of 
collegial discussions over time, the preschool profession’s core values and the preschool 
profession’s core values relation to the concept of teaching.

In order for a new part of a mission to have impact on teachers’ understandings, 
repeated collegial discussions over time are needed. The competence development 
process aimed for the staff to discuss the concept of teaching. The preschool staff 
leaders challenged as well as encouraged the staff to discuss the difficulties concerning 
aspects that were contradictory to the professional tradition. When for example Maria 
seemed to have lost her self-esteem during phase one, talking about differentiated 
tasks, Anna encouraged Maria to take another perspective and challenged Maria’s way 
of thinking. The development process involved collegial discussions in which teachers 
have managed different tensions connected to teaching. We have seen the importance 
of collegial discussions as prerequisites for joint reasoning on other possible future ways 
to act and think, as exemplified in the projective dimension of teacher agency. The 
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process duration is another important aspect enabling possibilities for preschool tea-
chers to transform their understandings of teaching in preschool, thereby contributing 
to a changed approach to teaching in practice. In the studied competence development 
process, we initially noticed how the preschool teachers felt insecure. Later on, in the 
group interviews, the preschool teachers’ discussions were more elaborated and con-
nected to their experiences and visions. The preschool teachers’ experiences showed 
the iterational dimension, and their visions indicated the projective dimension of 
teacher agency, for example, as shown in phase two where Maria entwined past 
experiences of recognising the goal afterwards with the ambition to depart from 
children’s interests when teaching.

We have noticed the appearance of the preschool profession’s core values in the 
teachers’ reasoning and discussions on teaching. The central aspects, representing core 
values, are for example sensitivity to the children’s interests and needs, the ambition to 
perform a pedagogical practice for the greater good of children and the professional 
tradition of preschool teachers and child minders working together in a team. The pre-
school teachers manage teaching as a new part of their mission by this professional core, 
using the core to illuminate their mutual transformation towards a new understanding. 
When tensions appear between tradition and new policy, the preschool teachers use the 
central aspects of the professional core to make adjustments, additions or changes to 
school policy. This is exemplified when Margareta adds children’s needs as an important 
aspect of teaching. The professional tradition of preschool teachers and child minders 
working together in teams where there is no division of tasks is exemplified in Maria’s 
discussion. We ask whether upholding this professional tradition and ‘not stepping on the 
toes’ of child minders is more important than enhancing children’s equal rights to high- 
quality practice within the Swedish preschool.

Previous research on teaching in preschool has principally shown preschool teachers 
lacking an understanding of and resistance towards the concept of teaching. As our study 
departs from an understanding of the preschool teacher as an active agent of change 
related to policy, and as we studied a process over time, we have been able to visualise 
how the preschool teachers manage the new part of their mission, incorporating it into 
their professional core value. As opposed to previous research that has shown difficulties 
and challenges related to teaching in preschool, our study shows a preschool specific 
teaching based on the preschool teachers’ own experiences, understandings and visions. 
We have seen how they achieve teacher agency through actively contributing ‘to shaping 
their work and its condition’ (Priestley, Biesta, and Robinson 2015, 1). Anna and Maria 
exemplify this when discussing dividing tasks between child minders and preschool 
teachers.

Finally, our data have been analysed through the lens of preschool teacher agency, 
acknowledging the preschool teachers’ competence and skills. Without this lens, our data 
might have been interpreted differently as if tensions between traditions and policy were 
invisible and not managed by the preschool teachers. Such results might uphold an image 
of preschool teachers resisting teaching, thereby looking like new policy is failing to 
transform and change practice. Preschool is considered to be in constant transition and 
has been for a longer period (Swedish National Agency of Education 2004), and our 
wishes for future quality accounts and evaluations are that preschool teacher agency is 
taken into account.
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An implication for future research is that use of longitudinal studies could inform 
sustainability of policy changes, for example whether or not teaching will change practice 
and how, or if, the preschool practice will transform the concept of teaching.
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Bilaga 1: Tabeller över metod, empiri, transkribering 
och urval 
Tabell 1: Metod, empiri, urval, transkribering och urval, delstudie I 

Metod Mängd empiri Transkribering Urval 

Videoobservation 9:19:38 24 sidor i word 51 händelser 

 

Tabell 2: Metod, empiri, transkribering och urval, delstudie II 

Metod Mängd 

empiri 

Transkribering Urval 

Ljudinspelning av 

kompetensutvecklingsinsats 

 

21:07:48 110 422 ord Rektors 

uttryck 

Intervju  

 

0:56:50 7810 ord I sin 

helhet 

Enkät 11 

enkätsvar 

av 40 

tillfrågade 

3593 ord I sin 

helhet 

 

Tabell 3: Metod, empiri, transkribering och urval, delstudie III 

Metod Mängd 

empiri 

Transkribering Urval 

Ljudinspelning av 

kompetensutvecklingsinsats 

(de som arbetade med de 

yngsta barnen) 

 

4:11:08 39 709 ord Tre 

förskollärares 

uttryck 

Videoobservation 

 

7:22:37 Transkriberades 

ej 

13 situationer 

Gruppintervju 2:14:11 18 196 ord Samma tre 

förskollärares 

uttryck 
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Bilaga 2: Tillträde till fältet 
Här redogörs för tillträde till fältet för enkätstudien, 

kompetensutvecklingsinsatsen och gruppintervjuerna.  

 

Enkätstudie  

Eftersom jag själv arbetade inom rektorsutbildningen visste jag att det 

på flera andra lärosäten i Sverige pågick fortbildningsinsatser specifikt 

för rektorer i förskolan, där deltagarna kom från olika kommuner och 

olika typer av huvudmannaskap. Jag tog därför kontakt med 

utbildningsledare för en fortbildningsinsats för förskolerektorer med 

fokus på pedagogiskt ledarskap vid ett annat lärosäte. Jag frågade 

utbildningsledarna om jag fick tillfråga deras kursdeltagare om 

deltagande i en enkätstudie om undervisning och kvalitet i förskolan. 

Efter att ha fått tillåtelse av de som var ansvariga för 

fortbildningsinsatsen vid detta lärosäte kontaktade jag de 40 

kursdeltagarna via mail (se bilaga 3). Bifogat mailet fanns ett 

utförligare informationsbrev med de fem olika enkätfrågorna och en 

förfrågan om deltagande i fördjupande intervju (se bilaga 3). Elva av de 

tillfrågade skickade in svar via en webbportal där dokumenten 

laddades upp anonymt. Tre av informanterna sa sig villiga att delta i en 

fördjupande intervju. Två av de som sagt ja initialt gick inte att få tag i 

och därför genomfördes endast en fördjupande intervju. Den 

genomfördes via telefon. 

 

Kompetensutvecklingsinsats  

Jag träffade rektorn som var chef över de förskollärare och barnskötare 

som deltog i kompetensutvecklingsinsatsen (delstudie II och III) i ett 

annat sammanhang. Rektorn frågade om jag ville följa deras 

kompetensutvecklingsinsats, vilket jag tackade ja till. Ett 

informationsbrev med samtyckesblankett (se bilaga 3) mailades till 

rektorn som delade ut och samlade in samtyckesblanketter. I detta 

skede sa alla ja till deltagande i studien.  

 

Kompetensutvecklingsinsatsen initierades av en kommunal rektor och 

leddes av rektors ledningsteam. I ledningsteamet ingick, förutom 

rektorn, en förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag och en 
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specialpedagog. Rektorn var chef över tre förskoleenheter i en 

mellanstor svensk stad. De tre förskoleenheterna hade sammanlagt ca 

12 avdelningar och ca 50 anställda förskollärare och barnskötare . 

 

Gruppintervjuer 

Eftersom jag i delstudie I fokuserade på de yngsta förskolebarnen och 

då använde mig av videoobservationer ville jag närmare studera 

undervisningssituationer tillsammans med de yngsta förskolebarnen. 

Jag pratade först med rektorn som initierat och bjudit in till 

kompetensutvecklingsinsatsen och frågade om några av dennes 

medarbetare skulle kunna vara intresserade av att delta i en sådan 

studie. Mitt urval handlade om att det skulle vara deltagare som 

arbetade tillsammans med de yngsta förskolebarnen, i övrigt hade jag 

inga andra kriterier. Vid två tillfällen under 

kompetensutvecklingsinsatsen informerade jag sedan om möjligheten 

att delta i gruppintervjuer där vi tillsammans skulle diskutera 

videoinspelningar från deras egen förskoleavdelning. Två arbetslag, 

där den ena kan beskrivas som ett storarbetslag (två ordinarie 

avdelningar som arbetar tätt tillsammans och har gemensamma 

lokaler) och den andra en mer traditionell avdelning med tre anställda, 

tackade ja till att delta i studien. Storarbetslaget hade vid tidpunkten 

ca 30 barn i åldern 1-3 år och det traditionella arbetslaget hade ca 15 

barn. De två arbetslagen arbetade inte vid samma förskoleenhet.  

 

Vid besök på de två förskolorna delade jag ut informationsbrev och 

samtyckesblankett till förskollärare och barnskötare. Personalen sa sig 

villiga att dela ut informationsbrev och samtyckesblankett till 

vårdnadshavare (se bilaga 3), liksom att samla in samtyckesblanketter. 

I storarbetslaget lämnade all personal in samtyckesblankett. I det 

andra arbetslaget hade en av de som arbetade i arbetslaget under 

kompetensutvecklingsinsatsen slutat och ny personal börjat. Den 

nyanställda tackade nej till att delta i studien. Vårdnadshavare till alla 

barn lämnade in samtyckesblankett, endast en avböjde medverkan. De 

personer som avböjde (både personal och barn) videofilmades inte och 

deltog inte heller under gruppintervjun. 
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Bilaga 3: Information och samtycke 

För redogörelse av information och samtycke i delstudie I, se 

licentiatuppsatsens bilagor.  

 

Nedan redovisas mail med förfrågan om deltagande i enkätstudie 

(delstudie II), informationsbrev, samtyckesformulär, enkätfrågor och 

förfrågan om deltagande i intervju (delstudie II), informationsbrev 

med förfrågan om att delta i forskningsprojektet Undervisning i 

Förskolan (delstudie II och III), samtyckesblankett 

kompetensutvecklingsinsats (delstudie II och III), informationsbrev 

vårdnadshavare videoinspelningar (delstudie III), samtyckesblankett 

vårdnadshavare videoinspelningar (delstudie III), informationsbrev 

pedagoger videoinspelningar och gruppintervju (delstudie III) och 

samtyckesblankett pedagoger videoinspelningar och gruppintervju 

(delstudie III).  
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Mail med förfrågan om deltagande i enkätstudie (delstudie II): 

Hej! 

Jag heter Ebba Hildén och arbetar som utbildningsledare och adjunkt 

i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Tillsammans med 

professor Annica Löfdahl Hultman och docent Andreas Bergh så jobbar 

jag med ett forskningsprojekt som intresserar sig för begreppet 

undervisning i förskolan.  

Begreppet undervisning infördes som bekant i skollagen 2011, men det 

är först nu under hösten som begreppet har fått en ökad 

uppmärksamhet. Anledningen till det ligger mycket i den 

granskningsrapport som Skolinspektionen släppte i början av 

september. I sin rapport lyfter bland annat Skolinspektionen 

betydelsen av att begreppet undervisning tydliggörs och definieras.  

Vi tycker att det är viktigt att ni som är yrkesverksamma inom 

förskolan ges möjlighet att berätta om era tankar och reflektioner kring 

undervisning i förskolan. Syftet med vårt forskningsprojekt är därför 

att undersöka hur yrkesverksamma inom förskolan resonerar och 

tänker kring detta. Vad kan undervisning i förskolan vara och hur 

skulle man kunna göra när man undervisar i förskolan? I ett första steg 

frågar vi dig som förskolechef och deltagare i kursen Fortbildning för 

förskolechefer om du vill och har möjlighet att svara på några frågor.  

Bifogat detta mail finner du informationsbrev med frågeformulär. 

Spara detta dokument på din dator, svara på frågorna och gå sedan in 

på din kurs rum på Fronter. Inne i kursens rum på Fronter uppe i 

vänstra hörnet finns en flik med namnet ”Undervisning i förskolan”. 

Klicka där så kommer du till ett rum där informationstexten ligger. Här 

finns även frågeformuläret. Nederst på denna sida kan du ladda upp 

dina svar på frågorna. När du laddar upp ditt dokument så kommer det 

till en mapp i en digital molntjänst som heter Box. Till denna mapp har 

bara vi forskare som är knutna till projektet tillgång. Alla svar kommer 

att behandlas konfidentiellt och det kommer inte att vara möjligt för 

utomstående varken att se att det är du som svarat eller dina svar. 

Senast den 10 januari behöver vi ha dina svar. 

Stort tack på förhand! 
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Informationsbrev, samtyckesformulär, enkätfrågor och förfrågan om 

deltagande i intervju (delstudie II):      

                                                     

Information om ett forskningsprojekt samt förfrågan om att delta 

Undervisning i Förskolan:  

Begreppsförståelse och användning. 

I skollagen från 2011 framgår att den som är legitimerad förskollärare med behörighet att undervisa i 

förskola får bedriva undervisning och att denna också har ansvar för undervisningen. Förskolechefen har 

som pedagogisk ledare och chef det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med 

målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. I detta ingår att skapa sådana förutsättningar att det är 

möjligt för förskollärare att ta ansvar för undervisningen och att arbetet genomförs utifrån de riktlinjer 

för förskollärare och arbetslag som anges i läroplanen. En nyligen publicerad rapport från 

Skolinspektionen pekar bland annat på en otydlighet bland såväl arbetslag som förskolechefer i vad 

undervisning innebär och hur den ska bedrivas. I rapporten utgår Skolinspektionen från skollagens 

definition som i korthet kan beskrivas som ”målstyrda processer under ledning av förskollärare och som 

syftar till utveckling och lärande genom inhämtande av kunskaper och värden”. I Skolinspektionens 

rapport tolkas undervisning främst som en målstyrd process som sker i samtal och dialog. 

I vårt projekt avser vi att undersöka vilken innebörd begreppet undervisning tillskrivs i förskolekontext 

genom att ställa frågor till er som arbetar i förskolan som förskolechefer och som förskollärare. Vad är 

det som faktiskt görs och hur kan vi förstå det som olika former av undervisning? I projektet avser vi 

även granska texter som produceras om och inom förskolan som rör begreppet undervisning. 

I ett första steg vänder vi oss till dig som är förskolechef och ber dig svara på några frågor om detta. Vårt 

urval är förskolechefer som går Fortbildning För Förskolechefer inom rektorsutbildningen och där du är 

en av deltagarna. För att komma till frågorna så klickar du på länken om frågeformuläret nedan. Om du 

samtycker till att delta så svarar du på de frågor som finns bifogade i dokumentet och följer anvisningarna 

för hur du ska skicka in dina svar. Det är viktigt att du sparar och döper dokumentet till ditt namn innan 

du skickar in dina svar. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att ingen obehörig kan ta del 

av dem. Det innebär att övriga deltagare i fortbildningen inte kan se att du lämnat in en fil eller ta del av 

dess innehåll. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke utan att ange orsak. Din medverkan eller 

beslut att dra tillbaka ditt samtycke kommer inte att påverka din undervisning eller bedömning inom 

Fortbildning För Förskolechefer.  

Vi vill i projektets fortsättning även intervjua några av er. Om du kan tänka dig att även medverka i en 

intervju så anger du dina kontaktuppgifter i bifogat frågeformulär.  

Karlstads universitet är huvudman för forskningsprojektet och ansvarig för personuppgifter. Enligt 

PUL personuppgiftslagen (1998:204) har du rätt att en gång om året kostnadsfritt ta del av de 

personuppgifter som finns och eventuellt få dessa rättade. Projektansvarig och kontaktperson för 

personuppgifter är Annica Löfdahl Hultman.  
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Resultaten från forskningen kommer att presenteras på seminarier, konferenser och i vetenskapliga 

tidskrifter.   

Fråga oss gärna om du undrar något! 

Kontaktperson Ebba Hildén, adjunkt vid Karlstads universitet ebba.hildén@kau.se tel 070 351 36 62 

Annica Löfdahl Hultman, professor vid Karlstads universitet annica.lofdahl@kau.se tel 054 700 1612 

Andreas Bergh, docent och lektor vid Örebro universitet andreas.bergh@oru.se 019 302175 

Undervisning i Förskolan: 

Begreppsförståelse och användning. 

Genom att du svarar på frågorna nedan och skickar in så lämnar du ditt samtycke till att delta i studien. 

Spara ditt dokument som du döpt till ditt namn så att du kan hitta det i din dator.  

Det finns ingen begränsning i hur långt ditt svar kan bli. Känner du att du inte kan eller vill svara på någon 

av frågorna så hoppar du över och går till nästa. Senast den 10 januari 2017 vill ha ditt svar.  

Först börjar du med att fylla i några bakgrundsfrågor: 

1. Är din huvudman kommunal eller fristående? 

Skriv ditt svar här:  

2. Hur ser din tjänst ut, har du tid i barngrupp och hur mycket? 

Skriv ditt svar här:  

3. Vad har du för utbildningsbakgrund? 

Skriv ditt svar här:  

4. Hur länge har du arbetat som förskolechef? 

Skriv ditt svar här:  

 

5. Hur många enheter och hur många medarbetare är du chef för? 

Skriv ditt svar här:  

 

Nu är vi framme vid frågorna om Undervisning i Förskolan. Vi är inte ute efter att du svarar rätt – utan 

vi vill att du skriver ner dina tankar och erfarenheter. Det finns ingen begränsning i hur långt ditt svar 

kan bli. Känner du att du inte kan eller vill svara på någon av frågorna så hoppar du över och går till nästa.   

6. Vi ser en ökad fokusering på undervisning som begrepp i förskolans verksamhet. Vad 

tänker du om det? 

Skriv ditt svar här: 

 



115 

 

 

7. Beskriv en konkret situation där du anser att förskolläraren undervisar. Vilka moment i 

denna situation menar du är undervisning? 

Skriv ditt svar här:  

  

8. Vad tänker du kännetecknar undervisning av hög kvalitet? Beskriv ett konkret 

exempel där du anser att undervisningen är av hög kvalitet. 

Skriv ditt svar här: 

 

9. Används begreppet undervisning i dina/din förskola? I så fall hur?     

Skriv ditt svar här:  

 

10. Om du jämför undervisningen i förskolan med undervisningen i skolan, vad är den 

huvudsakliga skillnaden?  

Skriv ditt svar här:  

 

 

 

Nedan kan du lämna dina kontaktuppgifter om du vill bli kontaktat för en eventuell intervju om dessa 

frågor. Det är inte bindande att lämna sina uppgifter och du kommer att få lämna ett nytt samtycke om 

du väljer att delta i en intervju. Om många anmäler sitt intresse för att delta i intervjustudien kan vi behöva 

göra ett urval.  

Skriv ditt Namn, e-post, telefonnummer här: 

 

Tack för ditt bidrag! 
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Informationsbrev med förfrågan om att delta i forskningsprojektet 

Undervisning i Förskolan (delstudie II och III): 

                                                                              

 

Information om ett forskningsprojekt samt förfrågan om att delta 

Undervisning i Förskolan:  

Begreppsförståelse och användning 

I skollagen från 2011 framgår att den som är legitimerad förskollärare med behörighet att undervisa i 

förskola får bedriva undervisning och att denna också har ansvar för undervisningen. Förskolechefen har 

som pedagogisk ledare och chef det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med 

målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. I detta ingår att skapa sådana förutsättningar att det är 

möjligt för förskollärare att ta ansvar för undervisningen och att arbetet genomförs utifrån de riktlinjer 

för förskollärare och arbetslag som anges i läroplanen. En nyligen publicerad rapport från 

Skolinspektionen pekar bland annat på en otydlighet bland såväl arbetslag som förskolechefer i vad 

undervisning innebär och hur den ska bedrivas. I rapporten utgår Skolinspektionen från skollagens 

definition som i korthet kan beskrivas som ”målstyrda processer under ledning av förskollärare och som 

syftar till utveckling och lärande genom inhämtande av kunskaper och värden”. I Skolinspektionens 

rapport tolkas undervisning främst som en målstyrd process som sker i samtal och dialog. 

I vårt projekt avser vi att undersöka vilken innebörd begreppet undervisning tillskrivs i förskolekontext 

genom att ställa frågor till er som arbetar i förskolan som chefer och som förskollärare. Vad är det som 

faktiskt görs och hur kan vi förstå det som olika former av undervisning. I projektet använder vi oss av 

flera olika empiriska material såsom enkäter, intervjuer och texter som produceras om och inom förskolan 

som rör begreppet undervisning. 

I denna specifika del av projektet vänder vi oss till er som är anställda som förskolechef, specialpedagog, 

förskollärare/barnskötare vid x förskola, y förskola och z förskola i å kommun. Vårt intresse är att ta del 

av era samtal, dokumentation och reflektioner som ingår i ett kompetensutvecklingsprojekt om 

undervisning i förskolan under 2017, ev. med fortsättning under 2018. Det är inte dina enskilda 

reflektioner som vi vill undersöka utan det som framkommer i era gemensamma samtal och 

dokumentationer. Eventuella bilder eller texter som kan identifiera barn, förskolor eller er som är anställda 

kommer att tas bort innan analysen påbörjas. Det är viktigt att veta att de uppgifter som vi får del av och 

de resultat som presenteras kommer att behandlas så att ingen obehörig kan ta del av dem. Du kan när 

som helst dra tillbaka ditt samtycke utan att ange orsak. 

Karlstads universitet är huvudman för forskningsprojektet och ansvarig för personuppgifter. Enligt PUL 

personuppgiftslagen (1998:204) har du rätt att en gång om året kostnadsfritt ta del av de personuppgifter 

som finns och eventuellt få dessa rättade. Projektansvarig och kontaktperson för personuppgifter är 

Annica Löfdahl Hultman. 
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Resultatet från forskningen kommer att presenteras på seminarier, konferenser och i vetenskapliga 

tidskrifter. 

Fråga oss gärna om du undrar något! 

Kontaktperson Ebba Hildén, adjunkt vid Karlstads universitet ebba.hilden@kau.se tel 070 3513662 

Vi som jobbar i projektet förutom Ebba är: 

Annica Löfdahl Hultman, professor vid Karlstads universitet annica.lofdahl@kau.se tel 054 700 1612 

Andreas Bergh, Docent i pedagogik, Örebro universitet 

Postdoktor i pedagogiskt arbete – under rekrytering 
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Samtyckesblankett kompetensutvecklingsinsats (delstudie II och III): 

                                                                           

 

Samtyckesblankett 

Forskningsprojekt om Undervisning i Förskolan 

Begreppsförståelse och användning 

Jag samtycker till att de muntliga och skriftliga delar från kompetensutvecklingsprojektet om undervisning 

som jag deltar i får användas i forskningsprojektet Undervisning i Förskolan vid Karlstads universitet. 

Ort datum och underskrift: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Informationsbrev vårdnadshavare videoinspelningar (delstudie III): 

 

 

 

 

Information om forskningsprojektet  

Undervisning tillsammans med de yngsta förskolebarnen  

Vid Karlstads universitet genomförs under hösten 2017 en studie om undervisning 

tillsammans med de yngsta förskolebarnen på er förskoleavdelning. 

Skollagen är den lag som reglerar förskolans verksamhet och där står det att man ska 

undervisa barnen. I projektet studeras närmare hur man gör när man undervisar små 

barn. För att kunna göra en analys tillsammans med personalen, av det som händer på 

förskolan när de undervisar barnen, kommer situationer där barnen ingår tillsammans 

med pedagogerna att videofilmas. Det kan exempelvis handla om att personalen 

samtalar med barnen och försöker att lära dem om något. Det kan handla om allt från 

att lära sig att sätta på sig skorna till att lära barnen räkna, måla eller om hur man är en 

bra kompis. Videoinspelningen och pedagogernas samtal om den undervisning som de 

ser i videofilmerna kommer att användas som underlag till en doktorsavhandling, som 

planeras att vara färdig under våren 2021, men även visas i vetenskapliga sammanhang 

som t.ex. konferenser och utgöra underlag för artiklar och böcker.  

Barnens identiteter kommer att döljas och avkodas. Det finns idag teknik som gör det 

möjligt att avidentifiera personer som videofilmas och denna teknik kommer att 

användas om videofilmerna visas på konferenser eller andra större sammanhang. Man 

kommer inte att kunna identifiera barnen som medverkar och inte heller vilken förskola 

som medverkar. Data kommer att lagras i enlighet med Karlstads universitets gällande 

regelverk. Ingen obehörig kommer att ta del av de videofilmer som barnen medverkar 

i.  

Karlstads universitet är forskningshuvudman och personuppgiftsansvarig. 

Kontaktperson är Katarina Ribaeus. Videodata såväl som insamlade uppgifter om en 

person är att betrakta som personuppgifter. Enligt personuppgiftslagen, PUL, har ni rätt 

att gratis en gång per år få ta del av samtliga uppgifter om ert barn som hanteras och 

vid behov få eventuella fel rättade. Ni har även rätt att begära radering, begränsning eller 

att invända mot behandling av personuppgifter. Det finns även en möjlighet att inge 

klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads 

universitet är dpo@kau.se.  
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Deltagandet i studien är helt frivilligt och ni kan när som helst avbryta deltagande utan 

att ange orsak.  

Om ni har frågor kan ni kontakta  

 

Lektor Katarina Ribaeus, ansvarig forskare och handledare 

katarina.ribaeus@kau.se 

 

Ebba Hildén, doktorand och den som genomför projektet 

ebba.hilden@kau.se  

070 351 36 62 

 

Professor Annica Löfdahl Hultman, handledare 

annica.lofdahl@kau.se 
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Samtyckesblankett vårdnadshavare videoinspelningar (delstudie III): 

 

Samtyckesblankett  

Undervisning tillsammans med de yngsta förskolebarnen 

 

 

Jag har fått information om projektet och mitt/mina barns deltagande. Jag är 

införstådd med rätten att när som helst avbryta mitt barns deltagande. 

 

Jag ger mitt samtycke till att mitt barn 

(förnamn)_______________________ född (år, månad) 

__________________________deltar i studien om undervisning 

tillsammans med de yngsta förskolebarnen. 

         

 

 

Vårdnadshavare     Datum 

 

 

Vårdnadshavare     Datum 

 

 

Ifylld blankett kan lämnas till den pedagogiska personalen på avdelningen. 
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 Informationsbrev pedagoger videoinspelningar och gruppintervju 

(delstudie III): 

 

 

 

 

 

Information om forskningsprojektet 

Undervisning tillsammans med de yngsta förskolebarnen 

 

Vid Karlstads universitet genomförs under hösten 2017 en studie om undervisning 

tillsammans med de yngsta förskolebarnen på er förskoleavdelning. 

I projektet studeras närmare hur man gör när man undervisar små barn. För att kunna 

göra en analys tillsammans med er pedagoger, av det som händer på förskolan när ni 

undervisar barnen, kommer situationer där ni ingår tillsammans med barnen att 

videofilmas. Det kan exempelvis handla om när ni samtalar med barnen och försöker 

att lära dem om något. Det kan handla om allt från att lära sig att sätta på sig skorna till 

att lära barnen räkna, måla eller om hur man är en bra kompis. Dessa videoinspelningar 

kommer ni sedan att i fokusgruppssamtal resonera kring tillsammans i ert arbetslag. 

Fokusgruppssamtalen kommer att spelas in med ljud. Videoinspelningarna tillsammans 

med ljudinspelningen från fokusgruppssamtalet kommer att användas som underlag till 

en doktorsavhandling, som planeras att vara färdig under våren 2021, men även visas i 

vetenskapliga sammanhang som t.ex. konferenser och utgöra underlag för artiklar och 

böcker.  

Era identiteter kommer att döljas och avkodas. Det finns idag teknik som gör det möjligt 

att avidentifiera personer som videofilmas och denna teknik kommer att användas om 

videofilmerna visas på konferenser eller andra större sammanhang. Man kommer inte 

att kunna identifiera er som medverkar och inte heller vilken förskola som medverkar. 

Data kommer att lagras i enlighet med Karlstads universitets gällande regelverk. Ingen 

obehörig kommer att ta del av de videoinspelningar som ni medverkar i eller av de 

ljudinspelade fokusgruppssamtalen med er. 

Karlstads universitet är forskningshuvudman och personuppgiftsansvarig. 

Kontaktperson är Katarina Ribaeus. Videodata såväl som insamlade uppgifter om en 

person är att betrakta som personuppgifter. Enligt personuppgiftslagen, PUL, har ni rätt 

att gratis en gång per år få ta del av samtliga uppgifter om er som hanteras och vid behov 

få eventuella fel rättade. Ni har även rätt att begära radering, begränsning eller att 
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invända mot behandling av personuppgifter. Det finns även en möjlighet att inge 

klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads 

universitet är dpo@kau.se.  

Deltagandet i studien är helt frivilligt och ni kan när som helst avbryta ert deltagande 

utan att ange orsak.  

Om ni har frågor kan ni kontakta  

 

Lektor Katarina Ribaeus, ansvarig forskare och handledare 

katarina.ribaeus@kau.se 

 

Ebba Hildén, doktorand och den som genomför projektet 

ebba.hilden@kau.se  

070 351 36 62 

 

Professor Annica Löfdahl Hultman, handledare 

annica.lofdahl@kau.se  
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Samtyckesblankett pedagoger videoinspelningar och gruppintervju 

(delstudie III): 

 

 

Samtyckesblankett  

Undervisning tillsammans med de yngsta förskolebarnen 

 

 

Jag har fått information om projektet och mitt deltagande. Jag är införstådd med 

rätten att när som helst avbryta mitt deltagande. 

 

Jag ger mitt samtycke till deltagande i studien om undervisning tillsammans 

med de yngsta förskolebarnen      

 

 

 

 

Namn      Datum 

 

___________________________________________________________________

________ 

Yrkestitel 

 

 

 

Ifylld blankett lämnas till Ebba Hildén. 



Uppdrag undervisning

Den här avhandlingen fokuserar den undervisande förskolläraren och mer 
specifikt hur undervisningsuppdraget formas. Tre empiriska studier har 
genomförts utifrån olika aktörers perspektiv: de yngsta förskolebarnen, rektorerna 
och förskollärarna. Avhandlingen skapar kunskap om hur dessa olika aktörer på 
olika sätt bidrar till undervisningssituationer i förskolan.

De yngsta förskolebarnen bidrar till undervisningssituationer genom att delta 
och visa initiativ, vilket sker i huvudsak genom icke-verbal kommunikation. 
Rektorerna bidrar till undervisningssituationer genom att skapa förutsättningar 
för förskollärares förståelse för undervisning som begrepp och uppdrag. 
Förskollärarna bidrar till undervisningssituationer genom att ta ansvar och 
genomföra undervisningen tillsammans med barnen.

Avhandlingens sammanvägda resultat visar den icke-verbala kommunikationens 
betydelse för undervisningssituationer och på förskolifiering som en strategi för 
professionen i hanteringen av ny policy. Förskolifiering sker när rektorer och 
förskollärare fyller begreppet undervisning med ett innehåll som rimmar väl med 
förskolans tradition och kultur.
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