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   This report describes a comparative study of the current pre-school curricula in Sweden and 

Poland and their practical application on a pre-school situated in each of the respective coun-

tries. The objective is to analyze and compare the curricular content in terms of knowledge 

development and to investigate how each curriculum is made visible in a practical context 

with the intention of uncovering differences between the pre-schools. The theoretical base of 

this study is rooted in the framework factor theory and the epistemological foundations of 

Vygotskij and Piaget.  

   The investigation is qualitative and the main research methods are participant observations 

and conversation interviews.  

   The frame factors that were considered in the investigation of the scopes of practice are 

planning, division of work, density of personnel, group structures, preferred way to work and 

judgment. 

  The conclusion is that these factors also proved to be very diverse in the two pre-schools.   

The curriculums and pre-scholar scopes of practice were clearly based on different epistemo-

logical traditions. Although the conclusion is not entirely univocal, the investigation indicates 

that the Polish pre-school is strongly influenced by Piaget, while its Swedish counterpart is 

influenced by Vygotskij.  
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1. Inledning  

Polen och Sverige är inte enbart två geografiskt skilda områden, utan även två kulturellt och 

språkligt skilda världar. Polen är särskilt intressant att studera av den orsaken att det trots 

olikheterna ligger i nära anslutning till Sverige, såväl geografiskt som historiskt (Nationalen-

cyklopedin 2009). Den senaste sammanflätningen av de två ländernas formella historia ägde 

rum i och med Polens inträde i EU år 2004 (Nationalencyklopedin 2009). I denna text ska jag 

utifrån förskoleläroplanernas teoretiska utformning och praktiska verkställningstradition jäm-

föra en förskoleverksamhet i Polen med en förskoleverksamhet i Sverige. Motivet grundas i 

faktumet att komparativa studier av förskoleverksamheter i Sverige och Polen fortfarande är 

ett outforskat område. Förskolor är statligt reglerade institutioner som verkställer politiskt 

betingade styrdokument. Läroplanerna är styrdokument som formar förskoleverksamheten i 

såväl Polen som Sverige (Ministerstwo E. N. 2007; Skolverket 2009). Ländernas indirekta 

grannskap till trots, går det att skönja distinkta olikheter i läroplanerna, samt i de praktiska 

verksamheter som formas utav dem.  

 

Motivet till studien grundas även i filosofiska tankegångar. Det välkända polska talesättet att 

det är ”mörkast under den tända lyktan” anknyter till uppfattningen om att saker och ting inte 

alltid är vad de verkar vara, det vill säga att till och med det mest välkända kan innehålla 

okända element. Den välciterade vetenskapsfilosofen Gadamer menar att kunskap erhålls i 

mötet med det okända; kunskapsvärldar möts, smälter samman, förändras och föder på så sätt 

ny kunskap (Thomassen 2007 s 97). Gadamer benämner detta fenomen horisontsamman-

smältning (Thomassen 2007 s 98). Det förefaller dock vara alltför enkelt att undvika sådana 

möten genom att följa invanda, traditionsbundna rutiner, och följaktligen gå miste om vitala 

utvecklingsmöjligheter när man hela tiden gör ”som man alltid har gjort”. Att möten med för-

skolekulturer bortom nationens gränser möjliggör horisontsammansmältningar, det vill säga 

leder till kunskapsutveckling, bekräftas av Ewa Lundqvist Pääjärvi, enhetschef på enheten 

Söderförskolor i Stockholm; 

 

”Det är både vidareutvecklande och inspirerande att se andra kulturer och konfronteras med 

hur man själv tänker… Vi kom hem [från studieresorna; författarens anmärkning] med massor 

av nya intryck och kunskaper, nya sätt att tänka och se på verksamheten (Claesdotter 2007). 
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En förhoppning med denna undersökning är att den leder till just horisontsammansmältningar, 

eller åtminstone lockar till reflektion över den svenska förskoleverksamheten i förhållande till 

andra, till synes olika förskoletraditioner. Studien kan således vara av intresse för den med 

anknytning till förskolevärlden, men även för den som är intresserad av jämförelser av natio-

nella verksamheter. Avslutningsvis, avsikten är inte att peka ut den bättre eller sämre försko-

leverksamheten, utan att visa i vilken utsträckning olika förutsättningar kan leda ett likartat 

verksamhetskoncept i olika riktningar. 

2. Läroplanernas bakgrund 

2.1 Svenska förskolan och dess läroplan 

Den svenska förskolan fick sin första och för närvarande enda läroplan år 1998 och dess full-

ständiga titel lyder ”Läroplan för förskolan Lpfö 98”. I likhet med sin polska motsvarighet är 

den svenska läroplanen ett styrdokument, vilket innebär att dess innehåll skall styra all försko-

leverksamhet (Skolverket, Läroplaner, 2009). Läroplanen för förskolan omfattar barn som är 

inskrivna i en förskoleverksamhet från ett års ålder, fram till övergången till förskoleklass 

eller skolgång (Utbildningsdepartamentet 2009).  

 

Den svenska läroplanen för förskolan har en relativt kort existenshistoria jämfört med den 

polska läroplanen. Dess innehåll har dock en desto mer dokumenterad historisk influens-

grund. Grundvalen för den svenska förskoleverksamheten anlades av Fröbel under 1800-talet, 

med det omtalade förhållningssättet som liknade barn vid växande blommor i en trädgård 

(Pramling & Sheridan 2006 s 15). Förskolepedagogiken vidareutvecklades under första hälf-

ten av 1900-talet via influenser från bland andra Dewey och Gesell (Pramling & Sheridan 

2006 s 16). Deras gemensamma utgångspunkt utgjordes av idéer om bildningens betydelse för 

formningen av den demokratiska människan, en influens som fortfarande går att finna i da-

gens läroplan för förskolan (Pramling & Sheridan 2006 s 16).  

 

2.2 Polska förskolan och dess läroplan 

Den polska läroplanen för förskolan är ett styrdokument, vilket innebär att det styr förskole-

verksamhetens pedagogiska utformning. Det aktuella styrdokumentets titel lyder ”Program-
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underlag för fostran i förskolor och förskoleavdelningar i grundskolor” (författarens översätt-

ning; Podstawa programowa 2007). Begreppet programunderlag knyter an till det faktum att 

dokumentet utgör ett faktiskt underlag till olika pedagogiska utbildningsprogram som konkre-

tiserar läroplanens innehåll.  

 

Läroplanen omfattar barn mellan 3 och 6 år som ingår i någon av de former av förskoleverk-

samhet som nämns i styrdokumentets titel. Barn yngre än 3 år tas om hand i en annan slags 

omsorgsverksamhet, ”barnkrubban”, som är en egen institution. Det framgår av dokumentet 

att förskoleverksamheten ska förbereda barnen inför den obligatoriska skolgången, vilket 

även bekräftas av andra litterära källor, såsom det polska utbildningsministeriets samlade 

kommentarer till programunderlaget för förskolan och tidigare grundskoleåldrar 

(Ministerstwo E. N, Reforma programowa 2009).   

 

Den polska läroplanen har en längre historia än dess svenska motsvarighet. Det rör sig närma-

re bestämt om en skillnad på minst 35 år; den tidigaste i litteraturen omnämnda versionen av 

läroplanen för förskolan i Polen är daterad till den 11:e maj 1973 (Putkiewicz 1996 s 4). Dess 

pedagogiska influenshistoria är dock höljd i dunkel. Slagord såsom utbildning och intellektu-

ell utveckling genomsyrade pedagogiken under tiden för läroplanens tillkomst, ett förhåll-

ningssätt som kan förnimmas i förskolan än idag, om än i något förmildrad form. Ett exempel 

på detta är den formella undervisningens ställning i förskolan; antalet formella undervisnings-

timmar i förskolan har minskat mellan 1970-talet och 1990-talet (Putkiewicz 1996 s 11). Trots 

detta har förmedlartraditionen fortfarande en stark ställning i dagens förskola.   

 

3. Teorianknytning  

3.1 Jämförbarhet  

Vad styrker att det polska programunderlaget och den svenska läroplanen är jämförbara do-

kument? Putkiewicz (1996) använder begreppet curriculum i sin engelskspråkiga skildring av 

det polska programunderlagets kulturella betydelse, samtidigt som Vallberg Roth (2002 s 12) 

likställer engelskans curriculum med det svenska begreppet läroplan. Curriculum översätts 

till läroplan enligt ”Lilla engelska ordboken” (Nordstedt 1996). Jag fullbordar denna logiska 

följd och likvärderar det svenska läroplansbegreppet med polskans podstawa programowa; 
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programunderlaget. Detta resonemang kan givetvis ifrågasättas med anledning av risken för 

potentiella definitionsskillnader mellan författare. Det huvudsakliga argumentet för min upp-

fattning om dokumentens jämförbarhet är dock att båda dokumenten figurerar som officiella 

styrdokument för förskolan i såväl Polen som Sverige (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2007; Skol-

verket 2009).  

 

3.2 Läroplansteori  

De polska och svenska läroplanerna för förskolan utgör denna undersöknings huvudsakliga 

underlag (Läroplanen för förskolan 1998; Podstawa Programowa 2007). Ett läroplansteore-

tiskt perspektiv på förskolan bygger på ramfaktorteorin (Vallberg Roth 2002 s 14). Enkelt 

uttryckt är ramfaktorteorin ett verktyg för att undersöka konsekvenser av politisk inverkan på 

utbildning och undervisning (Lindblad med fler 1999 s 97 - 98). Politiska beslut om exempel-

vis läroplaner och timplaner betraktas som ramar som sätter igång processer, vilka i sin tur 

genererar vissa resultat.  

 

Ramfaktorer är en mycket intressant länk mellan innehållet i läroplanen, som trots allt är en 

politiskt betingad produkt, och dess tillämpning i praktiska verksamheter. Vilka resultat gene-

reras i den praktiska verksamheten när ramen utgörs av läroplanen för förskolan? Påverkas 

verkställandet av läroplanens innehåll av andra ramfaktorer, och i så fall vilka? Även ramfak-

torer som inte nödvändigtvis är av politisk härkomst, men som ändå utövar direkt inverkan på 

förskoleverksamhetens utformning är relevanta för denna undersökning. Ramfaktorerna som 

är aktuella i undersökningen i fråga är planering, personaltäthet, gruppsammansättning, ar-

betsfördelning, föredraget arbetssätt och bedömning. 

 

3.3 Teorier om barns kunskapsutveckling 

Lärande är ett mångfacetterat begrepp (Illeris 2001 s 13). I denna text tolkas begreppet 

lärande som ett resultat av läroprocesser, eller …det som man lärt sig (Illeris 2001 s 13), alltså 

den kunskap man har tillägnat sig. Självaste ordet ”läroplan” avslöjar att dess definition inbe-

griper en plan för lärande. Det polska ordet ”programunderlag” är visserligen inte jämförbart 

betydelsemässigt, men förmedlar tveklöst en likartad intention i rätt kontext. Det vore således 

märkligt att studera verksamheter baserade på läroplaner utan att undersöka vilken syn på 
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barns utveckling och lärande läroplanerna förmedlar, samt hur denna syn förhåller sig till de 

läroplansstyrda verksamheternas praktiska förhållningssätt.  

 

Det finns en mängd olika teorier om lärande som influerar eller har influerat utbildningsvä-

senden runt om i världen. Vygotskij och Piaget benämns bland andra som teoretiska inspiratö-

rer för den svenska läroplanen och utgör den kunskapsteoretiska avgränsningen i denna un-

dersökning (Vallberg Roth 2002 s. 123). Dessa två kunskapsteoretiker är särskilt intressanta 

för denna undersökning eftersom de är varandras motpoler i fråga om läroprocessernas bety-

delse för människans utveckling - åtminstone enligt Vygotskij (Illeris 2001 s 15). Säljö (2000 

s 65) bekräftar denna uppfattning, men påpekar intressant nog att förhållandet mellan Piaget 

och Vygotskijs teorier inte begränsas till enbart olikheter. En likhet är uppfattningen om att 

kunskap inte överförs från en individ till en annan, utan att individen aktivt konstruerar kun-

skap (Säljö 2000 s 65).  

 

3.3.1 Piaget 

Piaget menar att motorisk aktivitet i form av fysiskt utforskande av omvärlden utgör kunska-

pandets grund, och att kunskap uppnås under kulmen av en sammandrabbning mellan inre och 

yttre aspekter (Säljö 2000 s 65; Hermansen 2000 s 40-41). Pramling & Sheridan (2006 s 18) 

förklarar närmare att dessa aspekter utgörs av biologisk mognad och individens interaktion 

med omvärlden. Jag tolkar Piaget på ett liknande sätt, det vill säga att lärandet är en process 

som initieras och konstrueras av individen. Enligt Säljös (2000 s 66) tolkning av Piaget sker 

lärande på individens initiativ, inom ramen för dennes interaktion med omvärlden och inte 

omvärldens interaktion med individen. Omvärlden är således passiv.  

 

Hermansen (2000 s 42) beskriver vidare att enligt Piagets teori är kunskapandet en ständig 

växelverkan mellan påbyggnad av befintlig kunskap och tillägnelse av ny kunskap, två förete-

elser som benämns assimilation respektive ackommodation. Förhållningssättet till barns kun-

skapsutveckling är intimt förbunden med idén om åldersbaserade utvecklingsstadier (Her-

mansen 2000 s 42-43); 

 Det sensorimotoriska stadiet, ca 0 -2 år. 

 Det föroperationella stadiet, ca 2–7 år. 

 De konkreta operationernas stadium, ca 7-11 år. 
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 De formella operationernas stadium, från cirka 11 år.  

 

Det stadium som är av intresse för denna undersökning, det föroperationella stadiet, är exem-

pelvis uppdelat i två delar och framställer det yngre barnet som oförmöget till att särskilja 

multipla egenskaper hos föremål. Denna förmåga utvecklas i takt med det kognitiva mognan-

det. Det konkreta och självupplevda får allt större betydelse för barnet och den pågående 

språkutvecklingen främjar förmågan till att skapa inre föreställningar om omgivningen (Her-

mansen 2000 s 42-43). Säljö (2000 s 67) påpekar däremot att Piaget betonar tänkandets bety-

delse för utvecklingen, framför språkets. Stadieteorin har mottagit mycket kritik för sina sta-

tiska åldersramar och den linjära utvecklingskurvan (Illeris 2001 s 27).  

 

Piaget anser att yngre barn inte borde bedömas enligt rätt- och felprincipen. Det är mer för-

delaktigt att betrakta eventuella felaktiga föreställningar om företeelser som en del av barnets 

mentala utveckling (Elkind 1983 s 118). Sammanfattningsvis mynnar Piagets idéer ut i över-

tygelsen om att utveckling är en förutsättning för lärande, i motsats till en annan kunskapsteo-

retisk centralgestalt (Illeris 2001 s 15).  

 

3.3.2 Vygotskij 

Vygotskij var samtida med Piaget, men mycket mer censurerad av politiska skäl (Strandberg 

2006 s 193). Han avfärdar idéer om biologisk mognad och begåvning, och betraktar istället 

lärandet som en social aktivitet (Strandberg 2006 s 149-150). Lärande är en förutsättning för 

utveckling och äger alltid rum inom sociala sfärer, det vill säga i samspel med andra individer 

(Illeris 2001 s 15; Strandberg 2006 s 149). Häri finns skillnaden mellan Vygotskij och Piaget; 

Vygotskij menar att omgivningen inte är passiv utan deltar aktivt i och enligt min tolkning 

nästintill lockar till utveckling (Säljö 2000 s 66). Språk och kommunikation i allmänhet har en 

viktig roll i utvecklingen, eftersom den möjliggör ömsesidig interaktion med omvärlden 

(Säljö 2000 s 66).  

 

Ett lärande barn ”lånar” en specifik förmåga av en individ som redan är i besittning av 

förmågan och gör den på så sätt till sin egen, dock inledningsvis på det mentala planet 

(Strandberg 2006 s 150). Detta förhållande definieras i begreppet den proximala 

utvecklingszonen, som är avståndet mellan den individuella utvecklingen av tankeprocesserna, 
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och de processer som genereras i samarbete med en mer kunnig individ (Hermansen 2000 s 

153). I en förskoleverksamhet kan den proximala utvecklingszonen exemplifieras genom ett 

barn som blir hjälpt av en äldre kamrat med att lära sig det mentala arbetet involverat i 

sorterande av nödvändiga manöver för att sätta på sig strumpor. Barnet har på så sätt lånat det 

äldre barnets förmåga och fått möjlighet till att studera kamratens teknik, det vill säga till att 

utveckla de mentala tankeprocesserna, vilket är det första steget till att vidareutveckla sin 

egen förmåga till att sätta på sig strumpor. 

 

Illeris (2001 s 48-49) riktar kritik mot Vygotskijs syn på lärande och menar att det kan leda 

till alltför vuxenstyrda förhållningssätt, eftersom vuxna ses i regel som de mest kompetenta 

förmedlarna av kunskap. Ett annat inslag i Vygotskijs teorier är att lärande är situerat, vilket 

betyder att dess framgång är beroende av var det äger rum, alltså de yttre förutsättningarna för 

ett specifikt lärande på en viss plats. (Strandberg 2006 s 11 – 12).  

 

Piaget vs. Vygotskij  

Vygotskij och Piaget är överens om att lärandet initieras av individen, men presenterar olika 

synsätt på individens förhållande till omgivningen när det gäller utveckling. Sammanfatt-

ningsvis ställs Piagets aktiva individ i interaktion med en fysisk omgivning mot Vygotskijs 

aktiva individ i samverkan med en aktiv, social omgivning. Vygotskij betonar kommunikatio-

nens betydelse, medan Piaget understryker de egna mentala aktiviteternas roll i utvecklingen. 

Piaget talar om biologisk mognad och utvecklingsstadier och Vygotskij utgår ifrån samspels-

betonande utvecklingszoner.    

 

Skillnaderna mellan kunskapsteoretikerna är intressanta i sig, men ett faktum som styrkte va-

let av Piaget och Vygotskij är att de förutom litteraturanknytningen (Vallberg Roth 2002 s 

123, Illeris 2001 s 15) omnämndes frekvent av förskolepersonalen under förundersökningsin-

tervjuerna. Samtalsämnet handlade om uppfattningen om förskolepraktikens kunskapsteore-

tiska grunder. I flertalet fall nämnde samma person såväl Vygotskij som Piaget. Intervjuerna 

gav däremot inte svar på hur de två kunskapsteoretikerna förankras i verksamhetspraktikerna, 

det vill säga vilken verksamhetsaspekt är sprungen ur respektive kunskapsteori. Den empiris-

ka analysen utgår således ifrån den problematiken.  
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4. Kontextuell bakgrund 

Forskningsfältet ifråga om jämförelser av svenska och polska förskoleverksamheter är för 

närvarande tomt. Den svenska läroplanen i sig är dock relativt väldokumenterad inom littera-

turen, ofta som en del av mer omfattande beskrivningar av den moderna förskolan i Sverige. 

Läroplanens bakgrund beskrivs grundligt i Vallberg Roths (2002) studie som omfattar tiden 

från mitten av 1800-talet till idag (Vallberg Roth 2002). Regeringskanslites publikation För-

skolan i politiken är en genomgång av politiska beslut som har format den svenska förskol-

verksamhetens utveckling, däribland Barnstugeutredningen och införandet av läroplanen för 

förskolan (Martin Korpi 2006). Pramling och Sheridan (2006) sammanfattar perspektiv och 

förhållningssätt i förskolans läroplan, samt deras historiska underlag i Lärandets grogrund.  

 

Den polska läroplanen är mer anonym på litteraturfronten. Culture and the Kidergarten Cur-

riculum in Poland skildrar förändringarna som den polska läroplanen har genomgått under de 

senaste decennierna, från det författarinnan kallar kommunismens läroplan till den mer mo-

derna varianten (Putkiewicz 1996). En annan funnen skrivelse som har en direkt koppling till 

förskolans läroplan är Utbildningsministeriets samlade kommentarer till innehållet i läropla-

nen för förskolan (Ministerstwo E. N, Reforma programowa 2009). Innehållet är av förkla-

rande karaktär och riktar sig till den som vill ta del av det politiska syftet bakom läroplanens 

innehåll. 

  

5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra det övergripande innehållet i de aktuella 

läroplanerna för förskolan i Polen och i Sverige, samt att sätta respektive läroplan i en prak-

tisk kontext och synliggöra skillnaderna mellan dessa kontexter, vilket mynnar ut i följande 

frågeställningar;  

 Vilka innehållsmässiga skillnader går att finna i respektive lands läroplan för försko-

lan, med fokus på förhållningssättet till barns kunskapsutveckling? 

 På vilket sätt och i vilken utsträckning kan respektive lands läroplan synliggöras i ett 

exempel på en praktisk förskoleverksamhet? 
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 Vilka generella olikheter går att finna i det verksamhetspraktiska, med fokus på förut-

sättningar och förhållningssätt till barns kunskapsutveckling?  

 

6. Metod och material 

6.1 Kvalitativa forskningsmetoder 

Som forskningsram för studien har den hermeneutiska vetenskapsfilosofiska traditionen valts 

på grund av att den fokuserar på tolkning och förståelse av mänskliga verksamheter (Thomas-

sen 2007 s 179 – 180). Hermeneutiken är traditionellt förknippad med kvalitativa undersök-

ningsmetoder, vilka förefaller vara lämpligast att använda i denna undersökning (Kvale 1997 

s 54). Kvalitativa metoder genererar mycket information om få undersökningsobjekt, vilket 

var fördelaktigt i en studie avgränsad till två förskoleverksamheter och två läroplaner (Larsen 

2009 s 24). Angreppssättet är induktivt, då analysen utgår ifrån en frågeställning och angriper 

undersökningsämnet i helhet (Thomassen, 2007 s 50). De huvudsakliga metoderna är passiva 

deltagande observationer och samtalsintervjuer. 

 

6.1.1 Deltagande observation 

Den passiva deltagande observationen är en metod som tillåter forskaren att delta i och på så 

sätt öppet få uppleva den undersökta verksamheten, utan att för den sakens skull påverka un-

dersökningskontexten med sin närvaro (Larsen 2009 s 90). Metoden var ett givet val i under-

sökningen i och med att syftet var att granska olika aspekter av två praktiska förskoleverk-

samheter. Det föreföll sig inte vara möjligt att utföra en tillfredsställande granskining utifrån 

enbart intervjuer och litteraturstudier. Enligt min personliga erfarenhet var det dock oerhört 

svårt att inte påverka verksamheten som utomstående betraktare, trots att jag gjorde mitt yt-

tersta för att framstå som ett naturligt inslag i vardagen. Detta faktum var särskilt påtagligt när 

jag var en ”exotisk besökare” från utlandet. Observationerna dokumenterades i en loggbok, 

samt fotologgbok med kommentarer; se bilaga nummer 1.  
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6.1.2 Samtalsintervju 

Samtalsintervjuer är fria, intensiva och ostrukturerade samtal (Larsen 2009 s 85). Denna in-

tervjuform framstod som intressant med anledning av dess fria upplägg, eftersom den huvud-

sakliga meningen med intervjuerna var att de skulle förtydliga olika verksamhetsföreteelser. 

Fasta intervjuscheman var således inte aktuella, eftersom intervjuerna genomfördes vid be-

hov, utan i förväg fastställda teman. Informantgruppen bestod av förskolepersonal i Polen och 

Sverige. Intervjuinnehållet fokuserades på informanternas personliga tolkningar och uppfatt-

ningar av företeelsen ifråga. Intervjuerna var av varierande längd och genomfördes i regel när 

informanten hade möjlighet till att gå undan till en avskild plats, för att undvika störningar. 

Samtalen fångades på band och mina intryck antecknades på papper under samtalet.   

 

Förundersökning 

Undersökningen föregicks av en förundersökning, vars syfte var att fastställa en givande teo-

retisk undersökningsram, samt att avgränsa den kunskapsteoretiska inriktningen. Förunder-

sökningen bestod dels av litteraturstudier och dels av samtalsintervjuer med tre pedagoger 

från respektive land. Samtalen handlade om pedagogernas uppfattning om det kunskapsteore-

tiska underlaget till deras dagliga arbete och genererade den kunskapsteoretiska avgränsning-

en, det vill säga avgränsningen mot Piaget och Vygotskij.  

 

Validitet och reliabilitet 

 Validitet är ett mått på hur väl det insamlade materialet överensstämmer med undersökning-

ens frågeställning (Larsen 2009 s 80). Användningen av intervjuer som undersökningsmeto-

den ökar undersökningens flexibilitet och kan därmed bidra till en ökad validitet (Larsen 2009 

s 80-81). Detta förhållande beror på att intervjumetoden tillåter forskaren att göra ändringar i 

intervjufrågeställningarna, om denne exempelvis upptäcker att det insamlade materialet inte 

matchar undersökningens frågeställning (Larsen 2009 s 81). Denna undersökning avgränsades 

och justerades under förundersökningen. 

 

Reliabilitetsbegreppet behandlar undersökningens tillförlitlighet (Larsen 2009 s 81). Reliabili-

teten är i regel låg i kvalitativa undersökningar, eftersom det insamlade materialet utsätts för 

tolkningar (Larsen 2009 s 81). Försök har gjorts till att öka reliabiliteten i den aktuella under-
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sökningen genom noggranna metodbeskrivningar, samt omsorgsfull materialhantering (Lar-

sen 2009 s 81).  

 

6.2 Komparativ forskningsmetod 

Denna undersöknings genomförande inspirerades av en beskrivande komparativ metod med 

inriktning mot statsvetenskap (Denk 2002 s 7). Fördelen med detta specifika angreppssätt är 

dess fokus på skillnader och likheter mellan nationer och deras politiska system. Förskolor är 

statligt reglerade institutioner som verkställer politiskt betingade styrdokument, såsom läro-

planer. Att undersökningen är beskrivande innebär att den i enlighet med min tolkning syftar 

till att beskriva delar av läroplanernas innehåll utifrån två kunskapsteorier. En annan avsikt är 

att beskriva utvalda avseenden av en praktisk verksamhet i respektive land genom såväl ram-

faktorer som kunskapsteorier, samt att jämföra dessa (Denk 2002 s 8). Ramfaktorerna i fråga 

är planering, personaltäthet, gruppsammansättning, arbetsfördelning, föredraget arbetssätt och 

bedömning.  

 

Ansatsen är institutionell, vilket innebar att den undersöker ”… hur institutioner faktiskt fun-

gerar och hur institutionernas faktiska fungerande förhåller sig till det som föreskrivs i kon-

stitutioner och lagtexter” (Denk 2002 s 25). Läroplanen är ingen regelrätt lagtext eller konsti-

tution, men dess status som styrdokument anses vara tillräcklig för att använda den kompara-

tiva forskningsmetodens institutionella ansats i undersökningen. Definitionen omformuleras 

då till hur förskoleverksamheter förhåller sig till läroplaner, eftersom det som undersöks är ett 

exempel på en institution i två länder som förhåller sig till två olika läroplaner. Målet är sedan 

att jämföra dessa institutioner.  

 

6.3 Undersökningsverksamheterna 

Den deltagande observationen i Polen genomfördes under två veckor i förskolan ”Saga”. 

Pseudonym används för att skydda informanternas identiteter (Vetenskapsrådet 2002 s 12). 

Jag är uppvuxen i Polen och läser, skriver samt talar det inhemska språket flytande, och upp-

levde således inga kommunikationssvårigheter under utlandsvistelsen. 
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Observationen i Sverige gjordes i den kommunala förskolan ”Aspen”; återigen en pseudo-

nym. Alla förskoleverksamheter i Polen och Sverige styrs av respektive lands läroplan, föll 

valet på den förskola som först tackade ja till undersökningen. Svenska ”Aspen” värvades via 

personliga besök. En bekant bosatt i Polen ordnade kontaktuppgifter till förskolor i dennes 

vistelseort, och föreståndaren för ”Saga” gav sitt samtyckte till undersökningen via telefon.  

 

6.4 Översättning av material  

En övervägande del av källhänvisningarna som berör den polska läroplanen och förskolan är 

polskspråkiga och innehållet är översatt till svenska av undertecknad, liksom intervjuerna i 

den polska verksamheten som genomfördes på polska. Intervjutranskriberingarna samt litterä-

ra källor översattes i enlighet med den kommunikativa översättningsmetoden. Enligt Bern-

hardssons (2009 s 6) tolkning av metoden ska en kommunikativ översättning av en text beröra 

läsaren i samma utsträckning som originalet. Detta innebär att det är tillåtet att justera textin-

nehållet under översättningens gång, för att slutprodukten ska efterlikna det inhemska språk-

bruket och därmed hamna närmare läsarens förställningsvärld (Bernhardsson 2009 s 6).  

 

För att öka tillförlitligheten har översättningarna blivit granskade och godkända av en annan 

polskspråkig person, Malgorzata Zywicka. Citat- och titelöversättningar är specifikt markera-

de, men i andra fall har jag nöjt mig med att enbart hänvisa till den polska källan.  

 

6.5 Sekretess 

Namn på såväl förskolor som barn och pedagoger är fingerade av sekretesskäl för att uppfylla 

det forskningsestetiska konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002 s 12) och skydda in-

formanternas personuppgifter. Berörd förskolepersonal, barn och föräldrar informerades om 

undersökningens syfte (Vetenskapsrådet 2002 s 7).  Publiceringstillstånd har erhållits av för-

äldrar vars barn figurerar på fotografier, i enlighet med Vetenskapsrådets (2002 s 9) rekom-

mendation.  
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7. Analys och resultat 

7.1 Jämförelse av läroplanerna 

7.1.1 Övergripande innehåll 

I den polska läroplanens inledande stycke klargörs att dokumentet beskriver processen för 

främjande av förskolebarns utveckling och bildning, samt att det är en skolföreberedande 

verksamhet (Podstawa programowa 2007 s 1-4). Dokumentet innehåller mål inom fyra olika 

bildningsteman (författarens översättning); 

 Upptäckande och förståelse av sig själv och världen. Exempelvis ”igenkännande, an-

vändning och skapande av symboler och tecken”.  

 Tillägnelse av förmågor genom handling. Exempelvis ”skapande av omständigheter 

som främjar spontan och organiserad fysisk aktivitet. Möjliggörande av deltagande i 

rörelselekar, samt gymnastik”.  

 Platsfinnande inom kamratgruppen, kollektivet. Exempelvis ”stöd i skapandet av en 

positiv självbild och tillgodoseende av trygghetsbehovet”.  

 Uppbyggnad av värdesystem. Exempelvis ”utnyttjande av vardagliga situationer till 

att prova på självbedömning och bedömning av andra individers beteenden”.  

 

Den svenska läroplanen integrerar förskolans omsorgsuppdrag med det pedagogiska uppdra-

get, samt förmedlar förskoleverksamhetens demokratiska värdegrund (Läroplanen för försko-

lan 1998 s 3). Dess mål delas in i fem kategorier; 

 Normer och värden.  

 Utveckling och lärande. 

 Barns inflytande. 

 Förskola och hem. 

 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. 

 

En tydlig olikhet är att den Polska läroplanens mål är mer specificerade, medan den svenska 

läroplanens mål är övergripande. Den polska läroplanens mål förefaller lägga större vikt vid 

barnets individuella förmågor, medan dess svenska motsvarighet tycks fokusera på yttre soci-

ala faktorer, som till exempel demokrati och samverkan av olika slag; social samverkan (nor-
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mer och värden), föräldrasamverkan och skolsamverkan. Aspekterna av den svenska läropla-

nen kan kopplas till de demokratiska influenserna som omnämndes tidigare i texten, samt till 

Vygotskijs tankar om lärandets sociala sfär (Illeris 2001 s 15; Strandberg 2006 s 149). Piagets 

fokus på individens lärande utifrån dennes initiativtagande är mest framträdande i de polska 

målrubrikerna, eftersom de förefaller utgå ifrån individen (Säljö 2000 s 66). 

 

7.1.2 Utveckling och lärande 

I ett stycke i den polska läroplanen för förskolan skönjs förhållningssättet till barns utveck-

ling; 

 

”Målet med förskolefostran är understödning och riktning av barnets utveckling i enlighet 

med dess medfödda potential och utvecklingsmöjligheter i relation till den socialkulturella 

miljön och naturen” (Författarens översättning; Podstawa programowa 2007 s 1).    

 

Denna syn på utveckling förefaller vara en blandning av olika teorier. Vygotskij avfärdar som 

tidigare nämnt idén om att utveckling står i direkt relation till individens medfödda potential, 

och framhäver istället den sociokulturella miljöns betydelse (Strandberg 2006 s 149-150). 

Piagets teori ger mer tyngd åt de mentala förutsättningarnas betydelse för utveckling och kun-

skapande (Hermansen 2000 s 40-41). Båda kunskapsteorierna tycks således finna stöd i den 

uttalade synen på kunskap i den polska läroplanen.  

 

Den svenska läroplanen inrymmer en intressant definition av kunskapsbegreppet; 

”Förskolan skall främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om inne-

börden i begreppen kunskap och lärande. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kom-

mer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som för-

utsätter och samspelar med varandra” (Läroplanen för förskolan 1998 s 6).  

 

Trots detta utlåtande går det inte att undkomma att läroplanen likväl innehåller kunskapsteore-

tiska ledtrådar; 

”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapan-

de…”(Läroplanen för förskolan 1998 s 6).  
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”Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som att barnen lär av 

varandra” (Läroplanen för förskolan 1998 s 6). 

 

”Leken är viktig för barns utveckling och lärande” (Läroplanen för förskolan 1998 s 6). 

 

Vygotskijs idéer om lärandets sociala grund tycks vara den dominerande inspirationskällan i 

ovanstående citat (Illeris 2001 s 15; Strandberg 2006 s 149) . Den proximala utvecklingszo-

nen med dess fokus på samspelet mellan den lärande individen och dennes övermän i fråga 

om den eftersökta kompetensen gör sig gällande (Hermansen 2000 s 153). Leken i sig ses av 

Vygotskij som en proximal utvecklingszon (Strandberg 2006 s 159);  

 

”I leken skapar nämligen barnet ett fiktivt jag, och detta fiktiva jag har en alldeles särskild 

förmåga, det behärskar nämligen saker som ”jag i verkligheten” ännu inte klarar av. Barnet 

samspelar i leken med sig själv. Och en del av mig själv – det fiktiva jaget – är aningen smar-

tare än vad jag i verkligheten är” (Strandberg 2006 s 166).  

 

Piagets uppfattning om att lärande baseras på utforskning av omvärlden kan anas i citatens 

periferi, men är i detta fall intet annat än en eventuell parantes i jämförelse med Vygotskijs 

influens, det vill säga teorin om lärandets sociala grund (Säljö 2000 s 65). 

 

7.2 Två olika praktiska verksamheter 

Vad särskiljer de praktiska verksamheterna i Sverige respektive Polen? Polska ”Saga” är be-

lägen i en kustnära stad med drygt 23000 invånare. Svenska ”Aspen” finns i en förort med 

cirka 22500 invånare. ”Saga” har sex avdelningar med 25 barn på varje, medan ”Aspen” be-

står av fyra avdelningar med mellan 30 och 33 barn på respektive avdelning. 

 

För att erbjuda läsaren en möjlighet till att få en inblick i det vardagliga pedagogiska arbetet 

vid sidan om läroplanens teoretiska fasad, och på så sätt bilda sig en egen uppfattning om 

skiljaktigheterna, presenteras inledningsvis två utdrag ur observationer gjorda under en för-

middag i respektive verksamhet. Delstycket avslutas med en analys av de praktiska verksam-

heterna utifrån utvalda ramfaktorer, samt Piagets och Vygotskijs kunskapsteorier.  
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7.2.1 En förmiddag på förskolan ”Saga” i Polen 

Det är en måndagsmorgon i juni i den kustnära polska staden. Barnen på ”Sagas” femårsav-

delning ”Fjärilen” har avslutat sin frukost i avdelningens lokaler. Barnskötaren ”Anna” torkar 

borden efter måltiden och uppmanar barnen att tvätta händerna. Förberedelserna måste vara 

färdiga till förskoleläraren ”Karolinas” ankomst, eftersom det är startskottet för dagens peda-

gogiska verksamhet. ”Karolina” är noga förberedd inför dagens aktiviteter. Enligt hennes må-

nadsplanering ska dagens lektion handla om Polens geografi och dess plats i EU. Sedan blir 

det rytmik innan lunch.  

 

Stora lekrummet är möblerat med bänkar, samt fyra stolar vid varje bänk. Barnen hälsar på 

förskoleläraren med ett ljudligt ”god morgon fröken Karolina”. ”Karolina” hälsar tillbaka och 

uppmanar barnen att ta fram sina pennskrin, limstift, saxar, samt övningsböcker, och att däref-

ter sätta sig på sina platser vid bänkarna. Efter en stunds febril aktivitet blir det knäpptyst i 

salen och alla blickar vänds mot förskoleläraren. ”Karolina” ber barnen att slå upp sina böcker 

på sidan 62. Bilden på sidan föreställer Polens karta med bilder som visar kusten, bergen och 

huvudstadens position. Gruppen inleder en diskussion om hur dessa platser ser ut. Vem har 

varit där? Är det förresten någon som kan peka ut den kustnära staden på kartan? Efter några 

relativt träffande gissningar pekar läraren ut stadens position på en stor karta i salen. Barnen 

jämför kartan med bilden i böckerna och ritar en prick som symboliserar hemstaden.  

 

Under kartan i övningsboken finns en kort text om Polen. Förskoleläraren väljer ut fyra barn 

som läser en mening var. ”Karolina” berättar om och visar upp Polens flagga och vapensköld. 

Barnen lyssnar på nationalsången. På nästa sida i boken finns två frågor om det förskolelära-

ren berättade om. Det gäller klippa ut samt klistra in rätt förtryckt svar på frågorna. Andra 

delen av lektionen handlar om EU:s geografi. Barnen får en varsin karta med markerade EU-

länder. ”Karolina” ber barnen om att peka ut Polen. Avslutningsvis berättar hon om vad EU är 

och visar upp dess flagga. Lektionen är slut och det är dags för rytmik. Barnen jublar och 

samlas i mitten av rummet. Hela salen släpper loss till tonerna av polska barnvisor. ”Ett och 

två, tänk på hållningen!”.  
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7.2.2 En förmiddag på förskolan ”Aspen” i Sverige 

Det är morgon i oktober på förskolan ”Aspen”, inte långt ifrån Sveriges huvudstad. Barnen på 

avdelningen ”Grodan” äter frukost. Den som har ätit färdigt kan leka fritt fram till morgon-

samlingen. Det blir minst 40 minuters lektid för de allra snabbaste tre- till femåringarna. Ett- 

och tvååringarna har i regel inte lika bråttom med frukostandet. Två pedagoger är på plats, 

barnskötaren ”Jenny” och förskoleläraren ”Ingrid”. Pedagogerna hjälps åt med undanplock-

ning och disk medan barnen leker på olika platser på avdelningen.  

 

När det har blivit dags för morgonsamling är hela personalstyrkan på plats; barnskötarna 

”Sara” och ”Eva” har precis anlänt. Pedagogerna har en kort diskussion om sina planer för 

förmiddagen. Barnen sätter sig i en stor ring på golvet och samlingen inleds med ett namn-

upprop. Under samlingen delas barnen in i mindre grupper och meddelas var de ska vara un-

der förmiddagen. En grupp ska stanna på avdelningen med ”Sara”. ”Eva” och ”Ingrids” grup-

per ska gå ut. ”Jenny” ber barnen i sin grupp att sätta på sig ytterkläderna. Hon ska överraska 

gruppen med en promenad bland de sprakande höstfärgerna i skogen. Därefter har hon tänkt 

låta barnen få upplopp för sin inspirerade kreativitet i förskolans ateljé.  

 

Barnen springer av och an i skogen och plockar röda rönnbär och kastar gula löv på varandra. 

När det är dags att gå tillbaka till förskolan, sker hemgången utan protester. Väl i ateljén må-

lar barnen med flaskfärg. ”Jenny” uppmanar dem att måla någonting vackert som de har sett 

idag. Vad innebär det att någonting är vackert? Barnen och ”Jenny” diskuterar detta en stund 

innan måleriet kommer igång på allvar. Färgpaletten är begränsad till tre färger; gul, röd och 

blå. ”Jenny” vill utmana barnens föreställningar om färgsammansättning och locka till expe-

riment med färgblandningar. När en målning är färdig ber ”Jenny” barnet att berätta om vad 

den föreställer, samt varför han eller hon tycker att motivet är vackert. Vid ett senare tillfälle 

kommer ”Jenny” att reflektera kring målningarna med respektive barn och slutligen samman-

foga hela skapandeprocessen i en pedagogisk dokumentation.  

 

7.2.3 Jämförelse av verksamheterna  

Hur läroplanen och dess förhållningssätt till lärande förvaltas i en praktisk verksamhet beror 

på en rad ramfaktorer. Läroplanen i sig är givetvis en sådan faktor, men det finns en mängd 

andra faktorer som faller utanför läroplanens ram, men som likväl är förbundna med förut-
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sättningarna för läroplanens verkställande, eller som är direkta resultat av läroplanens inne-

håll. Personaltäthet, arbetsfördelning, föredraget arbetssätt, planering, bedömning och arbets-

fördelning är exempel på faktorer som har visat sig påverka omfattningen av läroplanens syn-

liggörande i respektive förskoleverksamhet.  

 

Arbetsfördelning och personaltäthet 

Barnskötare och förskolelärare har olika roller i den polska förskoleverksamheten. I förskolan 

”Saga” arbetar en barnskötare per avdelning. Barnskötarens arbetsuppgifter är inriktade på 

praktisk omsorgsverksamhet, såsom blöjbyten, städning efter måltider, samt på- och avkläd-

ning av barnen. Hon eller han har ingen del i den pedagogiska verksamhetens planering eller 

verkställandet av läroplanens innehåll, utan dessa moment ingår uteslutande i förskolelärarens 

uppdrag. I svenska ”Aspen” har förskolelärare och barnskötare likartade arbetsuppgifter. Båda 

yrkeskategorierna bedriver pedagogisk verksamhet utifrån läroplanens innehåll. Med andra 

ord kan all personal göra i princip ”allting”, åtminstone på avdelningen. Förskolelärare har 

dock i regel ett särskilt ansvar för att den pedagogiska praktiken implementeras i avdelning-

ens verksamhet.  

 

Arbetsfördelningen i den svenska förskolan är ett resultat av Barnstugeutredningen, en utred-

ning av barnomsorgen som genomfördes i Sverige under 1970-talet (Martin Korpi 2006 s 24). 

Utredningen slog fast att barnskötare och förskolelärare skulle bilda jämställda arbetslag som 

var menade till att fungera som demokratiska förebilder. Arbetsfördelningen är således en 

historisk ramfaktor som formar förutsättningarna för verkställandet av läroplanen i dagens 

förskoleverksamhet. Före Barnstugeutredningen var fördelningen av arbetsuppgifter mellan 

svenska förskolelärare och barnskötare identisk med den nuvarande polska modellen (Martin 

Korpi 2006 s 24).  

 

Arbetsuppgiftsfördelningen är förutom att vara en ramfaktor för det praktiska verkställandet 

av läroplanen, även en ramfaktor för det praktiska förhållningssättet till hur barn lär bäst. Det 

sistnämnda kommer att behandlas senare i texten. Antalet barnskötare i förhållande till antalet 

förskolelärare per avdelning varierar, men personaltätheten är i regel högre i den svenska för-

skolverksamheten än i den polska, särskilt när det gäller antalet anställda personer som är be-

rättigare till att utöva pedagogiskt arbete tillsammans med barn. I den polska förskoleverk-
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samheten har en förskolelärare pedagogiskt ansvar för 25 till 30 barn, medan i den svenska 

verksamheten uppgår barntätheten till i genomsnitt 7 barn per berättigad pedagog.  

 

Verksamhetsplanering 

Förskolelärarna i den polska förskolan skriver månadsplaneringar som läses och godkänns av 

förskolans rektor innan de verkställs. All pedagogisk verksamhet är planerad eller inplanerad. 

Detta förfarande ger läroplanen en mycket tydlig roll i den dagliga förskoleverksamheten, 

eftersom all planering kopplas skriftligen dels till läroplanen och dels till ett program som 

konkretiserar läroplanen. Programmet är en guide med tydliggörningar och didaktiska tips 

kopplade till alla mål i läroplanen. Det finns många olika program och alla är kvalitetsgrans-

kade och godkända av polska utbildningsministeriet. Förskoleläraren är fri att välja vilket 

specifikt program hon eller han vill arbeta med. Ett utdrag ur programmet ”Med glädje ut i 

världen” (författarens översättning) som användes i femårsgruppen på förskolan ”Saga” ser ut 

på följande sätt (Pytlarczyk 2007 s 16);  

 

Tabell 1. Programutdrag.  

Innehåll (mål) Barnet förväntas kunna 
Kommentarer till genomfö-

rande 

Perception via 

beröring, smak 

och lukt. 

 Särskilja och benämna egenska-

per genom känsel (kall, varm, 

len, knottring…). 

 Känna igen bekanta föremål ge-

nom beröring.  

 Bedöma och gradera egenskaper 

genom beröring, såsom form, 

storlek och längd.  

 Känna igen och benämna smak 

genom att använda smaksinnet 

(söt, sur, besk, smaklös). 

 Känna igen utvalda matvaror 

genom att använda smaksinnet.  

I början känner barn igen be-

kanta föremål genom känsel-

sinnet. I takt med växande erfa-

renhet och framåtskridande 

språkutveckling särskiljer bar-

nen egenskaper hos föremål, 

materiel och substanser med 

hjälp av övriga sinnen.  
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 Särskilja dofter genom att an-

vända luktsinnet.  

 

Kommentaren till genomförandet i högerspalten påminner starkt om Piagets teori om moto-

riska aktiviteters och det fysiska utforskandets betydelse för barns kunskapande, samt ålderns 

betydelse för den kognitiva utvecklingen (Säljö 2000 s 65; Hermansen 2000 s 42-43). Ett in-

tressant inslag är att programutdraget förtäljer vad femåringen förväntas kunna efter avslutat 

moment, alltså vilken kunskapsnorm bör vara uppnådd vid en viss tidpunkt. Detta uppdagar 

ett slags Piagetiskt stadietänkande (Hermansen 2000 s 42-43). Härnäst följer ett utdrag ur en 

autentisk månadsplanering baserad på ovanstående programavsnitt, skriven av femårsgrup-

pens förskolelärare Karolina; 

 

Tabell 2. Planeringsutdrag.  

Programavsnitt Didaktiska metoder  

Perception via 

känsel, smak och 

lukt, s 16. 

 Utflykt till en fruktträdgård. Utveckling av smak- lukt-, syn- 

och känselsinnet. Räkning av skördade frukter i mån av möjlig-

het.  

 Rytmik. Inlärning av sången ”Det regnar ute”. Rörelselek i 

samband med sången. 

 Regn. Utveckling av fantasin. Stimulering av upptäckarlusten 

genom urskiljning av föremåls egenskaper. Utveckling av för-

mågan att uttrycka sig estetiskt.   

 Målning med ”vått på vått”-tekniken inom ramen för temat 

”regn i trädgården”.  

 Upptäckarlekar. Fyllnad av specifika mått. Jämförelse av voly-

mer. Lek; ”vem kan hälla snabbast?”.  

 

Motorisk aktivitet utgör ett genomgående tema i planeringen. Karolina var noga med att un-

derstryka vikten av grovmotoriska och finmotoriska aktiviteter för barns utveckling. Hon för-

klarade att den formella undervisningen oftast är ett koncentrat av finmotoriska aktiviteter, 

såsom klippning, skrivning och ritning, och efterföljs i de allra flera fall av grovmotoriska 

lekar eller rytmik. Det viktigaste är att barnen får båda delarna, eftersom de ”lär med krop-

pen”. Detta är en direkt koppling till Piagets utvecklingsteori, som framhäver det motoriska 
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utforskandets betydelse för barns kunskapsutveckling, då de bildar sig en uppfattning om om-

världen genom att undersöka dess fysiska struktur (Säljö 2000 s 65).  

 

I den svenska förskoleverksamheten förekommer inga krav på dokumenterade kopplingar till 

läroplanen. Detta hänger enligt pedagogerna ihop med förhållningssättet att planering inte ska 

vara framförhållen, utan ske inom ramen för individuell och kollektiv reflektion i aktiviteter-

nas kölvatten. Aktiviteter tillåts ändra karaktär under genomförandet, eller ersättas av andra 

aktiviteter som bedöms fånga barnens intresse på ett mer givande sätt vid ett visst tillfälle. 

Strandberg (2006 s 12) menar att sådan kreativitet, i detta fall gällande situationers omska-

pande är ett kännetecken för en lärande aktivitet helt i Vygotskijs anda.  

 

”Aspens” planering är således väldigt dynamisk, medan ”Sagas” är mer statisk. Båda tillväga-

gångssätten kan tyckas föra med sig fördelar och nackdelar, vilka kommer att diskuteras vid 

ett senare tillfälle. Kunskapsteoretikerna tycks inte ha några direkta åsikter kring pedagogisk 

verksamhetsplanering. Planeringen är däremot en ramfaktor som utövar inverkan på läropla-

nens synlighet i verksamheten, och synliggör ett visst förhållningssätt till kunskapsförmedling 

som faller utanför teoriramarna. I det ena fallet är kunskapsförmedlingen en noggrant plane-

rad process, medan det andra fallet inbegriper tillåtande spontanitet.   

 

Gruppsammansättning 

Den polska förskoleverksamheten är strikt ålderssegregerad och varje åldersgrupp är förlagd 

till en separat avdelning. Personalen menar att detta är det bästa sättet att tillgodose barnens 

utvecklingsbehov och på samma gång uppfylla läroplanens kunskapsmål. De säger sig vara 

mycket väl medvetna om att det finns undantag, men den allmänna uppfattningen är att det 

finns ett samband mellan barnets mognad och ålder, därav ålderssegregeringen. Detta för tan-

karna till Piagets teori om åldersbetingade utvecklingsfaser och kan mycket väl vara en indi-

kation på ett Piagetinspirerat förhållningssätt till barns utveckling och lärande (Hermansen 

2000 s 42-43).  

 

Svenska ”Aspens” grupper är åldersintegrerade, en organisationsform med uttalade rötter i 

idén om att barn lär av varandra. Det förefaller i nuläget vara angeläget att påminna om att 

den polska förskolan tar emot barn mellan 3 och 6 år, medan svenska förskolan är tillgänglig 
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för barn mellan 1 och i regel 6 år. Åldersintervallet är således stort på de svenska förskoleav-

delningarna. Den svenska verksamhetens förhållningssätt till åldersfördelningen i barngrupper 

är en historisk ramfaktor med rötter i Barnstugeutredningen, som fastslog att äldre barn skulle 

”vara förebilder för de yngre och hjälpa dem i vardagliga situationer…” (Martin Korpi 2006 

s 24-25). Kunskapsteoretiskt är detta en tydlig influens av Vygotskij, vars inställning till soci-

alt lärande sammanfattas i citatet ”vad jag kan göra med assistans idag, kan jag göra själv 

imorgon” (Strandberg 2006 s 152). Ett intressant tillägg är att pedagogerna kände till svenska 

förskoleverksamheter som tillämpar den ålderssegregerande modellen, vilket tyder på av-

stamp från det traditionella förhållningssättet.   

 

Föredraget arbetssätt 

Förekomsten respektive frånvaron av formell undervisning utgör den mest påtagliga skillna-

den mellan den svenska och den polska förskoleverksamheten. Med formell undervisning och 

lektionsundervisning avses här en planerad situation där en lärare förmedlar kunskap till ele-

ver i en fastställd ordning under ordnade förhållanden. Femåringarna i ”Saga” undervisas på 

detta sätt flera gånger i veckan och lektionerna varar i upp till en timme. En tumregel är att ju 

äldre barn desto fler och längre lektioner. Lektionsinnehållet utgår ifrån förskolelärarens må-

nadsplanering.  

 

Som tidigare nämnt spelar motorisk aktivitet en viktig roll i all pedagogisk verksamhet och 

lektionsundervisningen är inget undantag. Förskolelärarna i Polen anser sig ta hänsyn till att 

yngre barn inte alltid klarar av att sitta stilla under långa stunder och säger sig försöka variera 

lektionsupplägget så att barnen emellanåt får möjlighet till att ”göra sig av med all energi” 

(författarens översättning). Barnen har dessutom rätt till att tacka nej till att delta i aktiviteter, 

även lektioner. Enligt förskoleläraren händer det oerhört sällan, och när det väl händer försö-

ker hon ta reda på anledningen till barnets motvilja och hitta en lösning till problemet.  

 

Enligt förskolelärarnas utsagor är de medvetna om att förmedlingsundervisning i förskolan 

inte nödvändigtvis resulterar i livslång kunskap, men menar att målet med lektionerna snarare 

är att barnen ska känna igen innehållet när det väl dyker upp under skolgången, vilket för-

hoppningsvis underlättar inlärningen vid den givna tidpunkten. Därför bedöms eller betygsätts 

inte barnens kunskaper på samma sätt som i skolan. En annan anledning till förekomsten av 
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undervisning i polska förskolan är att så pass stor vikt läggs vid att verksamheten skall vara 

skolförberedande (Ministerstwo E. N, Reforma programowa 2009). Personalen menar att det-

ta inbegriper såväl viss kunskapsmässig beredskap som vana vid kunskapsförmedlingens for-

mer. En barnskötare förklarade att i den polska grundskolan handlar kunskapsförmedling näs-

tan uteslutande om formell lektionsundervisning.  

 

En förskolelärare förtydligade att den åsyftade lektionsundervisningen påminner om universi-

tetens föreläsningskultur, där en lärare har ordet större delen av undervisningstiden, men där 

elever ändå tillåts att avbryta och ställa frågor. Förskolelärarna förväntas att anlägga en tidig 

grund för denna undervisningsstruktur. Detta gör undervisningen i den polska förskolan till en 

ramfaktor, alltså en ram som sätter igång resultatgivande processer i verksamheten, eftersom 

den definierar det praktiska tillvägagångssättet vid verkställandet av läroplanens kunskaps-

mål.  

 

Enligt en annan förskolelärare är undervisningsmiljön minst lika viktig som lektionsinnehål-

let. Hon ansåg att rummet där förskolebarnen undervisas bör efterlikna skolans klassrum, ef-

tersom det är en ”miljö där kunskapande traditionellt äger rum och bör således dupliceras i 

förskolan i skolförberedande syfte” (författarens översättning). Med skolklassrum åsyftas här 

ett rum möblerat med bänkar och stolar, samt en lärarkateder längst fram i rummet och en 

skrivtavla på den främre väggen.  

 

Rent kunskapsteoretiskt innehåller ovanstående upplysningar en mängd betydelsefull infor-

mation. Vygotskij menar att lärande är situerat och att det således finns bättre och sämre mil-

jöer för en viss typ av lärande (Strandberg 2006 s 11 – 12). Ett rum för lärande bör ge tillgång 

till kreativitet och erbjuda barnen möjlighet till att delta i dess förändring och anpassning 

(Strandberg 2006 s 35). Det är ytterst tveksamt att så har varit fallet i ”Sagas” läranderum i 

Polen. Vygotskij är dessutom en uttalad förespråkare av mellanmänsklig interaktion 

(Strandberg 2006 s 149) och just denna aspekt av hans teori tycks gå förlorad i den polska 

verksamhetens förhållningssätt till hur lärande ska gå till.  

 

Piaget menar visserligen att kunskapsutveckling är en växelverkan mellan påfyllning av kun-

skap och tillägnelse av ny kunskap, men motsätter sig idén om ensidig överföring av kunskap 



 

26 

 

Agnieszka Heier  

 

 

från en individ till en annan, och hävdar att varje människa självständigt formar sin uppfatt-

ning om omvärlden (Hermansen 2000 s 42; Illeris 2001 s 26). Hur miljön är utformad tycks 

med andra ord vara betydelselöst enligt Piaget, eftersom individen gör miljön till sin egen och 

inte tvärtom. Envägskommunikativ lektionsundervisning i förskolan tycks sammanfattnings-

vis inte finna stöd hos vare sig Piaget eller Vygotskij. Undervisningen i ”Saga” innehåller 

dock element som figurerar i Piagets utvecklingsteori, såsom förskolelärarnas medvetenhet 

om motorikens betydelse för barnets kunskapande, och avsiktlig inkludering av motorik i lek-

tionsinnehållet (Säljö 2000 s 65). 

 

Undervisningsmomentet i den polska förskolan är som tidigare nämnt den mest påfallande 

skillnaden mellan de två förskoleverksamheterna. Det förefaller däremot vara angeläget att 

understryka att detta inte var någonting som pågick flera timmar om dagen, varje dag. Barnen 

erbjöds att delta i andra pedagogiska aktivitetsformer utöver lektioner, såsom lekar och ut-

flykter, vilket framgår av det ovanstående utdraget ur förskolelärarens månadsplanering. Bar-

nen hade dessutom rätt till att tacka nej till deltagande i aktiviteter, även lektioner.  

 

Den svenska förskoleverksamhetens föredragna verksamhetsform är aktiviteter i smågrupper. 

Den uttalade målsättningen är att varje barn har rätt att dagligen vistas i en mindre grupp. Pe-

dagogerna strävar efter att dela in barnen i mindre grupper så ofta som det praktiskt taget är 

möjligt. Denna verklighetsform möjliggörs av den högre personaltätheten, som givetvis är en 

vital ramfaktor i sammanhanget. En pedagog menar att det föredragna arbetssättet synliggör 

det individuella barnet på ett helt annat sätt än i helgrupp, och påpekar att det vore nästintill 

omöjligt att uppfylla en rad mål i läroplanen om de pedagogiska aktiviteterna alltid genom-

fördes i helgrupp;   

 

”Arbetslaget skall ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda 

och får uppleva sitt eget värde” (Läroplanen för förskolan 1998 s 8).  

 

”Arbetslaget skall ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

 utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmå-

ga, 

 upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker, 
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 ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter 

och kunskaper…” (Läroplanen för förskolan 1998 s 10). 

 

Barnen delas in i smågrupper utifrån olika kriterier, såsom vilket slags stöd pedagogerna anser 

sig kunna erbjuda det enskilda barnet inom ramen för grupparbetet. Gruppindelningen är en 

noggrant genomarbetad process, som inleds med att pedagogerna har en gemensam genom-

gång av samtliga barn som är inskrivna på avdelningen. ”Aspens” pedagoger var dock över-

ens om att gruppsammansättningen inte är lika viktig som grupparbetets innehåll, som bör 

väcka intresse hos samtliga gruppmedlemmar. Innehållet i sig styrs av ett övergripande tema 

som mynnar ut i olika projekt, vars innehåll i sin tur styrs av barnens preferenser.   

 

Verksamheten tillämpar andra strategier för att uppfylla smågruppsvisionen. Avdelningarnas 

möblering är ett medvetet taktiskt drag för att splittra barngruppen under den fria leken. Te-

matiska lekstationer är utspridda på avdelningen, såsom konstruktions- och skapandestationer, 

vilket erbjuder barnen möjlighet till att på egen hand aktivera sig utifrån sina egna intressen. 

Pedagogerna menar att variationen av aktiviteter generar en naturlig spridning på avdelningen 

och hänvisar då till miljön som ”den tredje pedagogen”. En pedagog förklarade att lekstatio-

nernas sammansättning och placering förändras med tiden. Om en lekstation inte brukas av 

barnen är dess existens meningslös. Stationen görs i så fall om i enlighet med ett koncept som 

fyller ett visst syfte, såvida detta inte görs i direkt samråd med barnen. Varför barnen inte all-

tid tillåts vara delaktiga i avdelningens möblering klartgjordes av en pedagog; 

 

”Om barnen alltid fick bestämma hur stationerna ska se ut, skulle vi idag ha en avdelning 

fylld med legoklossar, kritor och pinnar. Det känns angeläget att ge barnen möjlighet till att 

prova på nya saker genom att bygga stationer som inte nödvändigtvis tar hänsyn till deras 

direkta önskemål, utan som fyller andra syften”.   

 

Strandberg (2006 s 35) anser i sin tolkning av Vygotskijs teori att ”hur miljön existerar för 

barnen… är det väsentliga”. Barnen bör göras deltaktiga i rummens förändring emedan om-

givningen är en given del deras lärande (Strandberg 2006 s 35; 32). En tolkning av detta är att 

barnen blir delaktiga i sitt eget lärande. ”Aspens” pedagoger tycks sträva efter att involvera 

barnen i processen, men påpekar samtidigt att detta inte alltid är genomförbart. Det ovanstå-
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ende uttalandet tyder dock på att det finns en barncentrerad tanke bakom miljöns utformning 

även i de fall där barnen lämnas utanför bestämmandeprocessen.  

 

Bedömning 

Förskolelärarna i den polska verksamheten var noga med att påpeka att lektionsundervisning-

en inte leder till någon slags aktiv bedömning av kunskap, såsom prov. Barnen förväntas där-

emot att leva upp till läroplanens mål mot slutet av förskolevistelsetiden. Bedömningen av 

måluppfyllelsen grundas på barnets insatser under gruppaktiviteterna, men även på det arbete 

som utförs av barnet under individuella handledningar med förskoleläraren. De sistnämnda 

sker ett flertal gånger i veckan. Omdömet är skriftligt och skrivs en gång per termin. Det åt-

följs av en handlingsplan som specificerar vilket stöd barnet är i behov av för att förbättra 

dess möjligheter till att uppfylla läroplanens mål. En förskolelärare förklarade att kraven på 

måluppfyllelse hänger samman med den politiska viljan att garantera att alla förskolebarn har 

samma bildningsförutsättningar då de börjar i förskoleklass. 

 

Piaget menar att det inte är vidare meningsfullt att bedöma yngre barn enligt rätt- och fel-

principen. Det är snarare mer motiverat att betrakta eventuella felaktiga föreställningar som en 

del av barnets mentala utveckling (Elkind 1983 s 118). Denna uppfattning avser även provlik-

nande värdering. Personalen i ”Saga” avsade sig visserligen tillämpningen av sådan bedöm-

ning, men förväntades samtidigt att bedöma barnens prestationer genom de politiska förvänt-

ningarna.  

 

Pedagogerna i den svenska förskoleverksamheten frånsade sig all medveten bedömning av 

barn. En förskolelärare förklarade att verksamhetens mål snarare är att avgöra på vilket sätt 

pedagogerna kan stödja ett barns utveckling utifrån dess individuella förutsättningar, vilket är 

en direkt koppling till läroplanen; ”Arbetslaget skall ansvara för att arbetet i barngruppen 

genomförs så att barnen utvecklas efter sina förutsättningar…” (Läroplanen för förskolan 

1998 s 10).  

 

En fras som var ofta återkommande under samtalsintervjuerna var synliggörande av barns 

lärande. Detta åstadkommes på förskolan ”Aspen” med pedagogisk dokumentation, det vill 

säga dokumentation av pedagogiska aktiviteter, och i förlängningen av pedagogiska proces-



 

29 

 

Agnieszka Heier  

 

 

ser. Dokumentationerna kan exempelvis bestå av kombinationer av fotografier, nedskrivna 

reflektioner och barnalster. Varje barn på förskolan har en egen portfoliopärm, där de pedago-

giska dokumentationerna som berör det givna barnet samlas och förvaras på en lättåtkomlig 

plats. En pedagog förklarade att tillgängligheten för barnet är en given del av synliggörandet, 

eftersom ”annars vore portfoliopärmen och de pedagogiska dokumentationerna meningslösa. 

De skulle inte synliggöra ett dugg om de hölls gömda, utom räckhåll för barnen”.  

 

Strandberg (2006 s 124) klargör att portfolio är ett nytt pedagogisk begrepp och att det således 

inte figurerar i Vygotskijs kunskapsteorier, men påpekar att teoretikern uppmuntrar till brev-

skrivande till sig själv. Detta är ett sätt att relatera till sig själv som någon annan, kanske via 

tidsavståndet mellan skrivandet och återläsningen, och på så sätt utveckla och synliggöra sitt 

språk - för det egna lärandet. Piaget nämner ingenting om synliggörande av det egna lärandet, 

med största sannolikhet av samma anledning som anges av Strandberg.  

 

8. Sammanfattning 

Såväl den svenska som den polska läroplanen och förskoleverksamheten ger tydliga uttryck åt 

olika kunskapstraditioner. Denna undersökning grundades på en kunskapsteoretisk analys 

utifrån två teoretiker som var framträdande under observationerna av förskoleverksamheter-

nas förhållningssätt till utveckling och lärande; Vygotskij och Piaget.  

 

Polska ”Sagas” verksamhet präglades märkbart av Piagets idéer, medan i svenska ”Aspen” 

skönjdes mest Vygotskij. Resultatet är givetvis inte entydigt, men de allmänna tendenserna 

leder till en sådan slutsats. Ett intressant samband mellan Vygotskij och Piaget är att de be-

traktas som varandras motpoler inom vissa utvecklingsfrågor, vilket i förlängningen innebär 

att ”Sagas” och ”Aspens” verksamhetspraktiker kan betraktas på ett likande sätt. Undersök-

ningen utgick ifrån ett antal ramfaktorer; planering, personaltäthet, gruppsammansättning, 

arbetsfördelning, föredraget arbetssätt och bedömning. Även dessa var märkbart olika i re-

spektive verksamhet.  

 

Tabell 3. Sammanfattande jämförelse av läroplanen för förskolan i Sverige och Polen 

 Polen Sverige 
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Innehåll 

Upptäckande och förståelse av 

sig själv och världen. Tilläg-

nelse av förmågor genom 

handling. Platsfinnande inom 

kamratgruppen, kollektivet. 

Uppbyggnad av värdesystem. 

Normer och värden. Utveckling 

och lärande. Barns inflytande. 

Förskola och hem. Samverkan 

med förskoleklassen, skolan och 

fritidshemmet. 

 

Kunskapssyn 

Inslag av Piaget och Vygotskij; 

medfödd potential i relation till 

socialkulturell miljö och natur.  

Vygotskij dominerar. Ett för-

hållningssätt som förespråkar 

lärande som baseras på mänsk-

ligt samspel.  

 

Tabellen ovan sammanfattar jämförelsen av Sverige och Polens läroplan för förskolan med 

avseende på innehåll och kunskapssyn, det vill säga vilken kunskapsteoretiker kan skönjas i 

läroplanens innehåll. Den nedre tabellen sammanfattar skillnaderna mellan ramfaktorerna i 

förskoleverksamheten i Polen och Sverige. 

 

Tabell 4. Sammanfattande jämförelse av Sagas och Aspens verksamhetsramar 

 Förskolan Saga (Polen) Förskolan Aspen (Sverige) 

Verksamhetsplanering 
Framförhållen månadsplane-

ring. 

Planering inom ramen för en-

skild och gemensam reflektion.  

Arbetsfördelning 

Förskolelärare leder pedago-

gisk verksamhet. Barnskötare 

har hand om praktisk om-

sorgsverksamhet. 

Förskolelärare och barnskötare 

har i regel samma arbetsuppgif-

ter på avdelningen. Förskolelära-

re ansvarar för att det pedagogis-

ka arbetet genomförs.  

Personaltäthet 
En förskolelärare samt en 

barnskötare per 25 – 30 barn. 

En pedagog per i genomsmitt 7 

barn.  

Gruppsammansättning 
Ålderssegregerade barngrup-

per 

Åldersintegrerade barngrupper 

(1-6 år) 

Föredraget arbetssätt 

Formell undervisning samt 

pedagogiska aktiviteter i stor-

grupp. Individuell handled-

Pedagogisk verksamhet i små-

grupper. 
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ning.  

Bedömning/ utvärde-

ring/ uppföljning 

Skriftlig bedömning av bar-

nets utveckling med fokus på 

måluppfyllelse inom ramen 

för läroplan och valt program. 

Handlingsplan.  

Synliggörande av barnets lärande 

via pedagogisk dokumentation. 

Barngenomgång. Handlingsplan.  

Kunskapssyn Flest inslag av Piaget Flest inslag av Vygotskij.  

 

9. Slutdiskussion 

Förskolevärldarna i Polen och Sverige är till synes olika. Den analysgrundande uppfattningen 

är att den svenska och polska förskoleverksamheten är baserad på två olika världar. Lä-

roplansinnehållet kan vara en bidragande orsak till olikheterna, men den främsta orsaken är 

utan tvekan skillnaderna i förhållningssätt till läroplanens praktiska verkställande. Jag är täm-

ligen övertygad om att de två länderna hade kunnat göra ett läroplansutbyte utan att det hade 

påverkat utformningen av de praktiska verksamheterna i alltför stor utsträckning. Personalen i 

såväl Polen som Sverige är nämligen så pass införlivade i de verksamhetsbetingade metoder-

na, att läroplansinnehållet verkar spela en mindre roll. Läroplansinnehållet skulle givetvis 

förändras vid ett eventuellt byte, men förmodligen inte verkställningsmetoderna.  

 

Verksamhetsmetoder är en faktor som åtminstone till en viss del kan påverkas av personalen 

och dessa har som sagt visat sig vara väldigt olikartade i respektive verksamhet. Påfallande 

olikheter skönjs dock även i ramfaktorer som är bortom personalens kontroll, vilket påverkar 

förutsättningarna för verkställandet av läroplanens uppdrag i respektive verksamhet. Antalet 

anställda som tillåts bedriva pedagogisk verksamhet i barngruppen är klart högre i Sverige än 

i Polen, vilket beror på att all personal som arbetar nära barnen har pedagogiska arbetsuppgif-

ter. Detta är politiskt betingat och förefaller vara en positiv tendens, men är på samma gång 

ett kompetensdilemma; räcker det med enbart fler vuxna i barngruppen för att uppfylla läro-

planens uppdrag på ett bra sätt? Besitter båda yrkeskategorierna likartad kompetens i fråga om 

verkställandet av läroplanens uppdrag? Vilka utbildningsmässiga skillnader finns mellan för-

skolelärare och barnskötare i Sverige respektive Polen? Uppenbart intressanta forskningsfrå-

gor, som dessvärre faller utanför kapaciteten av den aktuella undersökningsramen och som 

ger upphov till framtida forskning inom ämnet.   
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Läroplanen tycks ha en mer framträdande roll för den pedagogiskt engagerade personalen i 

den polska verksamheten, i och med att dess innehåll synliggörs och konkretiseras på daglig 

basis i förskolelärarnas månadsplaneringar. Den svenska läroplanen synliggörs inte lika re-

gelbundet i den svenska verksamheten, eftersom det inte föreligger några sådana formella 

krav. Läroplanen för förskolans innehåll praktiserades i det dagliga arbetet, men det gick inte 

att skönja huruvida det var medveten praktik, eller om praktiken var integrerad i det föredrag-

na arbetssättet och således fungerade som en osynlig läroplan. Är den svenska förskoleverk-

samheten alltför metodisk? Här brister undersökningen och jag önskar att jag hade iakttagit 

denna intressanta omständighet tidigare. Lyckligtvis kommer jag att ges möjlighet till att reda 

ut detta i framtiden, dock inte inom denna undersöknings tidsram.   

 

Planeringen i den svenska verksamheten är dynamisk, medan den polska verksamheten till-

lämpar statisk planering. Jag skönjer såväl fördelar som nackdelar i båda tillvägagångssätten. 

Den dynamiska planeringen ger barnen möjlighet till att påverka verksamhetens innehåll, men 

det föreligger samtidigt en risk att saker och ting ”rinner ut i sanden” när förändringarna blir 

alltför många och alltför tvära. Metoden ställer krav på att pedagogen är en konsekvent ledare 

som upprätthåller en balans mellan att påbörja, genomföra och avsluta aktiviteter, samt att 

förändra och anpassa aktiviteternas innehåll i enlighet med barnens intressen. Detta är inga 

ringa krav.  

 

Statisk planering garanterar att aktiviteterna genomförs och att barnen delgivs kunskap på en 

noggrant kontrollerad grund, men barnen går däremot miste om möjligheten till att utöva in-

flytande över aktiviteternas innehåll. Det föreligger samtidigt en risk att ett sådant förhåll-

ningssätt mynnar ut i ensidig kunskapsöverföring, åtminstone i kombination med lektionsun-

dervisning. Naturligtvis är detta inget konstaterat faktum, utan jag är övertygad om att utfallet 

snarare beror på den enskilde förskolelärarens inställning till planeringens innehåll och ge-

nomförande.  

 

Det är oerhört svårt att inom ramen för denna undersökning bilda sig en uppfattning om huru-

vida lektionsundervisningen främjar barns kunskapsutveckling i det långa loppet, i enlighet 

med förskolelärarnas vision. Även detta område är dessvärre en egen forskningsfråga. Jag är 
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övertygad om att lektionsundervisning i förskolan väcker många tankar i Sverige, ett land där 

en sådan kunskapsförmedlingsmetod är såväl främmande som otänkbar i förskolan. Jag upp-

levde dock inte lektionen som meningslös korvstoppning, även om det empiriska materialet 

tyder på sådan form av kunskapsförmedling. Aktiviteterna var mångfacetterade och avlöste 

varandra i ett lagom tempo.  

 

Jag noterade att även om läraren var den som talade mest under lektionen, var barnen närva-

rande och uppmärksamma, till och med när läraren vände ryggen till.  Detta tyder på ett genu-

int intresse för lektionens innehåll, eftersom det är i min upplevelsevärld svårt att föreställa 

sig en grupp femåringar låtsas vara intresserade av någonting under en hel timme. Kan detta 

förhållande bero på vårdnadshavarnas förväntningar och kultur? Jag som är uppvuxen i Polen 

vet nämligen att det är ett land där högre utbildning anses vara en given förutsättning för 

framgång i livet och kraven på skolbarn är höga, inte minst hemifrån. Ännu en intressant un-

dersökningsfråga!   

 

Den svenska verksamhetens fokus på arbete i smågrupper var en påfallande kontrast till det 

polska arbetssättet. Det individuella barnets relationer till omgivningen synliggjordes på ett 

mycket tydligt sätt. Det skulle mycket riktigt vara oerhört svårt att uppfylla läroplanens mål 

som anknyter till seendet av det individuella barnet om det pedagogiska arbetet inte var upp-

lagt på ett sådant sätt, speciellt med tanke på övriga ramfaktorer, såsom gruppsammansätt-

ningen. Åldersintegration ställer helt andra krav på personalkompetens än ålderssegregation. 

Personalen som tillämpar den förstnämnda metoden specialiserar sig på den tidiga barndomen 

som helhet och inte på dess beståndsdelar, vilket ger en mycket bredare kompetensvidd och 

ökade kompetenskrav.  

 

Frågan är om en mer övergipande kompetens inom ett bredare område är ett mer gynnsamt 

tillstånd än fördjupad kompetens som är fokuserad på ett mer avgränsat område, eller tvärtom. 

Det måste nödvändigtvis inte ens handla om sådana jämförelser, men resonemanget för åter-

igen tankarna till utbildningsfrågan, och främst till frågan om innehållet i respektive lands 

förskolelärar- och barnskötarutbildningar.  
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En intressant tendens var att den polska verksamheten skönjde flest drag av Piagets kunskaps-

teoretiska idéer, medan den svenska verksamheten hade flest drag av Vygotskij. Jag har i flera 

olika sammanhang stött på uppfattningen att dessa två teoretiker är varandras motsatser, även 

om det ofta tillkännagavs att det inte gäller alla avseenden. Undersökningsmetoderna tillät 

mig att uppleva praktiska tolkningar av dessa kunskapsteoretiker, eller åtminstone någonting 

som jag tolkade som praktiska tolkningar.  

 

Den komparativa metoden bidrog med en teoretisk utgångspunkt och kan i princip betraktas 

som en slags ramfaktor i denna undersökning, om än ingen politisk sådan. Det är oerhört svårt 

att säga om resultatet hade blivit detsamma om fler förskolor i varje land hade ingått i under-

sökningen. Läroplanerna styr förskoleverksamheten i hela landet i såväl Polen som Sverige, 

men frågan är om de verkställs på ett liknande sätt överallt. Den svenska läroplanen är mer 

generell än den polska och det är mycket möjligt att verkställningsmetoderna i landets försko-

lor är mer mångfacetterade. Konkretiseringen av målen i den polska läroplanen för förskolan 

tycks lägga fler hinder i vägen för variation i verkställningstraditionerna.  

 

Avslutningsvis, en given slutsats är att trots skillnaderna i förhållningssätt till lärande och de 

olika ramfaktormässiga förutsättningarna för verkställande av läroplanens uppdrag, strävar 

såväl den svenska som den polska förskoleverksamheten tveklöst efter att vara den bästa för-

sta anhalten på barns livslånga utveckling. Denna undersökning är förmodligen inte den mest 

heltäckande i sitt slag, men min förhoppning är ändå att den har väckt intresse för en mer om-

fattande komparativ utforskning av de svenska och polska förskoleverksamheterna – eller 

förskolor eller skolor i andra länder. Den personliga vinningen vid genomförandet av en sådan 

undersökning är enorm. Jag har utan tvekan erhållit en starkare tro på mina pedagogiska 

ståndpunkter och forskningsansatserna är fortfarande nästintill oändliga. 

 

Begränsningar 

Den ovannämnda funderingen kring den svenska förskoleverksamhetens dolda läroplan väck-

te frågan om huruvida den svenska förskoleverksamheten alltför metodisk. Här brister under-

sökningen och jag önskar att jag hade iakttagit denna intressanta omständighet tidigare. Lyck-

ligtvis kommer jag att ges möjlighet till att reda ut detta i framtiden, dock inte inom denna 

undersöknings tidsram.   
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Piaget och Vygotskij var i fokus under denna undersöknings genomförande, vilket kan vara 

en eventuell felkälla; i praktiken kan en verksamhetsaspekt vara ett resultat av andra kun-

skapsteoretiska influenser än de ovannämnda. Det föreligger en risk att den valda avgräns-

ningen är alltför snäv. 

 

En annan begränsning är bildbilagan som presenteras i slutet av uppsatsen. Syftet var att 

framställa en liknande bilaga tillägnad den svenska förskoleverksamheten, men det visade sig 

vara omöjligt att få fotograferings- och publiceringstillstånd från tillräckligt många föräldrar.  
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Bilaga 1 – fotologgbok 

 

Onsdag 10 juni 2009-11-18 kl 10.05 – 10.30  

Efter lektionen. Förskoleläraren initierar rörelseleken ”vi dansar labada”. Några barn jublar. 

Labada är en slags dans och barnen turas om att vara i mitten och visa rörelser som alla andra 

ska härma. Två barn vill inte vara med i leken, och sitter på golvet och tittar på. De deltagande 

barnen är aktiva. Leken pågår i ungefär 20 minuter, tills alla barnen har fått vara i mitten två 

gånger. Därefter äter gruppen lunch.   

 

 

 

En konflikt fångades på bilden. Flickan i grön tröja ville inte längre hålla i pojkens (röd tröja) 

hand, eftersom hon tyckte att han slet i henne alltför mycket. Förskoleläraren uppmanade poj-

ken att lova att han skulle vara försiktigare i fortsättningen. Flickan nöjde sig med detta och 

leken fortsatte utan fler avbrott.  
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Bilaga 2 – bilder 

Denna bildserie föreställer lektionen som beskrivs i ”En förmiddag på förskolan ”Saga” i Polen”. 

 

Karolina hälsar på barnen och uppmanar dem att slå upp sina övningsböcker. 
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”Vem har varit vid havet?” 

 

”Här ligger vår hemstad.”  
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”Försök att markera ut hemstaden på kartan som finns i boken” 

 

Några barn tjuvkikar på nästa uppgift, medan andra försöker pricka in rätt plats på kartan.  
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Polens flagga och vapensköld visas upp för barnen.  

 

Det sedan gäller klippa ut… 
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… samt klistra in rätt förtryckt svar på frågorna. 

 

Barnen pekar ut Polen på EU-kartan.  
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”EU:s flagga är blå. Stjärnorna representerar antalet medlemsländer. Hur många stjärnor ser 

ni?” 

 

”Tack för lektionen. Nu är det dags för rytmik!” 


