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Abstract 

I begin my essay with a story that illustrates how a preschool activity organized on a modular 

work can be perceived. I describe how the environment has been rebuilt and modified to 

accommodate one large group of children instead of two smaller groups as before. 

Management´s justification for the change is that it is carried out to give the children better 

conditions for their learning, but my understanding is that it also hampers preschool-teachers´ 

abilities to implement their assignment. 

I try to understand what benefits module work by examining what well-known researchers 

believe is important for children´s learning in environmental and preschool teacher´s 

importance. When I use what I have learned to analyze my story, my opinion is that the 

change of the preschool activity not have just a positive impact but also entails that preschool 

teachers find it difficult to be present and in interaction with the children as several well-

known researchers notes is important for children´s learning. I discuss how a large and rich 

environment at the same time can be perceived as incalculable for teachers, which can result 

in not all of the children being paid attention to in the preschool activity. I also reflect on 

difficulties that can appear when the environment is not conductive to preschool teachers 

work with children in small groups. 

Despite the consequences my opinion is that large teams and module work is perceived as a 

current way for many preschools to change their activity for the better. My opinion is still that 

this form of organization is not considered from different perspectives, and I am therefore 

puzzled why such large changes which are not scientifically valid in its entirety, yet are 

implemented? The essay therefore concludes with thoughts about how power creates 

discourses, which are not always carried out for the individual best. Is there a purpose other 

than improving learning possibilities for children, behind the change process?  

Key words:  Large work team, module work, rich environment, present preschool 

teacher, learning conditions              
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Sammanfattning  

Jag inleder min essä med en berättelse som tydliggör hur en förskoleverksamhet som 

organiserats om till ett modularbete kan uppfattas. Jag beskriver hur miljön byggts om och 

anpassats för att rymma en stor barngrupp istället för två mindre som innan. Ledningens 

motivering till förändringen är att den genomförs för att ge barnen bättre förutsättningar för 

deras lärande, men min uppfattning är det även försvårar pedagogernas möjligheter att 

genomföra sitt uppdrag. 

Jag försöker förstå vilka fördelar modularbetet för med sig genom att undersöka vad kända 

forskare anser är viktigt för barns lärande vad gäller miljö och pedagogernas betydelse. När 

jag sedan använder det jag lärt mig för att analysera min berättelse, är min uppfattning att 

verksamhetens förändring inte bara får positiva följder utan medför samtidigt att pedagogerna 

får svårt att vara närvarande och i samspel med barnen på det sätt flera kända forskare 

konstaterar är viktigt för barns lärande. Jag diskuterar hur en stor och rik miljö samtidigt kan 

uppfattas som oöverskådlig för pedagoger, vilket kan resultera i att alla barn inte blir 

uppmärksammade i verksamheten. Jag reflekterar också över svårigheter som kan uppstå när 

miljön inte främjar förskollärarnas arbete med barn i små grupper.  

Trots dessa konsekvenser är min uppfattning att storarbetslag och modularbete uppfattas vara 

ett aktuellt sätt för många förskolor att förändra verksamheten till det bättre. Jag upplever det 

ändå som att organisationsformen inte är ifrågasatt ur olika perspektiv och jag ställer mig 

därför frågande till varför så stora förändringar, som inte är vetenskapligt grundade i sin 

helhet, ändå genomförs. Essän avslutas därför med tankar kring hur makt skapar diskurser, 

som inte alltid genomförs för den enskilda individens bästa. Kan det föreligga ett annat syfte 

än förbättrade möjligheter för barns lärande bakom förändringsarbetet?  

Nyckelord: Storarbetslag, modularbete, rik miljö, närvarande pedagog, förutsättningar 

för lärande   
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Berättelse 

En känsla av frihet sköljer över mig när jag nu står och ser ut över den stora och luftiga 

avdelningen på förskolan. Solljuset som i flera veckor varit frånvarande, sträcker sig in genom 

fönstren och avspeglar sig på golvet och den nya ljuddämpande linoleummattan. Samma 

matta avger en doft av ny plast, eller är det kanske limmet den fästs med som luktar lite fränt? 

Väggarna är målade med Stockholmsvit färg och den öppna atmosfären andas en rymd vi inte 

tidigare upplevt. Nu är den avgränsande väggen till avdelningen bredvid borta och barnen 

cirkulerar fritt i den stora lokalen som är ljus och luftig. Jag iakttar barnen som med stor lust 

och iver fortfarande utforskar den nya miljön de fick tillgång till för bara några veckor sedan. 

Två flickor har stannat till i konstruktionshörnan för att nyfiket ta del av det material som 

några pedagoger med stor entusiasm precis plockat fram. Tre barn kivas om några bilar som 

ligger utspridda på en bilmatta medan den stora mängden barn rör sig runt omkring på 

avdelningen i ett sökande efter rätt utklädningskläder, dinosaurier eller för att hitta en plats 

eller aktivitet de finner tillräckligt lockande för att stanna vid.  

Anledningen till att jag uppskattar den stora, öppna ytan så, är förstås den begränsning av 

utrymme och miljö som vi pedagoger tillsammans med vår barngrupp levt med i fem veckor. 

Ombyggnationen som föregick förvandlingen av förskolelokalerna medförde att 

verksamheten under en längre tid bedrevs mest utomhus, men med tillgång till barnens 

sovrum, ett litet kontor och den stora hall där barnens ytterkläder förvaras på krokar och 

hyllor. Barnens och pedagogernas tålamod under den påfrestande tiden var lika stort som 

glädjen och lättnaden när vi äntligen fick tillgång till vår nya avdelning. De två avdelningarna 

som innan ombyggnationen rymde två separerade verksamheter för två – treåringar, 

förvandlades snabbt till en modul där 32 barn umgås på en öppen yta.  

Jag sänker åter blicken och reflekterar över de aktiviteter som just nu pågår bland barnen, för 

det är mycket som händer - samtidigt - när man är många. Några barn vänder av nyfikenhet på 

plastkorgarna i hemvrån för att undersöka vad som finns däri, det låter högt när koppar, fat 

och kastruller slår i golvet. Två barn utmanar sig själva med att klättra i soffan för att nå 

lysknappen. Några bygger en tågbana, blir oense om vem som ska ha loken och vagnarna. Jag 

skyndar mig fram för att hindra att en tågbanedel avsiktligt träffar ett av barnen i huvudet, 

samtidigt som någon ropar, vill ha uppmärksamhet och frågar om jag kan sätta på musik så de 

kan dansa. Jag ser att min kollega har startat den aktivitet vi tidigare pratat om, skapande 

verksamhet vid ett av borden i ateljén. Den populära ateljén har en central placering där de 
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båda avdelningarna tidigare var separerade med en vägg. Fem barn sitter redo att måla med 

målartröjor på samtidigt som ytterligare tre barn bedjande frågar om de också kan få måla. En 

grupp barn passerar förbi målarbordet där aktiviteten pågår, på sin väg till 

konstruktionshörnan i den andra delen av lokalen.  

Min kollega Lena rätar på ryggen när hon ser att jag närmar mig, ser frustrerad ut och     

säger: - Jag måste bara fråga, vad är det här för verksamhet egentligen? Jag förstår att hon 

syftar på problemet, att kunna fånga en mindre grupp barns intresse i en planerad aktivitet, 

samtidigt som de befinner sig mitt i ett flöde av ljud, rörliga barn och parallella aktiviteter. 

Hur ska Lena kunna hålla kvar sitt och barnens engagemang i den aktivitet hon precis 

introducerat, samtidigt som hon måste stanna upp och förklara för de barn som också vill 

delta att de får vänta till ett annat tillfälle? Jag undrar hur det påverkar den ursprungliga 

energin i barngruppen som precis ska börja måla, att vid flera tillfällen bli avbrutna mitt i 

samspelet med varandra och en pedagog. Kan de fortsätta vara fokuserade på uppgiften? Min 

känsla är att den stämning Lena hade för avsikt att skapa tillsammans med barnen, plötsligt 

ändrats och inte alls känns så entusiastisk som när hon presenterade aktiviteten. Nu får hon 

verkligen anstränga sig för att hålla kvar barnens intresse, när det finns så mycket annat för 

barnen att reflektera över. Kanske är det just det Lena menar när hon ifrågasätter 

verksamheten, hur det påverkar hennes möjligheter att delge och erbjuda barnen nya 

aktiviteter med ett planerat syfte, för att de därigenom ska kunna skapa sig nya erfarenheter? 

Jag tar ett snabbt beslut och frågar lockande om några barn vill följa med mig för att leka lite 

danssagor i det för tillfället tomma rummet som barnen annars brukar sova i. Jag vet av 

erfarenhet att barnen brukar visa stort intresse för denna styrda rörelselek tillsammans med en 

vuxen. Min förhoppning är att jag på detta sätt ska lyckas fånga in de barn som mest driver 

omkring och samtidigt ge min kollega bättre förutsättningar för att kunna genomföra sin 

aktivitet på det sätt hon haft för avsikt. Jag sätter på en cd-skiva med musik och en röst 

berättar att vi ska åka till rymden. Vi får instruktioner att vi är på hoppa-på-ett-ben-planeten 

och alla barnen hoppar med, snart är vi på gå-baklänges-planeten och storm-planeten. Tre av 

barnen tappar hastigt intresset och försvinner ut genom den öppna dörren, två andra kommer 

till. I tumultet som uppstår börjar barnen småprata och skratta, ett barn till ansluter. Nu hör vi 

inte vad rösten på skivan precis sa och vi får vänta in nya instruktioner och en ny resa. Den 

korta väntan räcker för att halva gruppen barn tappar intresset för danssagorna och lockas ut i 

det stora rummet och påbörjar nya aktiviteter. Min kollega har avslutat målandet och gett upp 

sin aktivitet. I andra änden av lokalen befinner sig ytterligare två pedagoger, en försöker läsa 
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för en intresserad pojke samtidigt som några barn jagar varandra i en lek på gränsen till 

osämja, den andra pedagogen har påbörjat blöjbyten. Vi samlar ihop alla barnen för en kort 

sångstund innan maten.  

När vi sitter alla tillsammans får jag en känsla, att det är någon som saknas. Jag får tänka en 

stund innan jag uppmärksammar att lilla Pelle inte är närvarande och en rysning går längs min 

rygg när jag kommer till insikt att jag inte sett honom på väldigt länge. Jag reser mig och går 

ut från samlingen för att leta runt på modulen. Snart finner jag Pelle ensam, men nöjd, i 

sandrummet med dörren endast lite på glänt. Min ångest är stor, hur länge har han varit där 

och vad har han gjort hela förmiddagen? Jag känner skuld över att inte ha saknat honom men 

också en otillräcklighet för att han inte fått möjlighet till samspel eller hjälp att hitta in i en lek 

med kompisar. Hur ska jag kunna berätta för Pelles föräldrar hur hans dag på förskolan sett ut, 

jag vet ju inte ens vad han har gjort?  

Jag undrar hur Pelle uppfattat den stund han tillbringat för sig själv. Har det varit skönt att få 

lite tid och utrymme att vara för sig själv i den annars så stora gruppen, eller känner han sig 

lämnad att klara sig på egen hand? Jag hoppas att han inte känner sig oviktig i verksamheten, 

trots att jag varken umgåtts med eller saknat honom under förmiddagen. Jag förmodar att han 

blivit uppmärksammad av någon annan pedagog som befunnit sig i närheten av sandrummet, 

men kan ändå inte släppa tanken att Pelle är mitt ansvar. Varför har annars ingen annan saknat 

honom inför sångsamlingen? Är en konsekvens av modularbetet att en del barn blir 

”osynliga” i den stora lokalen som lätt kan uppfattas som oöverskådlig? I det samma som jag 

tänker så blir jag osäker på vad som nu förväntas av mig i den nya arbetssituationen, vad är 

mitt ansvar egentligen? Är mitt ansvar inte längre att uppmärksamma vad varje barn skulle 

vara hjälpt av och behöva lite extra stimulans av?  

 

Beskedet om en ombyggnation kom plötsligt och oväntat under en fredagseftermiddag, då 

förskolechefen glatt meddelade att nu skulle det äntligen bli av, den stora förvandlingen som 

skulle ge förskolan nya möjligheter och ett nytt ansikte utåt. Vi i personalstyrkan hade hört 

talas om den önskan som funnits från ledningens håll, att förändra avdelningens struktur, men 

visste nu inte alls hur vår arbetsmiljö skulle utvecklas och göras annorlunda.  

Vi blev snart varse att en av de stora väggarna skulle slås ut till fördel för den avdelning som 

innan varit så mörk och trång, och resultera i en ljusare atmosfär och förbättrade möjligheter 

till samarbete mellan de två arbetslagen.  
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Den kontakt jag tidigare haft med så kallat modularbete, två avdelningar som slås samman till 

en stor, har minst sagt gjort mig tveksam. Då jag som besökare och iakttagare på andra 

förskolor upplevt en känsla av rörighet bland både personal och barn, fler pedagoger och fler 

förskolebarn som rört sig på en dubbelt så stor yta. Osäkerheten var då stor, vem skulle jag 

prata med som kunde ge mig svar på mina frågor och hade pedagogerna verkligen en chans 

att skapa sig en helhetsbild av varje barns vardag under all aktivitet som ständigt pågick? Det 

var också därför jag behövde en tydlig förklaring till den nya arbetssituationen, så jag frågade 

under en arbetsplatsträff vad barn och pedagoger förväntades ha för pedagogisk vinning av 

den nya organisationen. Jag fick svaret att den förändrade utformningen av avdelningarna 

syftade till att ge barnen rika miljöer och ge varje barn en vinning i att fler pedagoger i 

personallaget skulle kunna bilda sig en mer korrekt bild av varje barns förmågor och 

kompetenser.  

Omorganisationen med både ny verksamhetsmiljö och förändrat arbetssätt var således inte ett 

resultat av personalens önskningar utan byggde på beslut från förskolechefen och 

beslutsfattande på divisionsnivå. Delaktighet och insyn i beslutsprocesser förekommer mer 

sällan på vår förskola nuförtiden, därför var också vår osäkerhet stor. Varför genomfördes 

förändringen och hur skulle vi lägga upp arbetet för att på detta nya sätt nå bästa resultat för 

barnen?    

Min uppfattning var att det i de personallag som arbetade i en stormodul verkade vara mindre 

antal pedagoger trots att barnantalet var detsamma som i två ursprungliga barngrupper. Jag 

ställde därför på mötet frågan om förändringen inte skedde av ekonomiska skäl? – Neej, det 

anser jag verkligen inte! Svaret jag fick från ledningen andades missnöje, för hur kunde jag 

inte se de pedagogiska fördelar som förändringen förde med sig?  

Redan veckan efter att barn och pedagoger intagit den nya miljön i modulen, meddelades att 

en av pedagogerna blev hemma på grund av sjukdom. Personalstyrkan fick beskedet: - Det är 

nu ni måste tänka storarbetslag, det här klarar ni utan vikarie! 

Jag väger de förklaringar jag fått, fördelarna med den nya organisationen för barn och vuxna, 

mot min egen magkänsla som ständigt gör sig påmind som en känsla av otillräcklighet. Jag 

känner att jag inte längre kan ta ansvar för att alla barn i min grupp blir uppmärksammade och 

får den stimulans de så väl behöver för sitt lärande. Den öppna, fantastiska modulen har sina 

nackdelar, nu finns det inga avskilda rum eller platser för arbete med barnen i en liten grupp. 

Det nya schema som arbetades fram, visade mycket riktigt en förändring i personaltäthet, den 
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tillfälliga lösningen vid sjukfrånvaro har nu blivit en permanent vardag då arbetet i 

storarbetslag anses kunna kompensera för bortfall av personal.  

 

Reflektion 

Situationen jag beskriver visar hur det nya arbetssättet rymmer flera dilemman. Den stora 

fantastiska modulen gör det svårare för pedagogerna att skapa goda förutsättningar för 

barnens lärande och den stora barngruppen öppnar inte bara upp för många möten, den 

begränsar samtidigt pedagogernas möjligheter att uppmärksamma att varje barn får den 

stimulans och interaktion som läroplanen förespråkar. Det kan troligen vara förklaringen till 

den osäkerhet och otillräcklighet jag känner i min yrkesroll. 

Jag förstår att den stora förändringen grundar sig i en önskan att ge barnen förbättrade 

möjligheter för sitt lärande. Den nya, stora modulen ger mycket riktigt barnen goda 

förutsättningar att utforska och upptäcka material och aktiviteter på ett för dem lustfyllt sätt, 

och den öppna miljön gör barnen mer initiativtagande. De söker själva upp den plats och det 

material de vill ägna sig åt och de känner och accepterar alla pedagoger i det stora arbetslaget, 

men den förändrade verksamheten medför också vissa negativa konsekvenser. Samtidigt som 

miljön nu stimulerar barnens möjligheter att känna delaktighet i sin vardag, genom att kunna 

göra egna val i demokratins anda, upplever jag att den öppna ytan samtidigt begränsar mina 

möjligheter som pedagog att introducera och stimulera barnens lärande genom planerade och 

pedagogiskt genomförda aktiviteter. I händelsen blir det tydligt att både den planerade 

aktiviteten i ateljén och de spontant genomförda danssagorna blir påverkade av barnens flöde 

och önskan att göra egna val att delta eller bryta upp mitt i engagemanget. Min känsla är 

också att den öppna miljön i vissa fall försvårar interaktionen mellan mig som pedagog och 

barnen ifall barnen under samspelet blir distraherade av övriga ljud och aktiviteter som 

förekommer inom modulen.  

Berättelsen gör mig också medveten om att de olika aktiviteterna som samtidigt pågår i 

verksamheten riskerar att göra mig mindre uppmärksam på vad som sker ”i det tysta”. Jag 

känner en oro för att de barn som inte kräver en vuxens uppmärksamhet utan tar egna initiativ 

till aktiviteter och förströelser i modulen, kan komma att bli ”osynliga barn” i pedagogernas 

ögon. Det finns också en risk att de barn eller händelser som kräver omedelbar 

uppmärksamhet lägger beslag på de pedagoger som uppfattas vara tillgängliga, och på det 
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sättet försvårar de vuxnas intentioner att spontant delta i barnens lek eller utforskande. När jag 

tänker på lilla Pelle som blivit bortglömd i verksamheten undrar jag om det är en konsekvens 

som vi måste lära oss att acceptera för att istället kunna erbjuda barnen en demokratisk 

verksamhet? Jag slits i dilemmat att vilja erbjuda barnen goda förutsättningar för deras 

utveckling i form av rik miljö och välkända pedagoger men kan känna mig tveksam till 

förändringen när den samtidigt ger försämrade förutsättningar. 

En motsats till den osynlige Pelle är några av de barn som verkligen har förmågan att ta 

initiativ till aktiviteter, samspel och med en styrka att stå på sig för sin rätt i eventuella 

konflikter med andra barn. När jag tänker efter förstår jag att det är just de pojkarna och 

flickorna som vinner mest på den nya miljön. De är trygga nog i sig själva för att utnyttja hela 

modulens yta och dess möjligheter, det är också de barnen som alltid är först på plats inför 

styrda aktiviteter eller arbete i små grupper. Kan det vara så att modularbete kräver 

självständiga och drivkraftiga barn med gott självförtroende för att fungera tillfredsställande? 

Kan vi verkligen bortse från de barn som inte kommit dit än? 

 Jag känner mig kluven och förbryllad, står det inte uttryckligen i läroplanen för förskolan 

(Lpfö 98, rev 2010) att förskolan ska sträva efter att varje barn ska ges möjlighet att utveckla 

sin förmåga och förståelse för olika begrepp och ämnesområden? En dag börjar de skolan och 

jag undrar hur de klarar sig då om de bara fått tillgång till det som uppfattas som lustfyllt för 

dem själva?  

Den känsla jag har av otillräcklighet kan säkert förklaras av en drivkraft och uppfattning jag 

har att alla barn på min avdelning faktiskt också är mitt ansvar, alla ska få goda 

förutsättningar för sitt fortsätta lärande. Samtidigt vet jag att på samma sätt som barn är olika, 

har vi pedagoger olika inställningar till vad vårt uppdrag innebär, och visst finns det de som 

välkomnar ett förändrat arbetssätt där förskolläraren fokuserar på vad verksamheten kan 

erbjuda barngruppen, mer än ett individuellt ansvar för det enskilda barnet. Det är också 

anledningen till att jag saknar en gemensam reflektionsstund för alla pedagoger inför en 

omorganisation som denna, där ett förändrat arbetssätt borde börja med en diskussion kring 

varje pedagogs lärandeperspektiv och vilka förväntningar som efter förändringen föreligger 

yrkesrollen.  

En stor del av dilemmat kan vara att jag inte varit delaktig i tankarna kring, och planeringen 

av den förändrade arbetssituationen. Någon reflektion i efterhand har heller inte förekommit, 

utan jag känner mig utlämnad att själv försöka förstå vad min nya arbetssituation verkligen 
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innebär. Självklart är målet fortfarande att stödja och uppmuntra barnen i deras lärande enligt 

läroplanen, men kan jag nu behöva göra det på ett nytt sätt? 

 

Syfte, problem och frågeställningar 

Den erfarenhet jag har av förändringar i förskolans verksamhet gällande organisation och 

miljö till så kallat storarbetslag och modularbete, är utgångspunkten för denna studie. Syftet 

med studien är att undersöka hur förändringen är tänkt att skapa förbättrade förutsättningar för 

barns lärande. Jag vill samtidigt granska om det nya arbetssättet även kan medföra 

konsekvenser som istället kan vara till nackdel för barns inlärningsmöjligheter. Får varje barn 

tillgång till rätt förutsättningar för sitt eget lärande i en stormodul? 

 I den komplexa situation som framkommer i händelsen jag beskrivit, funderar jag över vad 

som faktiskt kan uppfattas vara betydelsefullt för barns lärande. I mitt dilemma blir det tydligt 

att en stor anledning till förändringen av arbetssätt bygger på en önskan att ge barnen 

förbättrade möjligheter i sitt kunskapande genom att erbjuda nya så kallade rika miljöer. Vad 

innebär idén om en rik förskolemiljö egentligen?  

För att undersöka varför jag känner mig otillräcklig i den nya arbetssituationen, vill jag också 

diskutera vad som förväntas av en pedagog i en förskoleverksamhet. Hur ska pedagogen på 

bästa sätt stimulera barnens kunskapande? Det känns också angeläget att ta reda på hur viktig 

miljön och dess utformning är i jämförelse med den närvarande pedagogens betydelse för 

barns lärande.  

I min reflektion återkommer jag till det jag uppfattar som konsekvenser av ett modularbete 

med storarbetslag, och det känns viktigt att lyfta fram att förändringen även får vissa följder. 

Svårigheter att genomföra planerade aktiviteter med pedagogiskt syfte, barn som är så vana 

att ta egna initiativ i demokratisk anda att de inte är intresserade att delta i aktiviteter som de 

kanske skulle behöva extra stimulans av och hur arbetssättet faktiskt får som följd att en del 

barn blir ”osynliga” i verksamheten.  

Kan osäkerheten jag känner i min yrkesroll bero på att jag faktiskt inte fått ta del av vilka 

fördelar omorganisationen kan föra med sig och heller inte blivit informerad om vad som nu 

förväntas av mig? Jag tycker därför det är intressant att diskutera vikten av att alla pedagoger 

ska va med i resonemang inför en omorganisation och dessutom få möjlighet att tycka till i 

reflektioner under förändringsarbetet. Jag vill också lyfta fram de konsekvenser som kan bli 
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följden av att de verksamma pedagogerna inte får vara delaktiga i planeringen kring den nya 

arbetssituationen, hur känslan av att inte vara betydelsefull kan påverka pedagogerna i det 

fortsatta arbetet. 

Jag hoppas med uppsatsen skapa en förståelse för hur en verksamhet med storarbetslag och 

modulmiljö skapar en komplex situation som kräver reflektion både före och efter 

genomförandet för att på bästa sätt inte försaka barnens möjligheter till lärande eller försämra 

pedagogernas förutsättningar att arbeta mot läroplansmålen. Får alla barn den stimulans de 

behöver i ett modularbete enligt riktlinjerna i förskolans läroplan, där budskapet är att alla 

barn ska va med trots olika förutsättningar?    

Jag ser uppsatsen som en möjlighet att fördjupa förståelsen av modularbete med storarbetslag 

samt kritiskt granska hur förändringen påverkat barnens förutsättningar för lärande. Mina 

huvudfrågor är: 

 På vilket sätt motiveras en verksamhet som bygger på storarbetslag och modularbete? 

 Vad anser moderna forskare är viktigt för barns lärande med avseende på relationer 

och miljö? 

 Vilka förutsättningar får barnen för sitt lärande i ett modularbete respektive i den 

ursprungliga miljön bestående av mindre avdelningar?  

 Vilka förutsättningar får pedagogerna för att genomföra sitt uppdrag i respektive 

miljö? 

 Varför genomförs förändringen av verksamheten med perspektiv på makt, ekonomi 

och ledarskap? 

Metod 

Denna studie grundar sig i en egenupplevd händelse. Jag tänker med hjälp av den problematik 

som blir synlig i berättelsen försöka tydliggöra hur ett förändrat arbetssätt, som grundar sig i 

en tanke om sammanslagna barngrupper och arbetslag till ett storarbetslag med modultänk, 

kan få förändrade förutsättningar och konsekvenser för barn och pedagoger.  

Undersökningen bygger på tolkningar av min egenupplevda erfarenhet. Min erfarenhet i form 

av en berättelse utgör alltså min empiri. Denna kommer jag att tolka och analysera med hjälp 

av några valda perspektiv och teorier. Detta sätt att använda den egna erfarenheten som grund 

för analys, är framarbetad vid Centrum för Praktisk kunskap vid Södertörns Högskola. De 

texter som utgår från den egna arbetssituationen leder genom det berättande, beskrivande och 
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reflekterande sättet till en fördjupad förståelse för den praktiska kunskapen i yrken som 

bygger på mänskliga relationer (Bornemark, Svenaeus 2009, s 32). Fredrik Svenaeus, 

professor i filosofi, förklarar att de berättelser som bearbetar den egna praktiska kunskapen tar 

sin början i ett dilemma där författaren inte kan uppfatta en enkel lösning på problemet, utan 

försöker genom reflektioner förstå de olika perspektiven för att därigenom skapa sig en ökad 

förståelse för dilemmat i sin helhet (2009, s 33). Uppsatsen är skriven i essäform men avviker 

till viss del från den metod som används vid Centrum för praktisk kunskap eftersom 

huvudfokus snarare är undersökande än reflekterande. 

Dilemmat, som är hämtad ur min egen yrkesverksamhet, kan sägas bygga på de etnografiska 

erfarenheter jag gjort genom att under en tid befinna mig och vara verksam i den miljö där det 

nya arbetssättet genomförts. Birgitta Kullberg, fil.dr i pedagogik och didaktik, beskriver hur 

etnografiska studier syftar till att i en naturlig miljö, undersöka hur förändringar påverkar 

människors förutsättningar för till exempel lärande och hur lärandet som process resulterar i 

kunskap (Kullberg 2004, s 60). Den förförståelse jag har fått genom att observera 

verksamheten på plats, är grunden för hur jag därefter kommer reflektera över situationen 

med hjälp av olika teorier. Den förförståelse jag bygger mina antaganden på, är också 

anledningen till att min studie inte ska uppfattas som generell, utan endast ska ses som ett 

perspektiv med upplysande syfte. 

Min undersökning är kvalitativ, med avsikt att försöka förstå vad mitt dilemma egentligen 

består av, genom att fördjupa mig i olika teorier och sedan med hjälp av dem tolka den 

upplevda situationen. Ambitionen har varit att hitta fördelar som förklarar förändringen av 

förskolemiljö och arbetssätt men jag har haft svårt att hitta litteratur och forskning som 

förespråkar just storarbetslag och modularbete. Jag har därför tagit kontakt med Ingrid 

Pramling Samuelsson, som jag uppfattar är en mycket insatt och välorienterad forskare, för att 

förhöra mig om hon kan ge mig förslag på någon sakkunnig expert som förordar det aktuella 

arbetssättet. Inte heller Pramling Samuelsson kände till någon som rekommenderar just 

storarbetslag och modularbete. 

Jag tänker tyda min empiriska, erfarenhetsbaserade kunskap på ett hermeneutiskt sätt. Runa 

Patel och Bo Davidsson, som undervisat i forskningsmetodik vid Linköpings universitet under 

många år, menar att hermeneutik syftar till att försöka förstå det man undersöker utifrån hur 

en händelse uttrycks i tal eller i skrift (Patel & Davidsson 2003, s 29). De syften och avsikter 

som ligger till grund för människors handlingar kan förstås genom tolkningar av den 
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beskrivande och egenupplevda händelsen.  Den hermeneutiske tolkaren har därför fördel av 

sin egen förförståelse och använder sina subjektiva känslor och tankar för att förklara 

händelsen både ur subjektets och objektets synvinkel. På det sättet pendlar jag mellan att 

använda mig själv som subjekt i händelsen, och reflektera över mig själv som objekt i den 

analys jag genomför med hjälp av kända teorier.  

Maria Hammarén, docent i yrkeskunnande och teknologi, beskriver hur språket som verktyg 

kan hjälpa oss förstå oss själva och vår omvärld (Hammarén 2005, s 14). Genom språket kan 

vi skapa oss en förståelse för och insikt i hur vi fungerar, genom att försöka se på oss själva 

med distans utifrån. Hammarén förklarar hur skrivandet kan uppfattas som en metod för att få 

syn på den praktiska kunskapen men även som en metod för att skapa möjlighet till reflektion 

(2005, s 17). Det är genom det mångfacetterade dilemmat som det blir tydligt att flera faktorer 

får betydelse för händelsen. Tolkningen av mitt dilemma bör därför förstås ur den speciella 

situation jag befann mig i vid den speciella händelsen, men kan likväl vara av ett allmängiltigt 

intresse.  

Under mitt arbete med studien har jag tagit hänsyn till de forskningsetiska aspekter som 

beskrivs av Patel och Davidsson (2003, s 63) för att garantera anonymiteten för de personer 

som benämns i min händelse. Enligt samtyckeskravet har jag fått medgivande av den kollega 

som genom sin medverkan i händelsen tillfört ett viktigt perspektiv, att använda den specifika 

företeelsen i min berättelse. Jag har också enligt konfidentialitetskravet medvetet undvikit att 

använda de inblandades rätta identitet, och istället använt mig av fingerade namn för att 

garantera deras anonymitet. Berättelsen ska endast användas som utgångspunkt och material 

för den undersökning och analys jag vill göra av begreppen modularbete och storarbetslag.        

Undersökning 

Miljöns betydelse för lärandet 

Motiveringen till en förändrad verksamhet och organisation bygger till stor del på tankar kring 

hur betydelsefull förskolans miljö är för barns lärande. Jag vill därför undersöka vilken 

betydelse miljön kan ha och på vilket sätt den bör vara konstruerad för att på bästa sätt främja 

barnens lärande. I min önskan att förstå vad som förväntas av en rik miljö i verksamheten, 

vänder jag mig till styrdokumentet Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev.2010).  

Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så den stimulerar och utmanar 

barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och 
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inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda 

lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya 

erfarenheter, kunskaper och färdigheter (Lpfö 98, rev. 2010, s 9).  

Denna riktlinje kan säkert föranleda ansvariga för förskolor att ställa sig frågan om de kan 

erbjuda en öppen och innehållsrik miljö, men hur ska egentligen innehållet i riktlinjen 

uppfattas? Läroplanen i sig är mycket tolkningsbar och ingenstans står det beskrivet vad som 

menas med en öppen miljö. Innebär det öppen för insyn, öppen i förhållande till trånga ytor 

eller syftar det till stora lokaler utan avskärmande väggar? Jag kan inte själv utläsa att 

läroplanen bestämt förespråkar just det utformande som en stormodul innebär, men förstår att 

det kan motivera en förändring av verksamheten med mål att skapa en miljö som är mer 

inbjudande och innehållsrik. En modernisering av redan befintlig lokal resulterar oftast i en 

uppfräschning vad gäller både färg på väggar, interiör och material och kan därför uppfattas 

förändra miljön till mer åtråvärd i den ständiga konkurrens som pågår för att visa på den 

kvalité förskolan vill stå för. Möjlighet till en ombyggnation kan på det sättet få fler effekter 

för förskolan än att bara förbättra barnens möjligheter till lärande. Men läroplanen för 

förskolan betonar också vad som måste beaktas i utformandet av miljön. 

”Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och 

särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling” 

(Lpfö 98, rev. 2010, s 11). 

Där det saknas en bestämd förklaring till vad som innebär en öppen och innehållsrik miljö, 

visar läroplanen istället väldigt tydligt vad som förväntas av pedagogerna i verksamheten. Ett 

samarbete i arbetslaget för att uppmärksamma och ge barnen det stöd de behöver i sin 

utveckling, är något varje pedagog måste förhålla sig till. Frågan måste då ställas om 

verksamhetens utformning kan garantera att pedagogerna kan uppfylla förväntningarna enligt 

riktlinjen?  Enligt läroplanen är det en direkt uppmaning att det pedagogiska arbetet ska 

genomföras med möjligheter att stödja de barn som behöver det i sin utveckling och jag 

förvånas därför över att den aspekten inte diskuterades inför vår omorganisation. Jag känner 

att jag närmar mig mitt dilemma och med ord börjar kunna uttrycka problematiken. Har 

pedagogernas förutsättningar för att arbeta mot läroplansmålen blivit sekundära i 

förändringsarbetet med miljön och överlämnade att i efterhand konstrueras av pedagogerna 

själva så gott det går? Beror det på ledningens tilltro till pedagogernas kompetens att hitta 

lösningar på problem under svåra förutsättningar, ledningens uppfattning om att pedagogernas 
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åsikter i ett förändringsarbete är mindre viktiga eller har ledningen inte reflekterat över vilka 

följder förändringen kan komma att få överhuvudtaget?  

För att kunna skapa mig en mer detaljerad bild av vad som egentligen förväntas av en optimal 

lärande miljö, återkommer jag till ämnet. Carina Fast, fil.dr i pedagogik, beskriver i en 

forskningsstudie angående skriftspråksutveckling, hur en verksamhet som är influerad av 

Reggio Emilia filosofin bör erbjuda barn ”många olika möjligheter att utveckla sina förmågor, 

individuellt och tillsammans med andra” (Fast 2011, s 37). Fast beskriver hur en Reggio 

Emilia inspirerad lärmiljö bör bestå av ett stort och varierande utbud av konstruktionsmaterial, 

material för lek, och material för skrivande och skapande. Det kan förklara vad som menas 

med en rik miljö, men utesluter inte att den innehållsrika miljön även kan finnas på en mindre 

yta. När jag reflekterar över den uppbyggda miljön på förskolan i min berättelse, kan jag inte 

se att det i stort tillkommit något nytt material jämfört med när modulen bestod av två 

separerade avdelningar. Förändringen består istället av att material från de båda avdelningarna 

samlats i tydliga ”torg eller hörnor” och nu koncentrerats vid en gemensam plats i modulen 

istället för en på varje avdelning som tidigare. Utbudet har på så sätt inte berikats för barnen 

som även tidigare hade tillgång till varandras avdelningar under stora delar av dagen, utan 

förändrats endast i sin placering.   

Betydelsen av engagemang  

Anette Sandberg, docent i pedagogik, diskuterar begreppet engagemang i kombination med 

förskolemiljöns utformning (Sandberg 2009, s 224). Med hänvisning till studier av Krantz och 

Risley vid University of Kansas under 70-talet, menar Sandberg att barns engagemang i 

aktiviteter kan uppfattas som ett resultat av förskollärarnas förmåga att utforma och 

organisera verksamheten och miljön i förskolan. Undersökningen visade att barnens 

engagemang ökade då miljön ordnades i avgränsade och tydliga aktivitetsområden, i en öppen 

miljö där material fanns lättillgängligt för barnen på låga, öppna hyllor. En förutsättning för 

det ökade engagemanget var också att pedagogerna hade ett ansvar att vara tillgängliga och 

stödja barnens engagemang vid de olika platser där aktiviteterna pågick.  

Sandberg förklarar att barns engagemang är viktigt för deras lärande. I de lägen barn är 

engagerade är de också intresserade och motiverade att lära, därför bör de tillfällen där barnen 

är engagerade ses som optimala lärsituationer (Sandberg 2009, s 222). Det ligger därför en 

utmaning för pedagogerna i att skapa tillfällen och situationer som stimulerar barnen till 

engagemang och att möjliggöra en miljö som fångar alla barns olika intressen.  
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För att kunna erbjuda en verksamhet som kan fånga och utmana alla barns intressen, krävs det 

då en stor bredd på material och aktiviteter, en rik miljö. För att uppmuntra barnens 

engagemang vid olika lekar och sysselsättningar kan det vara gynnsamt att samla ett stort 

utbud av material som ”ger bränsle” till specifika aktiviteter i åtskiljande platser eller hörnor. 

Detta kan förklara hur den nya förändringen av miljön är tänkt att ge barnen bättre 

förutsättningar för sitt lärande. Modulen består nu av flera olika torg med olika inriktning på 

materialet. Jag förstår att tanken är att det ska finnas något som vänder sig till varje barns 

intresse, något som uppmuntrar varje enskilt barn till engagemang och där i engagemanget 

ska de kunna uppmuntras i sina lärprocesser. 

En viktig faktor för stimulansen av barns engagemang är enligt Sandberg dessutom 

pedagogernas tillgänglighet vid de platser där aktiviteterna pågår. Den samspelande 

pedagogen kan med sin närvaro vid engagerade lekar och situationer uppmärksamma barnens 

intresse och genom sitt interagerande skapa lärsituationer som stimulerar barnens lärande 

vidare. Hur ser möjligheterna ut för stimulans av barns engagemang i min händelse som 

beskriver ett modularbete? 

Min uppfattning är att de avgränsande platserna i modulen med inspirerande material 

uppmuntrar barnens spontana lekar och utforskande mer än tidigare. Barnen söker sig också 

själva till pedagoger som initierar aktiviteter de är intresserade av och har på så sätt ett 

engagemang redan när de går in i en sysselsättning. Dilemmat kan istället ses vid de tillfällen 

barnen befinner sig i aktiviteter de själva initierat, där deras engagemang skulle kunna 

utmanas till ett lärande av en pedagog som genom sin lyhördhet uppfattar en möjlig 

lärandesituation och därmed gör sig delaktig i händelsen. De många aktiviteter som pågår 

samtidigt och de (i mitt fall ibland 32 st) olika barn som kommer och går på den överskådliga 

yta där en pedagog befinner sig, gör det svårt att uppmärksamma vad som verkligen händer i 

barnens lekar. Här finns en risk att pedagogerna får välja att söka upp någon plats eller några 

barn för att samspela, men med följden att de får svårare att uppmärksamma vad de barn som 

förflyttar sig eller befinner sig längre bort från pedagogen gör.  

Lilla Pelle i min berättelse är ett exempel på hur vissa barn genom sin förflyttning och 

distansering, inte uppmärksammas av pedagoger och därmed inte får möjlighet till stimulans i 

sitt engagemang. Pelle har i den rika miljön hittat en plats han finner intressant och 

inspirerande nog att stanna i en längre tid, men har vid detta tillfälle eventuellt ändå inte fått 

möjlighet att utmanas till vidare lärande. Det är förstås en situation som kan uppstå för alla 
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barn vid olika tillfällen, pedagogernas antal är ju färre än antalet barn, men jag befarar ändå 

att vissa barn inte blir sedda eller uppmärksammade under en längre tid i en miljö som är så 

stor att den är oöverskådlig för pedagogerna, som samtidigt befinner sig i interaktion med 

andra barn. I en jämförelse med hur det tidigare sett ut, när modulen istället bestod av två 

mindre avdelningar, skulle pedagogerna kanske haft större möjligheter att uppmärksamma 

vad Pelle sysselsatt sig med under dagen och därmed också kunnat uppmärksamma om han 

befunnit sig i samma aktivitet under en lång tid. Frågan är förstås om Pelle ändå fått en chans 

till samspel med någon pedagog eller om hans engagemang stannat i den individuella leken? 

Det enda som blir tydligt är att Pelles risk att bli osynlig i verksamheten är mindre på en 

mindre yta. 

Varför försvinner då Pelle i den nya verksamheten? Jag förstår att den nya, rymliga 

förskolemiljön är spännande, intressant och lockar Pelle till nya upptäckter, han har med stor 

sannolikhet haft en bra stund för sig själv men min uppfattning är ändå att den tysta Pelle har 

blivit ett osynligt barn i en verksamhet som är svår för personalen att överblicka. Min känsla 

är att hans brist på delaktighet i de övriga aktiviteter som pågår, skulle kunna bero på att han 

är ovetande om vad som sker i de andra rummen, likväl som att han har tagit ett aktivt beslut 

att inte delta. Den hjälp Pelle då kan behöva av en pedagog att hitta in i lekar eller samspel 

med kompisar, kan därför begränsas när Pelle ”försvinner” i den stora barngruppen, hans 

möjligheter till samspel och en nära relation med en personal minskar när personalstyrkan 

dessutom blir mindre i antal. Pelle blir på så sätt mer ansvarig själv för sitt eget lärande.    

Pedagogisk kvalitet 

Pia Williams, docent i pedagogik, och Sonja Sheridan, professor i pedagogik, väljer att se på 

förskolans miljöer utifrån den pedagogiska kvalitet som där skapar förutsättningar för barnens 

lärande (Williams & Sheridan 2011, s 18). De menar att förutsättningarna för pedagogisk 

kvalitet utvecklas beroende av vilket utrymme och material som erbjuds barnen samt 

storleken på barngruppen och vilken personaltäthet som förekommer. En god pedagogisk 

kvalité utvecklas i rika utrymmen, med gott om material och beroende av hur barnen får 

tillgång till dessa (Williams & Sheridan 2011, s 18). 

 Den konsekvens som kan komma att diskuteras, att spärra av och neka barn tillträde till vissa 

rum eller delar av en modul på grund av att det inte finns tillräckligt många pedagoger som 

kan närvara vid varje plats, försämrar därmed den pedagogiska kvalitén. Grundtanken med en 

öppen och rik miljö förändras ju om delar av verksamheten blir oåtkomlig för barnen som 
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därmed inte får tillgång till det rika materialet som det var tänkt. En motvikt blir istället den 

öppna miljö som nästan helt saknar möjlighet att skärmas av, men kanske istället med följd att 

det saknas närvarande pedagoger på flera ställen i verksamheten.  

Williams och Sheridan betonar även att pedagogisk kvalité inte bara utvecklas i barns samspel 

med sin omgivande miljö utan i första hand i samspelet och interaktionen med andra barn 

eller pedagoger. 

I min händelse ser jag hur barnen visar ett stort intresse för den rika miljön, men jag ser också 

att den stora barngruppen gör att material och aktivitetsplatser inte alltid är tillgängliga för 

alla barn i den stund de önskar vara där. Situationen i ateljén visar hur många barn blir 

nyfikna på skapande när en pedagog är engagerad i miljön, men samtidigt begränsas deras 

möjligheter att delta i aktiviteten eftersom det förutsätter att pedagogen kan ta sig tid för alla 

som visar intresse medan hon interagerar med en mindre grupp barn. Jag blir därför medveten 

om hur viktigt det är att det finns gott om pedagoger som finns till hands där barnen är 

engagerade för stunden, pedagoger som är flexibla och tillgängliga när det behövs. Resultatet 

blir ju annars att alla barn inte har tillgång till alla delar av den rika miljön.   

Samspelets betydelse för lärandet 

Sociokulturellt lärande 

Med nyvunna kunskaper om betydelsen av miljö, engagemang och pedagogisk kvalitet för 

barns kunskapande, vill jag ta mig an Roger Säljös teorier kring sociokulturellt lärande. Säljö, 

som är professor i pedagogisk psykologi, har under många år studerat barns lärande i 

förhållande till deras omvärld och hur sambandet emellan kunskaper och olika lärsituationer 

ser ut. 

 Säljös tankar kretsar kring hur sammanhanget får betydelse för hur barn uppfattar och tar till 

sig kunskaper. De färdigheter och kompetenser som barn erövrar får betydelse i just speciella 

sammanhang, under speciella omständigheter. Säljö menar till exempel att barns lärande i en 

lustfylld lek kan underlätta deras förmåga att komma ihåg vad de lärt sig bättre, särskilt som 

sammanhanget för dem då kan uppfattas vara meningsfullt (Säljö 2000, s 134). Han menar att 

mycket lärande även sker i andra sammanhang än vid pedagogiskt planerad undervisning, 

som praktiska erfarenheter i hemmet eller bland vänner.  

En lärande miljö enligt Säljö, kan därför uppfattas vara en verksamhet som kan erbjuda barn 

många tillfällen att få göra upptäckter och tillägna sig erfarenheter i skilda sammanhang. En 
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rik miljö kan därför behöva innehålla olika material som inspirerar barn att på ett lustfyllt sätt 

lära sig mer om sig själva och sin omvärld. 

Miljön i ett modularbete ger på ett tydligt sätt barnen tillgång till olika praktiker. De avskilda 

hörnor som skapats av likvärdigt material, ger signaler att det förväntas en särskild sorts 

agerande på den speciella platsen. Barnen får på det sättet möjlighet att tillägna sig ett situerat 

lärande under meningsfulla förutsättningar. Med hänvisning till Säljös teorier är inte det 

viktiga att barn erbjuds någon form av undervisning, utan att barnen får möjlighet att leka och 

utforska situationer som de kommer stöta på i sin omvärld. När Säljö diskuterar vikten av de 

praktiska erfarenheter barn gör i andra sammanhang än just i planerade lärande situationer, 

förstår jag att det kanske inte är viktigt att den nya verksamheten ska ha möjlighet att initiera 

nya aktiviteter för att stimulera barnens lärande, utan att initiativet först bör komma från 

barnen själva. På så sätt blir behovet av att kunna arbeta i smågrupper för planerade aktiviteter 

mindre, stimulansen bör istället förekomma vid barnens eget utforskande.      

Säljö hänvisar till Vygotsky och påvisar syftet med att kunna använda sig av språkliga eller 

fysiska resurser för att kunna handla och förstå hur vår omvärld fungerar (Säljö 2000, s 20). 

Dessa redskap eller verktyg får olika betydelse i olika sammanhang, det gäller alltså att förstå 

vad som är brukligt i den speciella situation som är aktuell för stunden. Det språk som 

används eller det material som utnyttjas kan ha olika funktion beroende av i vilken situation 

det förekommer. 

”Det finns inte först en kontext och sedan en handling, utan våra handlingar ingår i, skapar 

och återskapar kontexter”( Säljö 2000, s 135).  

Med det menar Säljö att ett handlande måste sättas in i ett sammanhang för att bli förståeligt 

och på samma sätt också samspelet och kommunikationen kring handlandet. Säljö betonar 

särskilt betydelsen av interaktion mellan människor, hur kommunikationen skapar 

sociokulturella resurser men också för vidare resurserna, hur samtal i kollektiva sammanhang 

samtidigt resulterar i ett individuellt lärande. Det blir på detta sätt tydligt hur det kollektiva 

samspelet i en stor barngrupp ändå förväntas ge varje enskilt barn utvecklingsmöjligheter.  

Förskolans uppdrag enligt Säljö blir därför att ge barnen möjlighet att befinna sig i olika 

sammanhang. Som jag ser det kan ett sammanhang endera bestå av ett handlande i en speciell 

aktivitet, eller så kan ett sammanhang vara en speciell sammansättning av individer. Här kan 

varje barn få chans att upptäcka flera sidor av sig själv, hur de är i olika sammanhang. Kanske 

är det också det som förskolans ledning syftar till när jag i motiveringen till modularbete får 
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förklaringen att ett flertal pedagoger tillsammans lättare ska kunna uppmärksamma varje 

barns kompetenser och förmågor? Bilden av varje barn kommer därför att bygga på hur de är i 

flera olika sammanhang.  

Den verksamhet som erbjuds i stormodulen ger generellt alla barn tillgång till lärande i olika 

praktiker och i olika konstellationer, men vad är det som säger att alla barnen utnyttjar och 

deltar i alla verksamheter vid något tillfälle, och hur blir det uppmärksammat vilka barn som 

inte får så mycket uppmärksamhet av pedagogerna? Min uppfattning är att det är en 

omöjlighet för pedagogerna att skapa sig en bild av vad varje barn fått ta del av i modulen 

under en dag på förskolan, och konsekvensen kan därför bli att det är svårt att ta ansvar för 

hur varje barn behöver vägledas eller inspireras ytterligare.  

En forskningsstudie angående ”Barns möjligheter att lära och utvecklas beroende på 

gruppstorleken i förskolan” av Pia Williams, Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelsson 

pågår under 2012 – 2014, och jag ser nyfiket fram emot resultatet. Projektet syftar till att 

undersöka vilken betydelse gruppstorleken har för barns möjlighet att utvecklas och lära 

enligt de mål som beskrivs i läroplanen för förskolan (Förskoleforum 2013). En viktig aspekt i 

pedagogernas arbete är ju precis som det påpekas i forskningsstudien, att arbetet måste 

förhålla sig till att sträva mot läroplansmålen för varje barn. 

Relationellt lärande 

Ingrid Pramling Samuelsson är en av de forskare som varit tongivande i teorier kring barns 

lärande som relationellt betingat. Pramling Samuelsson menar att det handlar om ett samspel 

mellan flera barn eller mellan barnet och pedagogen. Viktigt för samspelet är dessutom det 

sammanhang som samspelet sker i (Pramling Samuelsson 2003, s 15).  Förskolan ses som en 

mötesplats för barn där det skapas tillfällen för samlärande och att lära sig i interaktion med 

andra människor. I ett relationellt perspektiv ses barn som kompetenta individer, där 

kompetenserna till stor del är just relationella och beskriver barnets förmåga till samspel. 

Viktigt för barns förutsättningar för lärande blir därför att pedagogerna ser och förstår 

helheten av varje barns situation, vilka sammanhang och relationer som barnet befinner sig i, 

för att därefter reflektera över hur barnen kan göras än mer delaktiga (Pramling Samuelsson 

2003, s 14). Delaktighet och engagemang bör därför vara målet för pedagogernas intentioner 

att skapa goda villkor för varje barns lärande. I det relationella lärandet har fokus flyttats från 

det individuella barnets förmågor till gruppens gemensamma förmågor, eftersom det 
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gemensamma samtidigt gynnar det individuella lärandet enligt Pramling Samuelsson (2003, s 

20).  

Barnets lärande i relation till sin omvärld eller andra individer är därför beroende av 

kommunikation. Pia Williams och Sonja Sheridan förklarar att Pramling Samuelssons 

forskning till stor del kommit att handla om hur pedagoger kan skapa förutsättningar för ”det 

goda samtalet med barn” (Williams & Sheridan 2011, s 7), för att därigenom närma sig 

barnets eget perspektiv. Genom att anta barnets perspektiv närmar sig pedagogen barnets egna 

åsikter och tankar och kan genom samtalet och med språket som verktyg uppmuntra barnen 

att förmedla sina tankar, upplevelser och åsikter. Genom att pedagogen tar sig tid att lyssna på 

barnet får det också uppfattningen att vara sedd.  

Att komma till tals och bli lyssnad till är inte bara en rättighet enligt 

barnkonventionen utan också en viktig dimension i våra liv för att vi ska kunna 

bygga upp vår självkänsla (Williams & Sheridan 2011, s 7). 

Med det syftar sannolikt författarna till hur viktigt det är att kunna förstå sig själv, sin omvärld 

och göra sig förstådd av andra. Samtalet bildar på det sättet grunden för de intersubjektiva och 

kommunikativa processer som ligger till grund för lärandet. Williams och Sheridan beskriver 

också hur barnens kunskaper och lärprocesser inte ska värderas utan istället förstås som 

förutsättningar för det gemensamma lärandet.  

Enligt det relationella perspektivet behöver pedagogerna således inte ha fokus på det 

individuella barnets förmågor utan på den gemensamma gruppens förmågor, men garanterar 

de gemensamma förutsättningarna då att det enskilda barnet får stöd i sin utveckling om det 

behövs? En tolkning kan då bli att arbetslagets ansvar är att se hur barn behöver hjälp in i 

samspel med andra och sen lita på att lärandet sker i den gemensamma gruppen. Det skulle ju 

förklara varför ett arbetssätt som storarbetslag i ett modularbete kan uppfattas som ett bra 

tillvägagångssätt för en verksamhet att främja barnens lärande. Miljön stimulerar barnens 

engagemang, pedagogerna stimulerar barnens delaktighet och medverkan i engagerade 

situationer, så lär sig barnen av varandra. Nu uteslöt jag förstås pedagogens betydelsefulla 

närvaro. För samtidigt som mycket av barnens lärande sker i samspel mellan barn, poängterar 

Pramling Samuelsson vikten av att pedagogerna tar sig tid att samtala med varje barn för att 

genom kommunikationen förstå barnets perspektiv i olika lärprocesser. Här ser jag ett 

problem i stormodulsarbetet. Den stora ytan och barnens möjligheter att genom egna val gå in 

och ut ur aktiviteter, skapar sämre förutsättningar för samtal med alla barnen, och svårare att 
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ge varje barn möjlighet att medverka. Pia Williams och Sonja Sheridan beskriver ”hur det 

goda samtalet tar form via genomtänkta rutiner och regler” (2011, s 7). Kanske är det just 

avsaknaden av rutiner, regler och struktur i arbetet som ger mig en känsla av otillräcklighet, 

när jag inte vet bestämt vad en del barn gör eller hur jag ska förhålla mig i min arbetssituation 

för att ge varje barn tid till samspel och kommunikation. Detta upplever jag inte har med en 

bristfällig planering att göra, utan är ett resultat av barnens möjligheter att göra demokratiska 

val och själva påverka sin vardag på förskolan. På så sätt försvåras situationen för mig som 

pedagog att ansvara för varje barns möjlighet till stimulans, genom frånvaron av rutiner och 

struktur. Ett dilemma framstår därför i mitt arbete när förutsättningarna i verksamheten inte 

främjar mina möjligheter att ta ett pedagogiskt ansvar, särskilt som förskolans styrdokument 

starkt poängterar förskollärarens ansvar att stödja varje barns utveckling. 

Ett exempel är Pelle som i berättelsen själv valt att leka i sandrummet. Han har varit där en 

lång stund, kanske utan samspelande kamrater, kanske utan möjlighet att kommunicera med 

någon om sina reflektioner. Jag har dessutom glömt bort honom. Jag frågar mig därför om 

Pelle får den stimulans han behöver i modulverksamheten om engagemang, delaktighet, 

möten och samspel är vägen till lärande.  

Utvecklingspsykologiskt perspektiv på lärande 

Ingrid Pramling Samuelsson förklarar hur synen på barns kunskapande förändrats från det 

individuella perspektivet där utgångspunkten för lärandet är det enskilda barnets mognad, till 

det relationella perspektivet där utgångspunkten är det enskilda barnets inneboende 

kompetenser som utvecklas just i relationer med andra (Pramling Samuelsson 2003, s 14). 

Pramling Samuelsson förklarar också att det föreligger ett ansvar och samhällsuppdrag att 

målet för förskolan är att möjliggöra för alla barn att utveckla sina olika förmågor, färdigheter 

och insikter under förskoletiden. Min uppfattning är att det kan vara ett dilemma för 

pedagogerna, att se till det enskilda barnets bästa eller barnets bästa som samhällsmedlem, 

vilket förstås kan skapa en osäkerhet vid planerandet och genomförandet av det pedagogiska 

arbetet. 

Den syn på det individuella lärandet som Pramling Samuelsson beskriver, kan relateras till 

Piagets tankar kring barns utveckling i olika stadier. Leif Havnesköld, psykolog och 

leg.psykoterapeut, och Pia Risholm Mothander, fil.dr i klinisk psykologi och leg. 

psykoterapeut, beskriver hur Jean Piaget i sitt arbete, påstår att barns normalutveckling sker i 

olika bestämda utvecklingsstadier (Havnesköld & Risholm Mothander 2009, s 33). Dessa 
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utvecklingsnivåer avgör vad barnet kan eller inte kan förväntas klara av vid speciella 

tidpunkter, men Piagets stadietänkande kanske inte ska förväxlas med en önskan att 

uppmärksamma varje barns utvecklingsmöjligheter och pedagogernas ansträngningar att 

försöka se vad varje barn kan behöva stöttning i under sin utveckling. Läroplanen för 

förskolan framhåller bestämt, som jag tidigare beskrev, arbetslagets ansvar att särskilt 

uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling (Lpfö 98, 

rev 2010, s 10). Jag kan bara konstatera att jag fortfarande känner mig osäker på hur jag i ett 

modularbete ska göra för att upptäcka vilka barn som behöver extra stöd i något hänseende. 

Samtidigt funderar jag på om det enskilda barnet som får ta ansvar för sitt eget lärande i en 

stormodul, kan peka på att vi är på väg tillbaka till en individuell syn på barns lärande? 

Intersubjektivitet och möten för lärande 

Eva Johansson, professor i pedagogik vid Universitetet i Stavanger, redogör för hur viktiga 

små barns möten med andra barn eller vuxna är för deras lärande. Det är i närheten och mötet 

mellan individers livsvärldar som det utvecklas en förståelse för andras perspektiv, en 

intersubjektivitet (Johansson 2011 s, 220). Den gemensamma och kollektiva tanken med 

förskolan handlar om att barn och pedagoger upptäcker, skapar, leker och lär tillsammans. För 

att skapa möjligheter för intersubjektiva möten krävs utrymme i verksamheten, fysiskt, 

tidsmässigt och psykiskt utrymme. Johansson menar att när dessa villkor inte uppfylls kan det 

resultera i försämrade förutsättningar för de intersubjektiva mötena (Johansson 2011 , s 223). 

Pedagogens ansvar innebär också att försöka förstå varför möten inte blir av och varför den 

viktiga kommunikationen i samspelet avbryts ibland. För att upptäcka orsaken till avbrott eller 

frånvaron av samspel anser Johansson att det är viktigt att pedagogerna analyserar hur 

verksamheten och dess miljöer organiseras för att skapa förutsättningar för just de barn som 

ingår i barngruppen.   

Pedagogerna är på så sätt enligt Johansson ansvariga för att det finns goda förutsättningar för 

lärande möten inom verksamheten, genom att reflektera och analysera hur verksamheten bör 

organiseras på bästa sätt. Det kan uppfattas som ett problem för pedagogerna i min berättelse, 

som trots goda intentioner att reflektera över verksamheten för att förbättra förutsättningarna 

för både barn och pedagoger, inte uppfattar sig ha möjlighet att kunna förändra varken 

arbetssättet eller miljön särskilt mycket. I händelsen utbrister Lena högt ”vad är det här för 

verksamhet” och syftar då på problemet att fånga en liten grupps uppmärksamhet i en 

planerad aktivitet. Hennes intentioner är att uppmuntra till engagemang och skapa ett klimat 
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för samtal och reflektion med barnen, men hon uttrycker sitt missnöje när samspelet uteblir på 

grund av att miljön inte är planerad för avskärmade aktiviteter. Det blir tydligt att bristen på 

inflytande före och efter omorganisationen skapar förvirring då vi pedagoger upplever att vi 

inte vet hur vi ska förhålla oss i den nya arbetssituationen och inte heller fått förklarat för oss 

hur ledningen tänkt att arbetet nu borde gå till. Jag känner mig osäker hur jag ska kunna 

organisera för lärande möten i modulen, när miljön inte tillåter så stor variation. Barnens 

möten i leksituationer, vid skapande eller vid undersökande tillfällen sker i en miljö där 

många andra barn befinner sig samtidigt. Pedagogernas möjligheter att skapa en lugn atmosfär 

kring en liten grupp barn för att på så sätt uppmuntra barnens kommunikativa möten blir 

begränsade då modulen inte är planerad för grupparbete. Jag funderar lite bekymrat över om 

samma kommunikativa kvalitet då kan skapas i den öppna modulen, och på vilket sätt det är 

tänkt att genomföras för att alla barnen ska kunna tillägna sig lärande genom samtalet mitt i 

en pulserande verksamhet?  

Eva Johansson förklarar hur ett mångfacetterat arbete med små barn kräver engagemang och 

stor skicklighet:  

Arbete med små barn kan inte ske på distans, det handlar inte om effektivitet, 

det kräver tid och möten, vilket i sin tur förutsätter skickliga pedagoger och 

villkor som medger ett nära samspel (Johansson 2011, s 235).  

Enligt Johansson är alltså av största vikt att pedagogerna befinner sig så nära barnen som 

möjligt, för att möjliggöra möten och samspel. Pedagogen blir på så sätt den viktigaste faktorn 

för barnens möjligheter till ett gott lärande inom förskolan, vilket borde peka på hur viktigt 

det är att pedagogen upplever sig ha förutsättningar för att kunna skapa tillfällen för nära 

samspel med alla barn.  

Om det viktigaste för barns utveckling är det lärande mötet, samspelet och interaktionen 

mellan barn – barn, men framför allt mellan barn – vuxen, är det märkligt att det ens övervägs 

att minska antalet pedagoger i en miljö som bygger på pedagogens betydelse för barnens 

utveckling.  

Anknytningens betydelse för lärandet 

Den person som anses ha lagt grunden för anknytningsteorin är John Bowlby, läkare och 

psykoanalytiker. Bowlby ansåg att den viktiga anknytningen är en process som utvecklas från 

ett spädbarns beroende av fysisk närhet till hur ett skolbarn upplever sitt eget närhetsbehov. 
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Bowlby menade att stressframkallande och oförståeliga separationer påverkar barns 

socioemotionella utveckling negativt.   

”En trygg anknytning är enligt Ainsworth ett tillstånd hos en individ där han eller hon känner 

sig säker på tillgången till en anknytningsfigur vid fara eller hot om fara” (Havnesköld & 

Risholm Mothander 2009, s 185). 

 Psykologen Mary Ainsworth visar på barnets möjligheter att bygga upp sin egen säkerhet i 

situationer som kan uppfattas hotfulla genom att ändå känna sig trygg i närheten av en annan 

tillitsfull person. Barnets behov av att utforska sina kompetenser och färdigheter balanseras på 

så sätt mot behovet av en trygg anknytningsbas, där barnets upptäckande får fortlöpa utan att 

barnet känner stress eller oro och om nödvändigt åter kan söka sig till sin trygga anknytning. 

Enligt Bowlby kan dock ett barn som utvecklat sitt språk och sina tankar i förskoleåldern lära 

sig hantera att inte ha direkt tillgång till sin anknytningsperson, skjuta upp sitt behov av tröst 

och förstå varför personen inte är tillgänglig för stunden (Havnesköld & Risholm Mothander 

2009, s 187).  

Det blir enligt Bowlby viktigt att barn i yngre åldrar först får möjlighet att bygga upp och 

använda sig av en säker och trygg anknytningsperson för att möjliggöra sin fortsatta 

utveckling. Bowlby förklarar också att ett äldre förskolebarn klarar sig bra utan en omedelbar 

kontakt med anknytningspersonen. När ett barn är moget att klara sig utan sin trygga 

anknytningsbas närvarande är enligt Bowlby beroende av barnets språkliga och kognitiva 

utveckling. På avdelningen i min händelse befinner sig barn i två – tre års ålder med varierad 

språklig förmåga. Det kan enligt anknytningsteorins tankar betyda att barnens behov av att 

känna närhet till en trygg person kan skifta mellan olika barn, från de som klarar sig bra på 

egen hand till de som behöver veta att det finns en trygg pedagog i närheten att återkomma till 

vid osäkerhet eller ”hot om fara”. En möjlig konsekvens för de barn som fortfarande är i 

behov av vuxenanknytning skulle kunna vara att de barnen väljer att inte utnyttja hela den 

stora modulens yta i sitt utforskande, utan istället väljer att befinna sig på nära avstånd till 

någon av de pedagoger de byggt upp en tillitsfull relation till. Detta skulle i sin tur påverka 

barnets tillgång till ett varierat material, då de olika aktivitetshörnorna endast erbjuder ett visst 

innehåll, som bilar eller konstruktionsmaterial, på en plats i modulen.  

Magnus Kihlbom, psykoanalytiker och barnpsykiater, Birgitta Lidholdt, fil dr i pedagogik och 

leg. psykolog och Gunilla Niss, leg. psykolog har skrivit boken Förskola för de allra minsta – 

på gott och ont. I boken påpekar de att en förskolas möjligheter att arbeta mot läroplanen 
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(Lpfö 98, rev. 2010) förutsätter att barnen får möjlighet att bygga upp en tillitsfull relation 

med några pedagoger som också kan ta sig tid till ett nära samspel med barnen. 

Strukturella faktorer som i hög grad påverkar möjligheterna till detta är bland 

annat gruppstorlek, personaltäthet, kontinuitet och kompetens (Kihlbom, Lidholt 

& Niss 2009, s 13). 

 Gunilla Niss menar att den trygga relationen bör ses som en förutsättning för ett gott samspel 

och förklarar att barn i 1 – 3 års ålder ständigt behöver bli sedda och bekräftade. Niss 

konstaterar också att det är genom att se och respektera varje enskilt barn som pedagogen får 

barnens förtroende tillbaka. Kihlbom diskuterar förskolans kvalitet, och menar att forskare i 

stort är samstämmiga och konstaterar att god kvalitet i förskolan kan bedömas utifrån två 

olika sorters förutsättningar för verksamheten.  

Den ena omfattar de kvalitativa processfaktorerna (pedagogens förhållningssätt, 

arten av lek och aktiviteter, kvaliteten i samspelet mellan barn och pedagoger 

och barnen sinsemellan, etc), den andra de kvantitativa strukturella faktorerna 

(gruppstorlek, personaltäthet, personalens utbildning och kompetens, 

lönesättning och fysisk miljö) (Kihlbom, Lidholt & Niss 2009, s 131).  

Kihlbom betonar att de strukturella faktorerna skapar förutsättningarna för de kvalitativa 

processfaktorerna och konstaterar att de strukturella faktorerna därmed har stor betydelse för 

hur god förskolans kvalitet kommer att bli. Genom att hänvisa till en rapport byggd på 

omfattande underlag till US Dept. Health and Human Services (NICHD) fram till 1999, 

fastslår Kihlbom att de viktigaste indikatorerna för god kvalitet i förskolan är personaltätheten 

och gruppstorleken för barnen (2009, s 145). Några konstateranden som Kihlbom gör efter 

NICHD: s stora undersökning är: 

 I mindre barngrupper är pedagoger mer engagerade och aktiva tillsammans med 

barnen, har mer positivt och stöttande förhållningssätt och agerar mer som en trygg 

anknytningsperson. 

 I mindre barngrupper kommunicerar barn mer livligt och uppfattas vara mer socialt 

kompetenta. 

 I mindre barngrupper är det lättare att genomföra aktiviteter som gynnar varje barns 

utvecklingsnivå. 

 I mindre barngrupper förekommer mer normala kortisolvärden hos barnen. 
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Undersökningen visar på så sätt sambandet mellan förskolepedagogers möjligheter att i en 

mindre grupp se varje enskilt barns behov och arbeta för att bemöta och stimulera dem 

därefter. Det visar också hur barnen blir mer aktiva men mindre stressade, vilket kan utläsas 

av den minskade kortisolnivån. 

Kvalitén i verksamheten är således beroende av vilka förutsättningar som ges, det blir på så 

sätt ytterst viktigt att förutsättningarna i ett modularbete uppfattas vara fördelaktiga för att det 

ska resultera i god pedagogisk kvalité. 

Hjärnans förutsättningar för lärande 

Det finns ytterligare ett perspektiv på barns förutsättningar för lärande och det är de 

biologiska förutsättningarna. Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid 

Karolinska institutet, har forskat om utvecklingen av barns hjärna och hur den kan tränas. 

Klingberg påvisar i sin bok Den lärande hjärnan hur fysisk aktivitet, relationer, anknytning 

och stress påverkar hjärnan, och menar att vetskapen om hur barns hjärnor fungerar kan hjälpa 

oss att ge barn bästa förutsättningar för sitt lärande. 

Klingberg diskuterar den tidiga miljöns betydelse för lärandet och menar att två faktorer som 

till exempel får betydelse för barns utveckling är tillgången till stimulans och vikten av 

anknytning (2011, s 116-117). Klingberg hänvisar till studier som kanske inte har relevans för 

människor men som likväl är intressanta i sammanhanget och förklarar hur forskare studerat 

stimulansens betydelse genom att t ex observera hur råttor i bur svarar på just stimulans. 

Resultatet visar att när fler råttor får möjlighet att vistas tillsammans i en större bur, ger 

interaktionen mellan råttorna den effekten att de vid ett senare tillfälle påvisar än mer 

förbättring av arbetsminnet än om en ensam råtta befunnit sig i en bur. Ännu större effekt på 

arbetsminnet blir det om den stora buren fylls av stimulerande föremål som motionshjul och 

tunnlar som råttorna får möjlighet att utforska. De förändringar som uppmärksammades i 

råttornas hjärnor efter tillförsel av stimulans i miljön är att antalet utskott (dendriter) och 

antalet synapser som är kopplade till varje nervcell i hjärnan ökade.  

Ett annat område som intresserar Klingberg är forskning kring anknytningens betydelse för 

hjärnan. Klingberg hänvisar till den forskning neurovetaren Michael Meany i Kanada 

genomfört (Klingberg 2011, s 119-120). I likvärdiga försök med råttor visar det sig att ungar 

som fötts upp av omvårdande mammor får en ökad inlärningsförmåga än de ungar som inte 

fått samma möjligheter till omhändertagande. Samma positiva resultat påvisar ungar som 

istället adopterats av en omvårdande förälder. En intressant koppling är dessutom hur ett gott 
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omhändertagande inte bara får förbättrade följder för arbetsminnet utan samtidigt påverkar 

ungarnas förmåga att hantera stress på ett bra sätt.  

Torkel Klingberg beskriver vidare hur Töres Theorell vid Karolinska institutet studerat en 

grupp skolbarn för att mäta barnens kortisolnivåer i samband med matematikprov (2011, s 

127-129). Resultatet visade att en förhöjd stressnivå gav förhöjda nivåer av ämnet kortisol och 

inverkade på barnen genom sämre prestation och ett sämre självförtroende.  

Klingberg beklagar att det hittills inte förekommit något större samarbete mellan 

neurovetenskapen och pedagogiken, men han konstaterar att det finns mycket kunskap att 

hämta från den kognitiva neurovetenskapen om barns lärande. Klingberg redovisar hur vi till 

exempel kan använda oss av forskning för att ge barn goda förutsättningar för sitt lärande 

(2011, s 172-174). 

 Genom att kunna identifiera eventuell problematik blir det lättare att tidigt förebygga 

att problemen blir betydande, genom träning av arbetsminnet t ex. 

 En förståelse för hur hjärnan ser ut och gradvis utvecklas kan skapa en förståelse för 

barns förutsättningar för utveckling i olika åldrar. 

 Vetskapen om att hjärnan är påverkbar och kan formas uppmuntrar till stimulans och 

träning. 

Klingbergs fakta kring lärande och hur hjärnan fungerar kan vara användbara i mitt 

resonemang kring förskolans modularbete. Jag förstår nu vikten av att barn erbjuds större 

utrymme att röra sig på och jag ser betydelsen av stimulerande material för att barnen ska 

utmanas i sitt tänkande och i sin utveckling. Stimulansen för barnen, precis som i studien med 

råttorna, är förstås att vara fler tillsammans och att ha tillgång till en utforskande miljö. 

Klingberg beskriver skillnaden mellan att vara en ensam individ eller flera, men hur många 

fler behöver vara tillsammans för att möjligheten till optimal stimulans ska vara uppnådd? I 

förskolan befinner sig inget barn ensam på en avdelning utan jämförelsen borde göras mellan 

15 barn på en vanlig avdelning och 32 barn i en modul. Kanske kan antalet fler barn och 

möten ge än mer stimulans men då borde det vara på sin plats att samtidigt jämföra om miljön 

kan uppfattas bli otillfredsställande ju fler som ska umgås och att det på så sätt istället skapas 

sämre förutsättningar för lärande?  

Klingberg nämner inget om ett tak för antalet individer som ska umgås för optimal stimulans, 

men han gör en liknelse med kroppens behov av C-vitamin. För lite C-vitamin är skadligt, 
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men överdriver du istället dagsintaget mer än rekommenderad mängd får det inte större effekt 

än vid normalt intag (Klingberg 2011, s 118).  

Däremot förändras istället barnens möjligheter till trygga anknytningar i en större miljö med 

fler barn om anknytningspersonerna inte kommer att befinna sig i den överskådliga närheten, 

och kan erbjuda sin trygghet när barnet känner osäkerhet i situationer. Klingberg betonade ju 

vikten av trygga relationer för en ökad inlärningsförmåga. Det förklarar för mig varför det kan 

vara viktigt att barn i en modul får lära känna fler pedagoger ordentligt än bara tre stycken 

som förr på den lilla avdelningen. Frånvaro av personal de känner tillit för blir inte lika 

betydande när det alltid finns fler pedagoger kvar som är bekanta för barnen.  

Men problem kring att vara många kan ändå kvarstå. En ökad kortisolhalt uppges bli följden 

av att en individ upplever stress, vilket i sin tur ger sämre inlärningsprestationer och sämre 

självförtroende. När jag tänker på den stora mängd barn som rör sig i modulen och de många 

aktiviteter som försiggår samtidigt är min oro förstås att det kan vara stressframkallande för 

barnen, men Torkel Klingberg menar att det helt beror på hur individen själv uppfattar sin 

situation. Kanske upplever inte barnen att det är en stressande miljö alls, utan faran kanske 

ligger i att det är pedagogerna som känner att miljön är stressande när de känner att de inte 

förmår att arbeta mot de mål i läroplanen som förväntas enligt arbetsbeskrivningen för en 

förskollärare. Pedagoger som upplever stress kan då påverkas till sämre prestationer och 

sämre självförtroende, vilket inte heller gynnar barnens lärande i förskolan. Alltså ett stort 

skäl för ledning på förskolan att uppmärksamma hur pedagogerna uppfattar sig ha 

förutsättningar för att utföra ett gott arbete.   

          * 

Jag har nu belyst några olika perspektiv på barnens möjligheter till utveckling och lärande. I 

ett relationellt lärande ligger tyngdpunkten på barnens engagemang och möjligheter att lära av 

varandra. Ur det utvecklingspsykologiska perspektivet poängteras barnens möjligheter att lära 

utifrån de förutsättningar de får grundat på sina egna behov. De olika synsätten skiljer sig 

mycket åt, trots att intentionen i båda fall är att skapa goda förutsättningar för barns 

utveckling. Dilemmat för många pedagoger är att de förstår att båda uppfattningarna måste 

spela in vid en planering av verksamheten, men svårigheter uppstår när miljö och 

personaltäthet också måste beaktas i genomförandet av planeringen. Jag vill därför diskutera 

hur verksamheten i min berättelse förändrats från ett utvecklingspsykologiskt synsätt till ett 

relationellt synsätt.   
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Hur var det tidigare?    

 Då verksamheten bestod av en mindre barngrupp med tre tillhörande pedagoger, innebar 

samarbete med grannavdelningen istället att vi öppnade den dörr som avgränsade 

avdelningarna så barn och pedagoger kunde ha utbyte av varandra. Miljöerna var uppbyggda 

av liknande material men i lite olika svårighetsgrad. När personal blev sjuk var samarbetet 

praktiskt sett svårare att genomföra, om inte en vikarie kallades in. Den uppfattning som då 

rådde, att det kunde finnas ett motstånd till att hjälpa varandra vid sjukfrånvaro, grundade sig 

eventuellt i ett ansvar för den egna barngruppen. I det mindre arbetslaget kunde det vara 

lättare att skapa struktur i arbetet och vid genomförande av aktiviteter eftersom det inte fanns 

så många olika faktorer att ta hänsyn till vid planeringen, mer än pedagogernas goda vilja. 

Den lite mindre, överskådliga ytan på avdelningen gav goda förutsättningar för pedagogerna 

att uppmärksamma vad som hände i barngruppen samtidigt som de kunde vara närvarande i 

några barns utforskande eller lek. Den överskådliga miljön tillät oftast anknytningsmöjligheter 

och gjorde även möjligt för pedagogerna att intersubjektivt samspela med barnen.  

Hur är det nu? 

Det nya arbetssättet med modularbete erbjuder en rik miljö, möjligheter till demokrati och 

inflytande för barnen samt engagerade pedagoger som kompletterar varandra i synen på 

barnen. Men det medför också att det blir svårare att ta ansvar för att alla barnen i gruppen får 

den stimulans och de möjligheter de kan behöva för just sin utveckling.   

En problematik som jag ser med ett modularbete, handlar om hur den gemensamma miljön för 

barnen och oss pedagoger samtidigt möjliggör en minskning av antalet personal under 

förevändning att det inte påverkar barnen i så stor utsträckning som när modulen istället 

bestod av två mindre avdelningar. I en verksamhet som kan uppfattas svårare att överblicka, 

där jag upplever mig vara mer splittrad i interaktionen med barnen och där vissa barn blir 

”osynliga” i den stora barngruppen, blir minskningen av personal mycket kännbar.   

När jag ställer de båda arbetsformerna mot varandra oroas jag över att det kanske är som jag 

först spekulerade, där pedagogen tidigare var ansvarig för barnens lärande, förväntas nu 

barnen själva ta ansvar för sitt lärande.     
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Organisation och ledarskap 

Min uppfattning är att detta förändringsarbete, att skapa moduler och storarbetslag, är 

högaktuellt i fler kommuner än min egen. Intresset för en förändring av verksamheter tycks 

väckas på ledningsnivå, och kanske uppfattas det som en möjlighet att kunna kvarhålla en god 

kvalité inom verksamheten trots de ekonomiska neddragningar som hotar många förskolor 

idag. Men jag förstår inte varför det aldrig pratas om vilka konsekvenser detta arbetssätt 

samtidigt kan medföra för barn och pedagoger. Mina försök att göra förskolans ledning 

uppmärksam på hur den nya verksamheten i vissa hänseenden försvårat pedagogernas 

möjligheter att arbeta mot målen, har inte på något sätt mottagits med oro. Jag funderar därför 

på om resultatet i detta fall handlar om hur verksamhetens kvalité framstår för utomstående, 

inte hur utfallet är för barnen. Det skulle i så fall förklara frånvaron av barnkonsekvensanalys 

och bristen på intresse för personalens åsikter. 

Det blir också väldigt tydligt i händelsen, att en stor del av problematiken kring införandet av 

ett nytt arbetssätt grundar sig i att pedagogerna som ska verka i den nya miljön, faktiskt 

varken är insatta i varför förändringen sker eller förstår hur de ska förhålla sig till den nya 

arbetssituationen. I händelsen verkar det inte ens som förskolechefen kan förmedla det. Det 

ger förstås upphov till pedagogernas ifrågasättande av sin egen yrkesroll och vad som 

förväntas av dem i den nya situationen. Varför är inte pedagogerna delaktiga i en förändring 

av verksamheten som de senare ska vara verksamma i?  

Förskolan som organisation 

För att skapa mig en förståelse för den förändring av verksamhetens miljö och organisation 

som genomförts, behöver jag först sätta mig in i hur förskolan idag drivs och är styrd. Bim 

Riddersporre, fil dr i psykologi och universitetslektor i utbildningsvetenskap, skriver om 

ledarskapet inom förskolan och menar att förskolan precis som andra organisationer påverkas 

i sin styrning av de målsättningar som verksamheten strävar mot, de resurser som finns 

tillgängliga och de lagar som reglerar verksamheten (Riddersporre & Persson 2012, s 211). 

Med det kan Riddersporre i detta fall sägas syfta på de strävansmål som finns angivna i 

Läroplanen för förskolan och de lagar som förskolan numera är förbunden att hålla sig till 

enligt skollagen.  

Lars Svedberg, docent och legitimerad psykolog, menar att förskolan under senare år har 

kommit att anta formen av en hierarkisk organisation som kännetecknas av ord som kontroll, 

ordning och disciplin (Svedberg 2007, s 232). Ansvar och beslutsfattande sker i denna 
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linjeorganisation av den som står högst i rangordningen, förskolechefen. Det ekonomiska 

perspektivet kräver att verksamheten ska drivas med stor effektivitet, ledningens ansvar 

handlar därför mycket om att se till att de anställda utför sitt arbete på ett lönande sätt. 

Förskolan kan på så sätt kallas en resultat- och målinriktad organisation. Det är 

organisationens huvudman (staten och kommunen) som finansierar förskolans verksamhet 

och bestämmer vilka mål och lagar vi måste förhålla oss till, men samtidigt överlåter de åt 

pedagogerna att avgöra hur arbetet ska utföras för att närma sig målen (Svedberg 2007, s 

257). Problem kan lätt uppstå när de kvalitativa målen fortfarande måste uppnås trots en 

försämrad ekonomisk situation för organisationen.  

Vilka handlingar och metoder leder bäst och med störst sannolikhet till målen?         

Vad ska vi prioritera när ekonomin är begränsad eller rent av krymper? 

(Svedberg 2007, s 260). 

Frågorna Svedberg gör mig uppmärksam på är högst aktuella i tankarna kring förskolans 

förändringsarbete. Jag spekulerar förstås, men just dessa frågeställningar skulle kunna ha 

förkommit en lösning som storarbetslag och modularbete. Det är ingen hemlighet att de 

ekonomiska anslagen från staten till kommuner för att sörja för förskoleverksamheten, krympt 

avsevärt under de senaste åren. Detta har självklart tvingat ansvariga på ledningsnivå att ställa 

sig frågan hur de på bästa men samtidigt mest ekonomiska sätt ska möjliggöra för förskolans 

verksamhet att nå målen. Ur det perspektivet blir det tydligt att ledningens avsikt med 

omorganisationen mycket väl kan vara ett försök att ge pedagoger och barn en chans att 

fortfarande ha tillgång till goda förutsättningar för sitt lärande, precis som läroplanen 

förespråkar. I en stormodul får barnen tillgång till en inspirerande miljö och de nya teorierna 

vad gäller pedagogiken lovar inte något som verksamheten inte kan hålla i en försvagad, 

ekonomisk situation där minskning av personal kan vara nödvändig. Barn lär sig i huvudsak i 

samspel med andra och lärandet är inte i så stor grad beroende av förskollärares möjligheter 

att delge barnen från sina egna kunskaper, under arbete i små grupper. Flertalet pedagoger 

upplever ändå med sin profession att det är svårt att arbeta på det sätt som Läroplanen för 

förskolan föreskriver i en stormodul, trots detta har omorganisationer fortsatt att genomföras 

inom många kommuner. Hur kan det komma sig? 

Diskursteori 

Den förklaring jag fick av förskolechefen när jag frågade om syftet med förändringen av 

arbetssättet till ett modularbete, var att barnen skulle få en rikare miljö och dessutom få 
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möjlighet att bli uppmärksammade av flertalet pedagoger. Jag kan bara anta att en stor 

omorganisation inte endast bygger på dessa två anledningar med tanke på att de två 

förbättringspunkterna faktiskt skulle kunna genomföras i den gamla, konventionella 

organisationen där ett ökat samarbete mellan avdelningarna eventuellt skulle fått samma 

effekt. Jag förmodar därför att förändringen även motiveras av att det möjliggör just det 

arbetssätt som förespråkas i aktuella teorier. Men är de aktuella teorierna alltid de bästa? 

Bernt Gustavsson, fil.dr i idéhistoria, förklarar att det sedan 60-talet gjorts analyser som visar 

på att vetenskap och olika expertkunskaper bör ses som en sorts makt som samhällssystemet 

utövar på människors medvetande (Gustavsson 2009, s 84). På samma sätt hävdade den 

franske filosofen Michel Foucault att makt alltid föregås av kunskaper som förmedlas av 

experter, ibland även självutnämnda experter. Gustavsson förklarar att det alltid förekommer 

vetenskap som uppfattas som normgivande för tillfället, kunniga personer som anser sig stå 

för den sanna kunskapen. Detta speciella ”vetande” som tar form påverkar förstås hur 

människor kommer uppfatta vad som är sant och vetenskapligt rätt. 

Att vara delaktig i en diskurs, dvs i ett visst sätt att tala om verkligheten, innebär 

att utestänga andra som inte delar den. Att ha kunskap är att vara delaktig i 

existerande diskurser. /…/ Att besitta makt är att ha makt över diskursen 

(Gustavsson 2009, s 86).  

Gustavsson menar att den normgivande kunskap som grundar sig i forskning sprids genom 

massmedia till allmänheten och påverkar på detta sätt människors egna uppfattningar om vad 

som är vetenskapligt och därmed sant. 

Anne-Li Lindgren, forskare vid Tema barn Linköpings universitet, beskriver i sin text Att ha 

fokus på barns aktivitet. Hur förskolebarndomen blev norm i välfärdsstaten hur samhället 

genom propaganda påverkar människor/pedagoger att komma till samma insikt som kunniga 

forskare (Lindgren 2003, s 193-194). Lindgren visar på hur ett teveprogram med utbildning 

vänt till förskollärare, till exempel genom en särskild film- och berättarteknik arrangeras för 

att förmedla ett visst budskap i vetenskapens anda. I Lindgrens text blir det tydligt att 

Utbildningsradions programserie användes för att övertala pedagogerna att anamma tankarna 

om lekpedagogik och barnperspektiv, vilket grundade sig i för den tiden aktuell forskning.  

Och visst finns det beröringspunkter med de teorier som kan uppfattas ligga till grund för den 

ombyggnation som jag beskrivit. Aktuella teorier som berör sociokulturellt lärande, 

relationellt lärande och betydelsen av miljön för lärande, grundar sig alla i tankar kring det 
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kompetenta barnet och dess möjligheter till utveckling i samspel med andra utifrån sina egna 

förutsättningar. De diskussioner som handlar om hur barn lär sig bara genom att vara 

tillsammans med andra barn, observera och härma andras kunskaper för att sedan göra det till 

sin egen kunskap kan uppfattas komma väldigt väl till pass i en tid där ekonomin kräver 

nedskärningar av personalkostnader. Det verkar också som det är just det förskolans ledning 

tagit fasta på i motiveringen till ett modularbete, men när jag nu fördjupat mig i de olika 

teorierna förstår jag att forskarnas tankar innefattar så mycket mer än vad det talas om. Ingrid 

Pramling Samuelsson betonar vikten av den närvarande pedagogen som i samtal med varje 

barn får kunskap om vilket perspektiv barnet just för stunden har i sina tankar kring det som 

händer. Eva Johansson poängterar vikten av den nära, samspelande och engagerade 

pedagogen för att möjliggöra intersubjektiva möten mellan pedagog och barn. Roger Säljö 

anser att pedagogens viktigaste uppgift är att finnas tillhands och stimulera barnen i deras 

utforskande och lek och där utmana deras lärande till nya kunskaper. Pedagogens betydelse 

beskrivs som väldigt viktig för att de lärande situationerna ska kunna uppstå hos alla tre 

forskarna, ändå har jag inte upplevt att diskussionen om modularbete någon gång berört att 

förändringen ska ge pedagogerna goda möjligheter att vara närvarande med barnen. Jag kan 

bara uppmärksamma att de tankar som enligt forskning gynnar både barns utveckling och den 

ekonomiska situationen lyfts fram i ljuset medan andra teorier som betyder krav på 

ekonomiska satsningar inte diskuteras överhuvudtaget. Omorganisationen kan på så sätt 

uppfattas att genomföras i samhällets syfte inte i det enskilde barnets syfte.  

Förskollärarens roll 

Det dilemma som på detta sätt uppstår mellan de normer och mål som organisationens 

huvudman (staten och kommunen) förespråkar och de förutsättningar som sedan ges i 

förskolans vardagspraktik är något som docent och universitetslektor Jon Ohlsson diskuterar i 

sin bok Arbetslag och lärande. Ohlsson beskriver hur skillnaden mellan mål och den 

vardagspraktik där målen ska genomföras ofta förklaras av ansvariga som problem vid 

implementeringen av målen (Ohlsson 2004, s 156). Det antyder att förskolor och pedagoger 

inte förstår hur de ska omsätta målen i praktiken och jag kan då bara ifrågasätta varför det inte 

erbjuds professionella insatser som förklarar hur det då borde gå till? Kan det vara så att inte 

ens makthavarna (staten och kommunen) ser hur ett arbete mot målen ska kunna genomföras 

fullt ut för varje enskilt barn med de förutsättningar som idag finns? Ohlsson förklarar att det 
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inte verkar vara implementeringen av mål som är det största problemet för verksamma inom 

förskolan, utan hur vardagsarbetet i verksamheten ska organiseras och genomföras.  

I min berättelse blir det tydligt hur både jag själv och de andra pedagogerna kämpar för att ge 

alla barnen möjlighet att bli sedda och få möjlighet att ta del av de aktiviteter de önskar. Det 

finns en drivkraft att alla barn ska få den stimulans just de behöver för att utvecklas. I fler av 

de kurser jag nu läst på förskollärarutbildningen poängteras hur viktigt det är att se vilka barn 

som behöver det där lilla extra stödet i vissa hänseenden för att inte i ett senare skede istället 

uppfattas ha betydande problem. Förskolläraren har på det viset ett stort ansvar att 

uppmärksamma de barn som till exempel inte förstår att koppla varje tal i talramsan till var 

och en av de saker de räknar, eller att uppmärksamma vilken sorts stimulans som talsvaga 

barn skulle vara hjälpta av – rytmträning i form av rim och ramsor eller fonetisk träning i 

ramsor och sånger som exempel. Motoriskt svaga barn kan bli hjälpta av extra stimulans om 

bara pedagogen kan uppmärksamma vad som behöver tränas, svag muskeltonus, svårt att 

utföra vissa motoriska rörelser eller behöver kanske det vestibulära systemet extra stimulans 

för att stärka balansen? Jag har också lärt mig vikten av att uppmärksamma hur barn som 

kanske skulle kunna klassas som ”stökiga barn” istället kan få hjälp att bli sitt bästa jag av en 

medveten pedagog. Det här är några av de uppgifter som förskollärarna brottas med under sin 

vardag i förskolans verksamhet och alla bygger på pedagogernas förmåga att reflektera över 

det som händer och i ett tidigt skede uppmärksamma hur barn kan få bättre förutsättningar för 

sin fortsatta utveckling genom lite extra stimulans.  

Jon Ohlsson hänvisar till B.Molander (1993) och beskriver hur reflektion handlar om att med 

distans till en händelse eller situation, uppmärksamma och tänka över sitt eget agerande för att 

skapa sig ett perspektiv till händelsen (Ohlsson 2004, s 39). Syftet med reflektion är att 

medvetandegöra sina egna handlingar för att förstå varför man gör som man gör och kanske 

se hur det kan förbättras. Reflektion förutsätter ett kritiskt tänkande och resulterar i ett 

meningsskapande, vilket är en viktig del för att utveckla arbetet i verksamheten vidare.  

I läroplanen som är förskolans styrdokument står de ingenstans på vilket sätt förskollärarna 

ska arbeta eller vilka metoder de bör använda för att arbeta mot de mål som är utsatta. 

Ansvaret kommer därför att ligga hos pedagogerna själva att med hjälp av reflektion av vilka 

behov som finns försöka organisera arbetet till det bästa. En viktig förutsättning blir då vilka 

möjligheter som finns vad gäller lokaler, utrustning och ekonomi (Riddarsporre & Persson 

2010, s 217). I slutänden blir det på så sätt ändå medarbetarnas förmåga att reflektera som 
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resulterar i vilken pedagogisk kvalité förskolan kommer ha, vilka förutsättningar som finns 

och vad de väljer att göra av dem. Kvalitén skulle därför kunnat förbättras avsevärt om 

pedagogerna varit delaktiga redan vid planerandet av en ombyggnation. 

Kunskapsteori 

Jag vill avsluta denna undersökning med att klargöra att de olika aktörer som är delaktiga i 

genomförandet av ombyggnationen och därmed också delaktiga i dilemmat som uppstått i 

min händelse, alla med säkerhet utgår från det de anser vara det bästa i situationen väl grundat 

på kunskap. Jag vill med hjälp av Bernt Gustavssons tolkning av Aristoteles beskrivningar av 

vad kunskap kan uppfattas vara, i boken den Nichomakiska etiken, tydliggöra de olika 

perspektiven (Gustavsson 2000). Gustavsson förklarar att en form av kunskap, den 

vetenskapliga kunskapen, kommer ur beprövad forskning och kallas episteme. Denna kunskap 

som bygger på teorier och vetenskap är vad förskolans huvudman kan sägas bygga sina 

åsikter på. En omorganisation som grundar sig i en önskan att ge barn möjligheter att kunna 

utvecklas mot de mål som på bästa sätt ska leda till ett livslångt lärande, enligt aktuell 

forskning. En annan form av kunskap är den praktiska och produktiva kunskapen techne. 

Techne handlar om kunnighet vid det praktiska genomförandet av en handling, och kanske är 

det just det som förskolans ledning motiverar ombyggnationen med, en önskan att ge 

pedagogerna de förutsättningar i miljön som krävs för att genomföra de vetenskapligt 

grundade målen? Den problematik som fler av oss pedagoger upplever, kan sägas grunda sig i 

en tredje form av kunskap – fronesis. Denna etiska kunskap handlar om en önskan att göra det 

som är gott i ett övergripande perspektiv. Det bygger på att med praktisk klokhet göra det som 

uppfattas som gott för ändamålet. Pedagogernas känsla av otillräcklighet handlar på så sätt 

troligen om att de vill göra det som är bäst för alla barn, under deras tid på förskolan och är 

det inte precis så det står i Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev 2010, s 9):  

”Förskolan ska sträva efter att varje barn”… 

Slutord 

I min text har jag undersökt vad ett arbetssätt som modularbete med storarbetslag innebär. 

Under arbetet med undersökningen har jag kommit till insikt med vilka fördelar arbetssättet 

faktiskt medför jämfört med ett konventionellt arbetssätt. Barnen som befinner sig i den nya 

modulen får tillgång till material och flera olika miljöer som gör att de får möjlighet till 

lärande i flera olika sammanhang. De väljer själva vad som intresserar dem för stunden, vilket 
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också är en fördel för deras utveckling då engagemang ses som en förutsättning för optimala 

lärsituationer. En genomtänkt miljö bör ses som god stimulans vilket jag kommit att förstå 

förbättrar barnens arbetsminne. Flertalet kända pedagoger som befinner sig kring barnen gör 

att det oftast inte behöver tas in någon vikarie vid sjukdom, vilket ska uppfattas som positivt 

för barnen som lär sig bäst då relationerna till pedagogerna ger barnen möjlighet till den 

viktiga anknytningen för att känna trygghet.  

Men jag har också genom arbetet med studien reflekterat över de konsekvenser som 

arbetssättet medför som inte är till fördel för barnen. En stor modul blir lätt oöverskådlig för 

pedagogerna, vilket kan leda till att de barn som är självständiga nog att utnyttja hela modulen 

kan bli ”osynliga” för pedagogerna och därmed inte få den uppmärksamhet de kan behöva. 

Uppmärksamhet och närvaro är några av de begrepp som flertalet forskare använder för att 

förklara pedagogernas viktiga insats för att stimulera barnens lärande. Jag drar slutsatsen av 

min undersökning att barn lär sig i samspel med andra barn och med vuxna. Samtalet mellan 

vuxen och barn är viktigt för att förstå hur barnen tänker och därifrån sedan kunna utmana 

deras lärande vidare. Möjligheten att utmana lärandet ska ske i barnens engagemang, alltså 

helst i leken eller utforskandet. Av största vikt blir därför att pedagogerna har möjlighet att 

uppmärksamma var det finns engagemang och lärandemöjligheter. Det är också pedagogernas 

skyldighet att uppmärksamma vad varje barn kan komma att behöva extra stimulans av, för att 

de inte ska missunnas möjligheter till utveckling.  

Jag har upptäckt att möjligheterna för att arbeta enligt dessa riktlinjer kan vara svåra i ett 

modularbete, särskilt som pedagogerna i min berättelse inte fått möjlighet att reflektera över 

vad den nya situationen faktisk innebär för arbetet med barnen. Kanske kan problemen ligga i 

pedagogernas dåliga planering av hur arbetet ska genomföras, men villkoren för att 

genomföra en bra planering är ursprungligen inte gynnsamma då pedagogerna inte fått 

information om vilka fördelar som omorganisationen förväntas ge och inte heller fått 

möjlighet att påtala vad de själva anser är viktigt för att de ska kunna genomföra ett bra 

arbete. Ett stort misstag kan därför sägas ligga i att de som har mest kunskap om hur 

verksamheten faktiskt fungerar inte uppfattas som väsentliga längre inför förändringen av 

verksamheten. Pedagogerna har på så sätt kommit att bli objektifierade istället för aktivt 

delaktiga i skapandet av en förbättrad verksamhet och visst infinner sig en känsla av att vara 

överkörd även hos mig. Pedagogernas kunskaper värderas inte som viktiga i planerandet av 

verksamheten, men lustigt nog är tilltron till dem stor när det gäller att omsätta förändringen 

av miljön till en fantastisk verksamhet i praktiken.  
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Min slutsats är att det inte bara går att prata om alla goda förutsättningar som barnen erbjuds i 

ett modularbete utan att ens nämna de försämrade arbetsförhållandena för de pedagoger som 

ska verka i verksamheten. Resultatet kommer ju således inte bara bli de positiva 

förutsättningarna, utan dessutom få följder som inte alls är till alla barns fördel jämfört med 

innan förändringsarbetet.  

En tanke som väcks är dessutom hur förskolechefens brist på information till pedagogerna 

inför förändringen och den frånvaro av motiveringar för att ”sälja” idén med en stormodul hos 

de verksamma pedagogerna, tycks peka på att förskolechefen inte är den drivande kraften 

bakom genomförandet. Förskolechefen är dock ansvarig och aktiv i den praktiska 

ombyggnationen av miljön. Han borde då han eventuellt inte har fördjupade kunskaper om 

vilka anledningar som motiverar ett modulgenomförande eller vetskap om hur pedagoger 

behöver strukturera arbetet för bästa genomförande, absolut låtit kunniga inom områdena varit 

delaktiga i processen.   

Jag har också genom min undersökning kommit att förstå att förändringen eventuellt 

genomförs i ett försök att bibehålla god kvalitet under ekonomiska neddragningar. Jag kan 

bara konstatera att kvalitén då kanske endast bibehålls för de självständiga barn som inte 

behöver extra stimulans i något avseende. Och visst känns det märkligt att ett arbetssätt som 

ger sämre förutsättningar för barn som kan behöva lite extra stöd, genomförs i en tid då 

integrering inom förskolan hålls högt och vi talar om olikas lika värde?  

En viktig aspekt som inte diskuterats är hur pedagogernas omsorg för de enskilda 

förskolebarnen påverkas i och med omorganisationen. Jag ser en risk och en eventuell 

konsekvens av ett stormodulsarbete att allt fokus hamnar på lärande och att omsorgen inte alls 

uppfattas vara viktig längre. Kan stormodulen verkligen vara berättigad då?  

Min egen åsikt är att ett modularbete varken främjar alla barns optimala utveckling eller 

gagnar en optimal förskoleverksamhet, då de kunniga pedagogerna inte ses som viktiga 

aktörer inför förändringsarbetet eller får förutsättningar för att använda sina kunskaper fullt ut 

i stormodulen. Jag slutar därför mitt arbete som jag började det. Målet för en kvalitativ 

förskola för pedagoger och barn måste bygga på att alla ska va med… 
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Jag vill avsluta med några tänkvärda ord av Torkel Klingberg: 

 

”Undervisning har i alltför hög grad styrts av politiska åsikter och pedagogiska modenycker. 

Det kommer inte att finnas undervisningssätt som passar alla elever. Att anpassa 

undervisningen efter individerna betyder inte bara att i tid hitta och hjälpa barn som har 

svårigheter, utan också att ge resurser och rätt verktyg till de elever som har goda 

förutsättningar men behöver extra stimulans, så de kan utveckla sin fulla potential” 

(Klingberg 2011, s 175). 
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