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Abstract	  
 
Title: The competent and dependent child – a study on care, education and gender 

This essay is an attempt to investigate how conversations about learning and care are 

distributed in the pick-up situation in preschool. The intention is to analyse how that could 

be understood in constructing children and childhood. Education and care are in the text 

separated concepts to clarify aspects of care in an otherwise dominant discourse of 

learning. The theoretical viewpoint is based on social constructivism and partly on 

childhood studies. To reach the purpose of this essay, observations where done during four 

afternoons at two public preschools in Stockholm March- April 2013. This essay is based 

on an ethnographic approach, and understood from a hermeneutic view. 

The conclusion and result from the observations is that conversations during observed 

pick-up situations are mainly about care. Only four conversation concerns learning, these 

four conversations are about girls. When the children’s gender was written out in 

conversations about care as well, it exposed other aspects of how gender is constructed in 

observed pick-up situations. The observations reveals a tendency whereas conversations 

about care, understood as routines connected to eating and sleeping, are described more in 

detail about boys. When it comes to clothes, as an aspect of care, girls are expected to take 

responsibility over their clothes, but never boys. This elucidates how boys are more likely 

to be constructed as depending on care, whereas girls are constructed as reasonable and 

learning in observed pick-up situations.  

 

 

 

Keywords: Care, education, gender, childhood, preschool, pick-up situation, social 

constructivism  
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Abstrakt	  

Uppsatsen undersöker hur samtal om omsorg och lärande fördelas under förskolans 

hämtningssituation. Syftet är att analysera hur det kan förstås konstruera barn och 

barndom. Lärande och omsorg ses som separerade begrepp för att synliggöra omsorg i en 

övrigt dominant diskurs om lärande. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är 

socialkonstruktivistisk och delvis kopplad till barndomsforskning. För att uppnå syftet har 

hämtningar observerats på två kommunala förskolor under fyra eftermiddagar i Stockholm 

under mars-april 2013. Uppsatsen bygger på en etnografisk ansats och insamlat material 

tolkas utifrån en hermeneutisk tolkningsram.  

Samtalen under observerade hämtningar handlar övervägande om omsorg varav endast fyra 

samtal berör lärande. De fyra samtalen om lärande handlar om flickor. När barnens kön 

skrevs ut även gällande samtal om omsorg, exponerades fler aspekter av hur kön 

konstrueras under observerade hämtningssituationer. Observationerna visar på en tendens 

där samtal om omsorg gällande pojkars mat och sömnrutiner beskrivs mer ingående än 

flickors. När det gäller kläder, som en del av omsorg, förväntas flickor ta ansvar för sina 

kläder men inte pojkar. Detta åskådliggör en tendens i observerade hämtningssituationer 

där pojkar i högre grad konstrueras som beroende av omsorg medan flickor istället 

konstrueras som kompetenta och ansvarstagande.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
Nyckelord: Omsorg, lärande, kön, barndom, förskola, hämtningssituationen, 

socialkonstruktivism 
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1.	  INLEDNING	  	  

Diskursen1 om barn på förskollärarutbildningen och i förskolan betonar det kompetenta och 

lärande barnet. Om allt i förskolans verksamhet kan kopplas till det livslånga lärandet finns 

det anledning att fråga sig: Vilken betydelse har då omsorg i dagens förskola?  

Uppsatsen kommer att analysera hur samtal om omsorg och lärande fördelas under 

hämtningssituationen. Hämtningssituationen utgör den tid på dagen, när pedagogerna 

beskriver sin ”bild” av barnen och deras dag för föräldrarna. I situationer som dessa, antas 

synen på barn gemensamt konstrueras, i och med både pedagogernas och föräldrarnas 

beskrivningar. Hämtningssituationen intresserar mig utifrån min egen yrkespraktik som 

barnskötare och på grund av dess vardaglighet. Intresset väcktes ytterligare vid läsningen 

av Ann-Marie Markströms forskning. 

För att komma åt eventuella skillnader i hur lärande (education) och omsorg (care) 

beskrivs, kommer begreppen genomgående särskiljas, i motsats till gängse bruk, då 

begreppet educare brukar användas. Begreppet educare antyder att lärande kan ske i alla 

förskolans omsorgssituationer, liksom att lärande innehåller aspekter av omsorg. Det är 

naturligtvis sant, men det är tänkbart att ett sådant resonemang osynliggör olika synvinklar 

av omsorg.  

Förskolan är en institution där allt fler barn, spenderar allt större del av sin barndom. 

Samtidigt träffar föräldrarna sina barn allt mindre. Vad får det för konsekvenser för hur vi 

förstår barn och barndom? I en postmodern tolkning av tillvaron flyter gränserna, vuxna 

tillåts vara barnsliga och barn får ta alltmer ansvar. Barn ses som kompetenta och 

medskapande av tillvaron medan beroende och omsorg tolkas i passiva och negativa 

termer. Den socialkonstruktivistiska teorin menar att vi blir till i mötet med andra, och 

uppsatsen argumenterar för en syn där omsorg är grundläggande i möten med barn. Alla 

människor är beroende av varandra för att bli till. 

 

                                                
1 Med diskurs i denna uppsats menas det som sägs och den praktik som frambringar vissa yttranden, tolkat 
utifrån Michel Foucault (Gustavsson 2000: 85). 



 7 

2.	  SYFTE	  OCH	  FRÅGESTÄLLNINGAR	  

Syftet med denna uppsats är att problematisera och synliggöra begreppen omsorg och lärande 

och att undersöka hur barn konstrueras i vuxnas samtal om barn i förskolan.  

 

För att uppfylla syftet används följande frågeställning: 

• Hur konstrueras barn i samtal om omsorg och lärande i hämtningssituationerna i 

undersökta förskolor? 

 

För att besvara den övergripande forskningsfrågan behöver även följande frågor besvaras: 

• Hur beskrivs omsorg i observerade hämtningssituationer?  

• Hur beskrivs lärande i observerade hämtningssituationer? 
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	  3.	  BAKGRUND 
 

I detta avsnitt beskrivs förskolans historia översiktligt, för att visa hur omsorg och lärande kan 

kopplas till beskrivningar av verksamheter för barn. Läroplanen är förskolans nutida 

styrdokument och summeras kortfattat med fokus på beskrivningar av omsorg och lärande. 

Avsnittet avslutas med en sammanfattning av hur bakgrunden uppfattas ha relevans för denna 

uppsats. 

	  

3.1	  Förskolan	  

Professor i pedagogik Sven Hartman redogör för hur förändringarna i benämningarna av den 

verksamhet som rört de yngsta barnen kan förstås som bärare av hur föreställningen om 

barnomsorgens funktion förändras (Hartman 2005: 56-57). Förskolan blev integrerad i 

utbildningssystemet av staten under 1960-talet (Hartman 2005: 55). Tidigare betraktades 

barnomsorg och barnuppfostran som en privat angelägenhet.  

De första förskolliknande verksamheterna var ideella och baserades på filantropi, kristendom 

och humanism. Till en början kallades verksamheten barnkrubba, vilket avsåg att associeras 

till Jesu födelse i krubban – en berättelse som skulle mana till människokärlek och givmildhet 

och öka de gåvor som verksamheten var beroende av. Nästa benämning var kindergarten, 

vilken var inspirerad av tysk mer pedagogiskt inriktad verksamhet. Andra benämningar som 

förekommit är: barnträdgård, folkbarnträdgård, lekskola, deltidsförskola och sedan 1970-talet 

har barnomsorg varit ett samlande begrepp.  

Det som idag kallas förskola är ett resultat av barnstugeutredningen som genomfördes under 

åren 1968 - 1972 (Ibid: 62-64). Barnstugeutredningen beskriver en förskola som ska stimulera 

barnets utveckling vad det gäller: jaguppfattning, kommunikationsförmåga och 

begreppsbildning. Dessa uppfattningar baseras på utvecklingspsykologiska teorier utvecklade 

av psykologerna Erik H. Eriksson, George H. Mead och Jean Piaget. Inom ramen för denna 

text kommer tyvärr inte en rättvis bild kunna tecknas av den enorma påverkan 

utvecklingspsykologin har haft på synen av barndom och barns utveckling.  

Hartman visar även på hur frågor som rör avvägningen mellan omsorg och pedagogik alltid 

varit närvarande inom barnomsorgen (Hartman 2005: 56-57). Det har funnits en konkurrens 
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mellan arbetsuppgifterna som kan skönjas än idag i professionsbeskrivningarna av 

barnskötare och förskollärare. Barnskötare ska stå för omsorgen medan förskolläraren ska 

ansvara för lärande och den pedagogiska delen av verksamheten. Det var tidigare en vanligt 

förekommande uppfattning att undervisning inte hörde hemma i förskolan. På 

förskollärarutbildningarna har det enligt Hartman hävdats att den pedagogiska uppgiften varit 

det primära. Samtidigt frågar sig Hartman om man kan ägna sig åt barntillsyn utan att lära 

barnen något, och om man kan undervisa små barn utan att ha omsorg om dem.  

 

Relevans för uppsatsens syfte 

Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka omsorg och lärande som två åtskilda begrepp, är 

det relevant att förstå att detta inte är något nytt, utan en diskussion som varit närvarande 

genom hela barnomsorgens historia. Denna diskussion påverkar synen på yrkesroller och 

arbetsfördelning i förskolan, och här accentueras förskollärarens pedagogiska funktion, vilket 

leder till att omvårdnaden ligger på barnskötarna eller betraktas som sekundär i 

förskollärarens uppdrag. Begreppen lärande och omsorg kommer att definieras och diskuteras 

senare i uppsatsen. 

 

3.2	  Institutionaliserad	  barndom	  

Barndomen har blivit alltmer institutionaliserad enligt Angred Eilard (Eilard 2010: 33). Det 

betyder bland annat att samhällets insyn och påverkan på barns utveckling blivit allt större, 

och föräldrars allt mindre. År 2010 gick 80 % av alla barn i förskolan, vilket är en ökning med 

20 % från början av 1990-talet (Ibid: 6). Även globalisering, in- och utvandring samt 

informationsteknik lyfts av Eilard som aspekter som bidrar till att barndomen förändras 

snabbt. FN:s barnkonvention har haft ett omvälvande inflytande på synen av barn, barndom 

och barnens rättigheter över hela världen, så även i Sverige. Allt detta får konsekvenser för 

synen på barndom, kunskap och lärande. Läroplaner och skollagen som numera omfattar 

förskolan bidrar också den till att förändra synen på lärande och barn (Ibid: 8). 

	  

3.3	  Läroplan	  för	  förskolan	  

År 1998 utkom förskolans första läroplan (Lpfö 98 rev.10). Läroplanen reviderades år 2010 

och nu är fokus på lärande än mer påtagligt. I den aktuella läroplanen finns mål som rör 

alltifrån normer och lärande till förskolans samverkan med hemmet. Förskolans uppdrag 

beskrivs som att lägga grunden till ett livslångt lärande samtidigt som att verksamheten ska 
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vara rolig, trygg och lärorik. I läroplanen beskrivs pedagogik och omsorg som del av en 

helhet. 

Förskolan ska erbjuda en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran, och lärande bildar en 

helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar främjas (Lpfö 98/rev 2010: 5). 

Ovan skisseras att en god pedagogik omfattar omsorg och lärande, här med tillägget fostran. I 

läroplanen förmedlas att omsorgen om individens välbefinnande ska prägla verksamheten. 

Omsorg beskrivs i termer av omvårdnad och handlar om att avväga vila och aktiviteter för att 

skapa en jämn dygnsrytm. I övrigt nämns omsorg i samband med lärande och invävt i 

helhetssynen på barn.  

Lärande och olika sätt att stimulera barn utgör den största mängden text i läroplanen. 

Förskolans uppdrag beskrivs i avsnittet Utveckling och lärande som en strävan mot att varje 

barn utvecklar bland annat: identitet, motorik, nyanserade begrepp, förståelse, förmåga för 

drama, naturkunskap och matematik. Lek beskrivs som del av lärandet, och leken beskrivs 

som ett tillfälle där barnens fantasi, kommunikation och problemlösning möts.  

 

Relevans för uppsatsens syfte 

Namnet förskola antyder att verksamheten är kopplad till skolan. Även det stora flertalet 

beskrivningar i läroplanen av lärande och läroprocesser gör förskolan mer lik skolan (än 

tidigare). I förskolan bör omsorg vara närvarande i helheten men hamnar ändå i skymundan, 

av vad som här kan utläsas av läroplanen. I läroplanen finns många samexisterande idéer som 

påverkar uppfattningar om barn och vilka barn som eftersträvas. Ord som lek, lärande och 

omsorg används omväxlande i läroplanen.  

 

Denna korta redogörelse av läroplanen är visserligen fragmentarisk, men syftet är att skapa en 

övergripande bild av hur förskolan förväntas att arbeta utifrån nuvarande styrdokument. När 

allt fler barn befinner sig allt längre tid i förskolan, har politiska direktiv ett större inflytande 

över hur barn förstås och vilka barn som synliggörs och medverkar på så vis även till att 

definiera barns behov. Läroplanen bidrar således till att skapa moderna barn och modern 

barndom.  
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4.	  TEORETISKA	  UTGÅNGSPUNKTER	  OCH	  TIDIGARE	  FORSKNING	  
 

Nedan presenteras centrala begrepp och teorier om social konstruktion och 

barndomssociologins betydelse för en modern barnsyn. Den tidigare forskningen som 

presenteras är ett begränsat urval från ett omfattande forskningsfält och som bedöms relevant 

för att kunna diskutera uppsatsens frågeställningar. Sist i avsnittet förklaras hur begreppen 

omsorg, lärande och kön tolkas i denna uppsats. 

 

4.1	  Socialkonstruktivism	  

Uppsatsens perspektiv är socialkonstruktivistiskt och härrör från Peter L. Berger och Thomas 

Luckmanns forskning. De beskriver kunskapssociologi som ett sätt att skaffa sig kunskap om 

människors vardag (1979). Deras utgångspunkt är att vi delar vardagens med andra och våra 

viktigaste upplevelser sker ansikte mot ansikte, face-to-face. Det beskrivs som grundformen 

för social interaktion (Berger & Luckmann 1979: 41). Utan den vardagskunskap som Berger 

och Luckmann kallar ”commonsense-kunskap” skulle inget samhälle existera.  

 

För att förklara hur människan är socio-kulturell, visar Berger och Luckmann på barnets 

samspel med miljön, miljön som bärare av kulturella och sociala ordningar som förmedlas till 

barnet av hennes vårdnadshavare och andra i hennes omgivning (Ibid: 64). ”Man kan 

visserligen säga att människan har en natur, men det är meningsfullare att säga att människan 

konstruerar sin egen natur, eller enklare uttryckt människan skapar sig själv” (Ibid: 64.). Det 

vill säga att homo sapiens är alltid homo socius (Ibid: 67). 

Idéhistorikern Bernt Gustavsson beskriver social konstruktion som en kunskapssyn som säger 

att all kunskap om samhället och verkligheten är mänskligt konstruerad (Gustavsson 2000: 

78). Möten i vardagen upprepas och bildar ett mönster, vilket leder till olika sociala roller, 

som kan studeras. Utifrån det här perspektivet internaliseras den yttre verkligheten i 

medvetandet och människan kan tolkas som en produkt av socialt samspel (Ibid.).  

För att förstå vardagslivet, behöver man förstå språket, som man delar med sina 

medmänniskor (Ibid: 51). Språket beskrivs av Berger och Luckmann som en objektiv 

förvaringsplats för väldiga mängder av betydelser och erfarenheter, som bevaras och förs 

vidare till nästkommande generationer (Ibid.).  
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Social konstruktion kan även tolkas utifrån det som inom humanistisk forskning kallas den 

språkliga vändningen. Denna postmodernistiska vändning föreslår oss att tänka bort från 

sanning och essens och istället förstå att subjektet är något som blir till (görs) i kulturellt 

konstruerade förställningar om vad ett subjekt är och kan bli (Lorentz 2006: 116-117). 

	  

4.1.1	  Konstruktion	  av	  barn	  och	  barndom	  	  

Som tidigare nämnts i bakgrunden om förskolan, har utvecklingspsykologin dominerat 

forskningen om barn, och därmed förståelsen av barn. Detta perspektiv utmanades av 

barndomssociologin under 1990-talet av bland annat de brittiska sociologerna Alison James 

och Alan Prouts.  

Idag har de båda fälten en ömsesidig påverkan på varandra. Barndomssociologins intention är 

att utgå från barns perspektiv och ge barn makt att skapa sina egna liv. Barn betraktas inom 

barndomssociologin som kompetenta aktörer, och barndom som ett socialt, kulturellt och 

historiskt fenomen. Barnets kompetens och möjligheter till utveckling markeras, vilket 

kontrasteras mot en barnsyn som tolkar barn i termer av brist och sårbarhet. James och Prout 

beskriver, tillsammans med Chris Jenks (1998), hur samhällets beskrivningar av barn visar på 

idéer om barn som är närvarande i just det samhället. 

Children are a structural category, they are part of the very constitution of social life and should 

therefore be understood as an integral form within every and any social system (James, Prouts, 

Jenkins 1998: 209). 

Eftersom barndom konstrueras av alla tillsammans i alla social system omfattar det även 

konstruktion av kön, etnicitet och klass. Dock kommer endast aspekter av kön att beröras i 

denna text.  

 

Professor i pedagogik Gunilla Dahlberg redogör tillsammans med professorerna i barnomsorg 

Alan Pence och Peter Moss för några historiska föreställningar om barn som kan vara 

användbara för att förstå hur barn och barndom är kopplat till idéer i olika tider och samhällen 

och som även påverkar våra uppfattningar om barn idag.  

 

En historisk konstruktion av barn kallas av dem kunskap och kulturreproducent. Med det 

menas att barn betraktas som ett tomt kärl som ska fyllas med bestämd kunskap och göras 

redo för livet (Dahlberg, Moss & Pence 2001: 69-79). En annan historisk konstruktion av barn 
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är barn som natur. Det innebär en syn på barn som naturliga (och det normala). Barnet följer 

biologiskt bestämda och universella utvecklingsstadier. Fokus på barnet som natur ligger på 

det individuella barnet och är oberoende av vilket sammanhang barnet växer upp i. En tredje 

konstruktion som tas upp här är, barn som ett oskyldigt väsen.  

 

Samtliga ovanstående definierar enligt Dahlberg, Moss och Pence barn som fattigt och 

passivt, individualiserat och inkapabelt. Istället väljer nämnda trio att betrakta barn som 

aktiva, kompetenta och delaktiga i världen som medkonstruktör av kunskap och identitet 

tillsammans med andra barn och vuxna. Detta liknar det barn som skrivs fram inom Reggio-

Emilia pedagogiken.  

	  

Lek och barndom 

Docent och forskare i utbildningsmedier Anne-Li Lindgren diskuterar lek och lärande och 

framställningen av det lärande barnet i utbildningsprogram för förskolan under 30 år. Bilden 

av den goda barndomen som förmedlas har ett lärande barn i centrum och ”Oavsett hur barn 

förhåller sig tolkas det som att de är med på vuxnas idéer och att de är lärande” (Lindgren 

2006: 117). I sin studie finner hon att förskolan balanserar mellan ett romantiskt 

barndomsideal och ett kompetent kunskapsbarn. I början av 2000-talet syns en förändring i 

synen på barn. Barn står inte längre i beroendeställning till familjen eller andra vuxna (Ibid: 

130). Barn ska inte bli undervisade eller disciplinerade, barn ska välja vad de vill lära sig.  

 

Lindgren analyserar även hur förskolans läroplan överförs från att handla om omsorg till att 

bli en del av undervisningssystemet. Det livslånga lärandet beskrivs som en framtidsvision, 

och lärande i förskolan knyts till den redan existerade verksamheten och barns lek (Ibid: 160). 

Från tal om lek eller lärande handlar det idag om lek och lärande. Lindgren menar att det 

finns en idealföreställning om ett lärande barn, som får stöd från alla håll (Ibid: 155-157, 

160).  

 

Lindgren framställer idealet om det lärande barnet som en konsekvens av det samstämmiga 

forskningsperspektivet där fokus är på barnets omgivning och inte dess kognitiva förmågor. 

Det lärande barnet ska bli synliggjort men det är de vuxna som synliggör. Barns kreativitet 

används för att visa att lärande är lika kreativt som lek, vilket bär spår från ett romantiskt 

barndomsideal. Detta är ett ideal som gör barnet passivt och beroende istället för autonomt 

(Ibid: 157).  
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Enligt Lindgren är synen på barndom även påverkad av politik och organisatoriska aspekter 

av institutionen förskolan. Hon menar att samhällets ökade intresse för omvårdnad och 

uppfostran stärkt uppfattningar om barn som kompetenta och autonoma. De båda idealen 

utgör en paradox som barnen måste hantera. De ska vara både kompetenta och passiva och 

beroende och autonoma på samma gång (Ibid: 170-171).  

	  
Det kompetenta barnet 

Filosofie doktor Lotta Bjervås analyserar honnörsuttrycket det kompetenta barnet (Bjervås 

2003: 55-57). Uttrycket är vanligt förekommande i förskolan och Bjervås ger en möjlig 

förklaring. Fokus på barns kompetens ligger i lärandets betydelse i vår västerländska kultur, 

tillsammans med barns rättigheter och en förståelse för barn som medaktörer. Vuxna och 

pedagoger samspelar med barnen och tillsammans bidrar de till att konstruera bilden av det 

kompetenta barnet (Ibid: 67). Bjervås ser hur det sårbara och beroende barnet ersatts med 

tanken på det kompetenta barnet. 

Ett annat perspektiv presenteras av professor Jens Qvortrup som menar att det är orimligt att 

förneka att barn fortfarande är barn, och varnar för att ge dem samma rättigheter som vuxna. 

Barn är ändå mindre och mer sårbara och har färre färdigheter än vuxna, även om de 

självfallet även har kompetenser och förmågor.2 Utifrån Qvortrup resonerar Bjervås vidare att 

barn är sårbara och beroende av oss vuxna, men samtidigt kompetenta. Utifrån dessa 

föreställningar spelar det roll hur pedagogen möter barnet i lärandesituationer. Om barnet 

betraktas som beroende med liten kompetens leder det till att läraren spelar huvudrollen i 

lärandesituationen.  

 

En underliggande mening är alltså att det främst handlar om lärande och att beroendet kopplas 

till lärosituationer och inte till omsorg. 

	  
Det beroende barnet 

Filosofen Hanna Arendt beskrev en kris i uppfostran på 1960-talet. Enligt Arendt tror man sig 

emancipera barn från vuxnas auktoritet men det gör inte barnen fria utan snarare underkastat 

majoritetens välde i gruppen av barn (Arendt 2004: 194-195).  

                                                
2 Qvortrup tolkas utifrån en intervju av Christina Thors Hugosson i artikeln ”Barndomen har ett eget värde”, 
Lärarnas Nyheter 2002. 
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”Den absurda tanken att barnen ska behandlas som en förtryckt minoritet vilken man måste 

befria har dock faktiskt förekommit i modern uppfostran. De vuxna har avskaffat auktoriteten, 

och detta kan bara betyda en sak, nämligen att de vuxna vägrar att ta på sig ansvaret för den 

värld de låtit barnen födas in i” (Arendt 2004: 203). 

Arendt ser barndomen som ett övergående stadium och som en förberedelse inför vuxenlivet. 

Barnet är en ny och blivande människa i utveckling. Föräldrars ansvar består i att genom 

fostran ta ansvar för barnets liv och därmed för samhället. Ansvaret kan förstås som att ge 

barn skydd och omvårdnad och samtidigt att skydda världen från att bli förstörd av det nya 

som följer med varje generation. Detta ansvar berör pedagogiken och alla människor, menar 

Arendt, för i uppfostran avgörs det om vi älskar världen tillräckligt mycket för att bevara den 

(Ibid: 205-209). 

	  

4.1.2	  Postmodern	  barndom	  	  

Panta rei - allting flyter, skrev den antike filosofen Herakleitos, och så beskriver även 

professor Lars Dencik hur accelererande förändringar kännetecknar modernisering (Dencik 

1995: 73). Dencik beskriver det postmodernas kännetecken som när traditioner och beprövad 

erfarenhet förlorar sin giltighet och gör människor ”kulturellt friställda”. Istället är det 

förändringen som är det mest markanta villkoret för människors livsvillkor. Docent i etnologi 

Barbro Johansson beskriver barndom och vuxenhet som exempel på gränserna i upplösning, i 

ett modernt samhälle sker övergångarna omärkligt och människor inser inte att de ”vuxit upp” 

(Johansson 1996: 292-294). En modern uppfattning är att ålder inte har någon betydelse, utan 

att det är konsumtionsstil och uppträdande som avgör om man är ung. Alltså förekommer 

uppfattningen att man i högre grad kan ”välja” om man är barn eller vuxen, och inta roller 

förknippade med det. Detta skiljer sig markant från tidigare traditionella uppfattningen om att 

först är man barn, sedan blir man vuxen (Ibid.). Det livslånga lärandet betraktas som en 

bidragande orsak till att gränserna mellan barndom och vuxenvärlden upplösts (Eilard 2010). 

Även Angred Eilard skildrar en förskjutning där vuxna uppmuntras leva kvar i barndomen 

och barn får alltmer vuxenansvar. En konsekvens av det är att när barn betraktas som 

kompetenta, får barnen ta mer ansvar för sitt lärande.  

 

4.1.3	  Konstruktion	  av	  kön	  

Kön kommer i uppsatsen att tolkas enligt lektor i pedagogik Christian Eidevald och utifrån en 

läsning av boken ”Anna bråkar!” – att göra jämställdhet i förskolan (2011). Eidevald menar 
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att förskolan ”gör” kön genom att upprätthålla traditionella föreställningar om vad flickor och 

pojkar förväntas att klara av i vanligt förekommande situationer i förskolan.  

I undersökningar om föreställningar om kön i förskolan3, visas att barn bemöts utifrån vilket 

kön de har och förskollärarens syn på manligt och kvinnligt, vilket uppmanar till medvetenhet 

om sina egna föreställningar (Eidevald 2011: 9-11). Betoningen på vad de vuxna gör inom 

socialkonstruktivistisk teori, riskerar enligt Eidevald, att osynliggöra det individuella barnet 

(Ibid: 26). Genom att främst vuxna tillskrivs handlingsförmåga blir deras förväntningar och 

bemötande av barnen det som ska förändra barnens uppfattningar om kön, vilket Eidevald 

menar omöjliggör barnens egen delaktighet. Eidevald beskriver hur barn och barndomar inte 

är ett tillstånd, utan att barn är medkonstruktörer av kultur, kunskap och identitet och lärande. 

Ett resonemang vi känner igen från barndomssociologin. Lärande görs tillsammans, och 

kunskap ägs inte av någon, utan skapas tillsammans och förstås därmed som komplex och 

osäker. Det kan tolkas som en del av det postmoderna synsättet, där den ständiga förändringen 

poängteras. 

   
Om det saknas en medvetenhet kring dessa frågor riskerar olika bemötanden av flickor och 

pojkar ske omedvetet och då kan det bli det ojämställda som många gånger uppfattas som 

normalt. Så länge ingen reagerar på att flickor och pojkar bemöts och bedöms utifrån antaganden 

om att de är olika, blir det svårt att erbjuda en verksamhet där alla barn ges samma 

förutsättningar och möjligheter (Eidevald 2011: 198). 

 

Själv förespråkar Eidevald en pedagogik som inte behöver sträva efter könsneutralitet, eller 

att flickor och pojkar ska kompenseras utifrån sina olikheter, utan istället göra barnen 

delaktiga (Ibid: 204-205).  

	  

4.2	  	  Educare	  	  

Professor och docent i pedagogik Gunilla Halldén beskriver hur dagens förskolediskurs alltid 

framhåller omsorg och lärande tillsammans, och hur detta ofta omfattas av begreppet educare 

(Halldén 2007: 60). Som tidigare nämnts, görs detta bland annat i läroplanen, där lärande, 

fostran och omsorg, beskrivs som en helhet. Halldén problematiserar å andra sidan det hon 

uppfattar som lärandets hegemoniska ställning i förskolans diskurs. Halldén tolkar det, likt 

Hartman, som ett led i professionaliseringen av förskolan och förskolläraryrket. Hon ser hur 

                                                
3 Se exempelvis Christian Eidevald, Det finns inga tjejbestämmare – att förstå kön i förskolans vardagsrutiner 
och lek. 2009. 
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barndomssociologins syn på det kompetenta barnet tillsammans med det faktum att 

lärandebegreppet dominerar dagens diskurs har gjort förskolan alltmer lik skolan. Utifrån ett 

barnperspektiv undrar Halldén hur det påverkar de föreställningar om barn som skrivs fram 

och tonas ner som följd av denna diskurs. Till följd av detta, menar Halldén att det finns ett 

behov av att granska omsorgsbegreppet för att se vilka delar av förskolans verksamhet som 

riskerar att försvinna.  

 

För att konstrasera mot Halldén perspektiv, diskuterar lektor i pedagogik Eva Johansson och 

professor i pedagogik Ingrid Pramling Samuelssons, lärande och omsorg på följande sätt: 

 
Ansvaret för pedagogen, den som ger omsorg, kan inte fråntas henne, men svaret från barnet blir 

centralt för det fortsatta samspelet. Men det fordras också att pedagogen som ger omsorg syftar 

till att stödja barnets kompetens i ett vidare perspektiv och på barnets villkor. Huvudintresset 

ligger inte på hur barn är, utan snarare på vad och hur barn och vi själva kan bli i ständig 

förändringsprocess. Vi menar att med denna utgångspunkt kan man inte heller skilja mellan 

omsorg och lärande. Pedagogiken förblir instrumentell om den inte sammanfasas med omsorg 

och omsorgen saknar en riktning om den inte tar fasta på lärandet också bortom här och nu 

(Johansson & Pramling Samuelsson 2001: 41). 

 
Här framhävs alltså omsorg och lärande som omöjliga att särskilja i pedagogik, det liknar 

Hartmans inledande fråga om omsorg och lärande är två sidor av samma mynt. Även om 

författarduon ser omsorg innehållande en ömsesidighet så betonar de att genuin omsorg 

innehåller en pedagogisk aspekt (2000: 40). 

	  

4.2.1	  Lärande	  och	  samspel	  	  

Lärande i uppsatsen, och för att här representera dagens lärandediskus, används fortsatt Eva 

Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson resonemang (Författarna och även Gunilla 

Dahlberg har medverkat i arbetet av utformningen av förskolans läroplan och kan därför 

tolkas som bidragande i professionaliseringen av förskolläraryrket såväl som utvecklingen av 

förskolans praktik (Halldén 2007: 75)).  

 

I ett socialkonstruktivistiskt perspektiv definieras lärande utifrån barnets relation med 

omvärlden mellan andra barn och vuxna (Johansson & Pramling Samuelsson 2003: 25). 

Kunskap och lärande har ur ett sådant perspektiv sin grund i människans och hennes omvärld 

och barns agerande måste förstås mot bakgrund den värld barnet lever i.  
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Med den nya läroplanen framstår barnets som en medskapare i läroprocessen där samspelet med 

andra och det sociala och kulturella sammanhanget är central (Johansson & Pramling 

Samuelsson 2003: 14).  

 

Denna perspektivförflyttning från utvecklingspsykologi mot ett relationellt perspektiv 

komplicerar bilden av lärandet. Det handlar numera om ett barn med kompetenser, 

kompetenser som förstås som relationella, det vill säga kompetenser som är beroende av 

möten och samspel med andra. När fokus flyttats från det individuella barnets inneboende 

egenskaper tilltar betydelsen av att förstå barnens relationer och sammanhang. Som en 

konsekvens av detta synsätt har även synen på barns lek förändrats, från att ses som ett 

uttryck för barns eget meningsskapande, till ett sätt att involvera barns värld i lärandet (Ibid: 

21). Johansson och Pramling Samuelsson menar vidare att i den pedagogiska verksamheten 

och i barns lärandeprocesser ska leken stödjas liksom samtidigt ska lekfullhet integreras och 

bidra till lärandet. I en lustfylld läroprocess utmanas barnen att iaktta och upptäcka 

tillsammans med den vuxna. Oavsett vilken mening som framkommer för det enskilda barnet 

betraktas varje upptäckande och uppmärksammande på fenomen i omvärlden som en 

potentiell lärandesituation. Helst är dessa situationer präglade av lust, glädje och ömsesidighet 

där barn och vuxna delar erfarenheter (Ibid.).  

	  

4.2.2	  Omsorg	  

Gunilla Halldén argumenterar, som tidigare nämnts, för omsorgens betydelse i förskolan. I det 

här avsnittet kommer Halldéns resonemang att fördjupas. Etymologiskt härrör omsorg från 

”att sörja för” och institutioner för omsorg tar ofta hand om kroppar och behov som handlar 

om mat, påklädning och vila (Halldén 2007: 71). Halldén ser kopplingar mellan orden 

solidaritet och omsorg, vi är alla bundna i en kropp i en tid, och omsorg handlar om att 

erkänna det beroendet. Omsorg bör inte tolkas enbart i traditionell mening som en uppgift att 

vårda, utan omsorg knyts även till ett filosofiskt antagande om människor existentiella villkor 

(Ibid: 61). Genom att referera till feministiska filosofer4 kopplas mänskligt samspel till en 

etisk hållning, en omsorg om det sköra hos oss alla. 

Med den starka betoningen av lärande och av barnets kompetens konstrueras en bild av barnet 

där behovet av omsorg osynliggörs. Detta säger inte bara något om vår bild av barnet utan också 

                                                
4 Halldén refererar till Ulla Holm, (1993) Modrande och praxis: En feministfilosofisk undersökning, och Sara 
Ruddrick, (1989) Maternal Thinking: Towards a Politics of Peace. 
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något om vår tid. I ett individualistiskt samhälle är det de autonoma individernas kompetens och 

förmåga till lärande som framhävs (Halldén 2002).5 

 

Halldén diskuterar begreppsparen varande/projekt och being/becoming som framkommit i 

hennes tidigare forskning om föräldrars tankar om barn6. Halldén menar att varande/being är 

värt att studeras i sin egen rätt, och inte ska likställas med det projekttänkande som 

blivande/becoming innebär (Ibid: 78). Det skulle kunna tolkas som att varande kan kopplas 

till omsorg och blivande till kompetens och lärande. Utvecklingspsykologin syn på barns 

psykosocialas utveckling handlar om beroende och bekräftelse. Förskolan kan utgöra en miljö 

med starka relationer som gynnar barnets psykosociala utveckling. Det omsorgsbegrepp som 

framställs av Hallden innehåller en förståelse och ett accepterande för den andres egenart 

liksom för grundläggande likheter mellan människor. Ett sådant begrepp pekar på både 

vuxnas ansvar och barnens agerande och samspelande. Barn deltar i processen att skapa sin 

barndom och förskolan. Förskolan är både en plats där vi lär oss av andra människor och där 

livet levs. Barnet blir omhändertaget, leker och vilar på förskolan och barnet behöver inte 

alltid betraktas på väg mot något annat (Ibid: 79-80). 

 

4.2.3	  Omsorgsunderskott	  

Det moderna och individualiserade familjelivet leder enligt Halldén till ett 

omsorgsunderskott. Det omsorgsunderskottet tillsammans med den moderna synen på barn är 

båda företeelser som förskolan bör förhålla sig till. Halldén diskuterar hur barn och vuxna 

alltmer separeras i vardagen och att det samtidigt finns en yrkeskår vars uppgift är att skapa 

”den goda barndomen”. Halldén menar att modern strävan efter frihet och en önskan om 

autonomi, står i konflikt med att underordna sig andras behov (Ibid: 66). Det leder till en 

ambivalens i dagens föräldraskap mellan att underordna sig barnets behov och bevara den 

egna autonomin. Halldén värnar om omsorgsaspekten i förskolan utifrån antagandet att ur ett 

barnperspektiv är omsorg viktigare än lärande. Med tanke på det moderna barnets 

omsorgsunderskott och ett antagande om att omsorg utgör grunden för barns utveckling gör 

omsorg i förskolan överordnat lärande (Ibid: 69). Omsorg i ett pedagogiskt perspektiv kan 

                                                

5 Halldén, Gunilla ”Syn på omsorg speglar tidsandan”, Lärarnas nyheter, 2002. 
6 Halldén, Gunilla (1992). Föräldrars tankar om barn: uppfostringsideologi som kultur. Stockholm: Carlsson 
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förstås som att den omhändertagna ska ges förutsättningar att växa och också kunna bli den 

som ger omsorg, vilket gör att omsorg inte bör tolkas som passivt (Ibid: 79)  

 

Relevans för uppsatsens syfte 

Socialkonstruktivism förklaras som att verklighet är en konstruktion som byggs i samtal 

mellan människor, och i samtalens mönster kan skönjas bärande idéer om samtiden och 

samhället. Dahlberg, Moss och Pence används i uppsatsen till att uppvisa historiska 

föreställningar och möjliga sätt att tolka konstruktioner av barn på. Utifrån detta perspektiv 

kan begrepp som barn, barndom, etnicitet och kön förstås som socialt konstruerade. Eftersom 

uppsatsens syfte är att se hur samtal om barn, konstruerar barn, inom ramen för den 

avgränsade situationen som hämtningen innebär är det lämpligt (och vanligt förekommande) 

att använda socialkonstruktivistisk teori. 

Både barn och vuxna kan tolkas som aktörer och medkonstruktörer till den sociala 

situationen, men i uppsatsen studeras endast vuxnas samtal om barn. Denna undersökning kan 

därför kritiseras för att inte synliggöra barns perspektiv i hämtningssituationen. Det görs dock 

med hänvisning till studien syfte att undersöka vad som sägs om barn, och tolka det i termer 

av vilka föreställningar om barn som kan tänkas finnas hos vuxna. Omgivningens 

föreställningar har betydelse inom socialkonstruktivistisk teori vilket antas forma identitet och 

verklighetsuppfattning.  

Att kortfattat beskriva en så kallad postmodern barndom är ett sätt att placera in uppsatsen i 

en tidslig kontext, där den moderna blicken även påverkar synen på barndom och följaktligen 

även relationerna mellan barn och vuxna.  

 

I uppsatsen användas Eidevald syn på kön, på grund av att den är samtida och problematiserar 

bemötande i förskoleverksamheten i sin forskning. Eidevald visar att bemötandet av flickor 

och pojkar i förskolan, som flickor och pojkar, eventuellt begränsar båda könens 

valmöjligheter och identitetsskapande. Eidevalds ståndpunkt liknar det barndomssociologiska. 

Eidevalds forskning bidrar med intressanta perspektiv för hur kön görs i förskolan som är 

synnerligen intressanta att applicera på denna undersökning. I likhet med Eidevalds forskning 

kommer kön skrivas ut för att se om man kan se några strukturella skillnader i bemötande av 

flickor och pojkar i observerade hämtningssituationer. I uppsatsen används Eidevald tolkning 
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att vuxnas bemötande påverkar barns identitetsskapande. Eidevald betonar även hur barnen är 

delaktiga i processen att göra kön och lärande, något som inte studeras i denna uppsats. 

Omsorg tolkas utifrån Halldéns föresats att skilja begreppen omsorg och lärande åt, för att 

därmed synliggöra omsorgen i förskolan, vilket går i linje med uppsatsens syfte. Omsorg 

förstås existentiellt och som ett etiskt ansvar gemensamt för alla människor. I förskolan 

förstås omsorg i relation till en alltmer institutionaliserad barndom med omsorgsunderskott 

som följd. Omsorgsunderskottet påverkas av att barnen är mindre med sina föräldrar och en 

alltmer utbredd diskurs om lärandet i förskolan. 

Lärande och relationers betydelse påtalas i samspelsteorier om lärande. Samspel inkluderar 

både barn och vuxna. Det är en diskus där lärandet integreras i omsorgen och vise versa och 

inkluderas i begreppet Educare. Begreppet Educare problematiseras i och även svårigheten att 

särskilja lek och socialt lärande. Om allt är, som Johansson och Pramling Samuelsson 

uttrycker det, potentiella lärosituationer - vad är då omsorg? Kompetens och beroende belyses 

från flera synvinklar för att det visar på synsätt förknippade med lärande och omsorg. 

Lindgrens forskning anlägger ytterligare ett perspektiv på hur lek och lärande sätts i 

förbindelse till en lärandediskus och en barndom där barn inte är beroende av vuxna och där 

lärandet utgår från deras intresse. Detta samtidigt som pedagogerna synliggör barns lärande 

gör det barnet passivt - det som istället blir synliggjort är pedagogerna och pedagogiken. 

I uppsatsen tolkas omsorg kopplat till behov och som ett för människor gemensamt beroende. 

Kompetens tolkas i relation till lärande och i termer av ett aktivt barn som är medkonstruktör 

av kunskap. Lek analyseras utifrån läroplanen inom ramen för lärandet.  
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5.	  METOD	  	  
Metodavsnittet innehåller en beskrivning av hur den etnografiska ansatsen tolkas i uppsatsen, 

urvalet av förskolor, genomförandet och bearbetningen av empiri samt av etiska riktlinjer, 

överväganden och reflektioner i samband med observationerna. 

	  

5.1	  Etnografisk	  ansats	  

Utifrån min frågeställning och presenterade teorier kommer det empiriska materialet att 

analysera beskrivningar av omsorg och lärande under hämtningssituationer i förskolan utifrån 

en etnografisk ansats. Etnografisk metod används ofta för att studera vardag och sociala 

praktiker (Kullberg 2004: 15). Eftersom avsikten med uppsatsen är att utforska en i förskolan 

dagligen förekommande situation med fokus på hur omsorg och lärande beskrivs (en social 

praktik) av föräldrar och pedagoger, bedöms en etnografisk ansats vara ett passande 

arbetssätt. Etnologen Birgitta Kullberg beskriver hur etnografiska studier undersöker fenomen 

i naturliga miljöer och naturliga flöden av händelser (Ibid.). Gustavsson förklarar en 

etnografisk ansats som ett sätt att analysera samtal utifrån antagandet att samtal alltid förs i ett 

givet sammanhang, och att det mänskliga samtalet kan fungera som nyckeln till att förstå 

sociala strukturer och samhället (Gustavsson 2011: 79). 

 

Etnografisk ansats kan förstås som ett processinriktat arbetssätt där perspektiven på 

undersökningen förändras allteftersom. Den teoretiska förståelsen för uppsatsämnet har alltså 

utvecklats jämsides med observationer och skrivande vilket i sin tur påverkat tolkningen av 

materialet. Det innebär att inför analysen av materialet utgörs förförståelsen av såväl 

fältanteckningar, teorier och tidigare forskning samt information inhämtad genom informella 

samtal med pedagogerna vilket sammanförs i så kallad metodtriangulering (Kullberg 2004: 

14). 

 

5.2	  Val	  av	  insamlingsmetod	  och	  studieobjekt	  

Intentionen med uppsatsen är att studera en vardaglig praktik för att se vad som faktiskt sägs 

under hämtningssituationen i observerade förskolor. Metoden är därför empiriska fältstudier 

med observationer. Empiri beskrivs, av universitetslärarna Patel och Davidson, som kunskap 

baserad på sinnesintryck och erfarenheter (Patel & Davidson 2011: 17).  
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Observationerna faller inom ramen för kvalitativ metod, som även refereras till som 

upptäckandets väg (context of discovery) och betraktas inom etnologin som ett sätt för att 

skapa ordning i det tillsynes kaotiska (Kullberg 2004: 53-55). Valet av observationer som 

metod syftar till att studera vardagen i realtid, till skillnad från exempelvis intervjuer där 

informanter beskriver sina uppfattningar och föreställningar om vad som sker i efterhand 

(Ibid: 91). I en intervju kan det framkomma förklaringar men också beskrivningar 

omformulerade för att passa rådande förväntningar på vad en pedagog eller förälder bör säga 

om barn.  

 

Observationerna är alltså ett försök att undersöka och analysera de ämnen som faktiskt 

avhandlades på observerade förskolor. Det är givetvis tänkbart att de ämnen som tas upp är 

påverkade av min närvaro i likhet med en intervjusituation men eftersom datainsamlingen 

sker i hämtningssituationen så behöver pedagoger och föräldrar, utöver att ta hänsyn till min 

närvaro, även förmedla beskrivningar av barnens dag på förskolan och hantera eventuella 

konflikter och se till de kvarvarande barnens aktiviteter.  

 

Hämtningssituationen är en situation som kan beskrivas som stundtals rörig, när flera 

föräldrar kommer för att hämta sina barn samtidigt och andra barn leker och rör sig runt 

utomhus eller inomhus. Att situationen innehåller flera moment kan möjligen bidra till att 

pedagogerna i första hand behöver fokusera på föräldrarna och barnen - inte på att de blir 

observerade. Under observationerna har jag intagit ett icke deltagande förhållningssätt, det 

vill säga att jag inte har deltagit i samtalen men är känd, genom min närvaro och med min 

inspelningsutrustning (Ibid: 99-101). 

 

Hämtningssituationen har främst valts på grund av att det är en vardaglig situation som, vad 

jag kan se, inte tidigare varit föremål för tidigare forskning. Det enda jag hittar inom det 

svenska forskningsfältet om förskolan är ett avsnitt i Ann-Marie Markströms avhandling Att 

förstå förskolan - vardagslivets institutionella ansikte. Markström har även skrivit ett kapitel i 

Den moderna barndomen och barns vardagsliv där förskolans hall analyseras som en 

skärningspunkt mellan det privata och offentliga (Markström 2007: 97-118). Markström gör 

intressanta iakttagelser om hallen som plats och transitområde mellan det privata och 

offentliga utifrån en förståelse av förskolan som institution och förmedlande av normer. I 

denna uppsats är jag inspirerad av Marklunds forskning och analysen av hallen som 
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transitplats, men jag har valt att tolka hämtningssituationen som en transitsituation mellan 

privat och offentligt som inte är beroende av platsen hallen.  

	  

5.3	  Genomförande	  av	  fältstudier	  

Det insamlade materialet utgörs av observationer under hämtningssituationen på två 

förskolor. Hämtningssituationen avgränsades i tid till att gälla mellan klockan 15-17, då flest 

barn blir hämtade. En mobiltelefon har använts för ljudupptagning av samtalen mellan 

pedagoger och föräldrar. Under observationerna har fältnotiser förts där miljö, antal barn som 

hämtas, särskilda händelser antecknats. Även stödanteckningar inför för transkriberingen, 

såsom tidpunkt för hämtning, kön, vem som hämtar barnen och ungefärlig ålder, har förts. 

 

Mitt deltagande i fältstudierna har främst utgjorts av min närvaro. Föräldrar och personal har 

varit informerade via mejl om att observationerna av hämtningssituationen är i syfte att skriva 

en C-uppsats. Synbarheten tjänar även till att de medverkande har kunnat tala om eller visa 

om de inte ville medverka. Under observationerna har jag rört mig nära pedagogerna och för 

att få med samtalen på ljudupptagningarna. 

	  

5.4	  Urval	  av	  förskolor	  

De två förskolorna som ingår i undersökningen drivs i kommunal regi och är belägna utanför 

Stockholms innerstad. För att finna olika förskolor har jag använt mig av Stockholm stads 

hemsida. Kommunal verksamhet har valts med förhoppning om att den är representativ för 

vad som kan förstås som en genomsnittlig verksamhet och ett blandat upptagningsområde 

avseende social och ekonomisk karaktär. Jag har även valt att använda förskolor som har en 

traditionell förskolepedagogik. Den traditionella förskolepedagogiken är idag, i och med den 

nya läroplanen för förskolan, i hög utsträckning är influerad av Reggio Emilia pedagogiken. 

Observerade förskolor stämmer in på en sådan beskrivning. 

Det har varit svårt att få tillgång till fältet. Det kan bero på att jag inledningsvis formulerade 

en förfrågan om att få observera hämtningssituationen i hallen (med inspiration från Marklund 

(2007)), något som de flera förskolor inte hade. De menade att hämtningar skedde inne på 

avdelningen eller utomhus under tiden för undersökningen.  

Inledningsvis var intentionen att observera förskolor med integrerade åldersgrupper, det vill 

säga avdelningar som har barn mellan 1 till 5 år, för att på så vis få tillgång till beskrivningar 
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av barn genom hela förskoleåldern. Detta önskemål utgjorde till en början en svårighet då det 

vanligast förekommande är att barn går på avdelningar uppdelade efter åldrarna 1-3 år och 3-6 

år. I praktiken visade det sig dock att båda förskolorna hade åldersindelad verksamhet fram 

till klockan 15. När mina observationer påbörjades blandades alla barn och avdelningar 

utomhus eller i en på förhand bestämd del av förskolan. Barnen som omtalas i 

observationerna är därmed mellan 1-6 år.7 8 

Avdelningarna slås ihop av organisatoriska skäl, vilket betyder att information om barns dag i 

vissa fall förmedlas av en pedagog till en annan för att sedan föras vidare till föräldern. Det 

antar jag i sin tur påverkar hur detaljerade beskrivningarna av barns dag blir. 

Något som har beaktats inför valet av observerade förskolor är hur stor procent av personalen 

som är högskoleutbildad. Enligt Stockholm stads hemsida är antalet högskoleutbildade 

personer på observerade förskolor mellan 44 - 52 %.  

Valet av förskolor har gjorts med tanke på den praktiska möjligheten att kunna genomföra 

studien och utgörs av två av de tillfrågade förskolorna. De två kommunala förskolorna har 

anonymiserats och kallas Elefanten och Lejonet. Observationerna har gjorts under fyra 

eftermiddagar under mars – april 2013, två eftermiddagar på vardera förskola. Dagar och 

datum har främst anpassats till mitt schema och i samförstånd med förskolorna. 

Förskolan Elefanten är ett exempel på en förskola som ligger nära ett av Stockholms många 

miljonprogram. Majoriteten av föräldrar på Elefanten har annan etnicitet än svensk och det 

talas flera språk på förskolan, exempelvis polska, arabiska och spanska. För att komplettera 

bilden har jag även gjort observationer på Lejonet. Där utgörs majoriteten av etniskt svenska 

föräldrar och förskolan är omgiven av villor med ett fåtal lägenhetshus i närheten.  

Förskolorna beskrivs genomgående tillsammans då syftet är att visa på en sammantagen bild 

och inte att göra en jämförande analys.  

                                                
7 Eftersom det åldersindelade arbetssättet är det vanligaste skulle det vara intressant att se hur samtal om omsorg 
och lärande ser ut när det gäller yngre och äldre barn i förskolan. 
8 Ålder i den här undersökningen skrivs inte ut eftersom avsikten gäller att se till hur diskussionen om omsorg 
och lärande fördelas i konstruktion av kön på ett mer övergripande sätt. Det skulle dock kunna utgöra ett 
intressant forskningsområde. 
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5.5	  Bearbetning	  av	  insamlad	  data	  

Observationerna har dokumenterats som ljud på mobiltelefon för att därefter transkriberas. 

Transkriberingen har skett samma dag eller dagarna efter observationerna. Betydelsen av att 

transkribera i tid betonas av Kullberg (Kullberg 2004: 14).  

 

Den största delen av tiden jag spenderade på förskolorna skedde inga hämtningar och 

inspelningen stängdes av. Varje dag har resulterat i mellan cirka 30 - 45 minuter inspelat 

material, totalt cirka 2,5 timmar. Alla hämtningar finns inte som ljudupptagningarna, utan kan 

utläsas ur fältanteckningarna men de ingår inte heller i analysdelen. Vissa ljudupptagningar är 

inte möjliga att utskilja och av praktiska och etiska skäl spelades inte alla hämtningar in.  

 

Under de fyra eftermiddagarna för observationerna har sammanlagt 83 hämtningar av barn 

spelats in. Vissa barn förekommer givetvis under båda dagarna för observationerna, och vissa 

hämtningar är av syskon. Barnen är sällan delaktiga i samtalen som förs under 

hämtningssituationen. De står antingen tysta vid sin förälders sida eller leker. Somliga i 

personalen går hem under observationerna.  

Alla som arbetar i förskolan kommer att kallas pedagog i analysavsnittet av praktiska skäl. 

Pedagogerna är avpersonifierade för att det inte är intressant vem som säger något, utan vad 

som sägs. Vidare kallas alla vuxna som hämtar barn under observationerna för ”föräldrar” 

även om barnens familjeförhållanden är okända.  

Samtliga ljudupptagningarna har transkriberats ordagrant. Vissa sekvenser är minimalt 

korrigerade för att öka läsbarheten av det talspråkliga. Materialet har analyserats som utsagor 

och yttranden med viss tonvikt på vad pedagogerna säger. Yttranden och samtalsämnen har 

sedan sorterats i flera kategorier som exempelvis: mat, dryck, färdigheter, konflikter, lek, 

valmöjligheter, toalettbesök, egenskaper, information, brandlarm, lärande, kläder m.m. Denna 

sortering har lett till en mängd data som är intressant men som inte kan analyseras inom 

ramen för denna uppsats.  

För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar har omsorg definierats som yttrande rörande 

barnens kroppar, och lärande som beskrivningar av samspel och där ordet lärande yttras. De 

kategorier/samtalsämnen som rör lärande och omsorg har sedan plockats ut för att analyseras.  
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Vid bearbetningen har det visats sig att barnets kön är relevant för undersökningen. Vissa 

mönster har blivit synliga, vilket analyseras senare i uppsatsen.  

Empirin utgörs alltså av utvalda transkriberingar av ljudupptagningarna med stöd av 

fältanteckningar med noteringar om barnets kön. Empirin har sedan tolkats med hjälp av de 

teoretiska utgångspunkter för vilka jag redogjort i avsnitt 3. Med viss tonvikt på hur omsorg 

kan förstås inom en alltmer utbredd lärandediskurs, och huruvida man möjligen kan utläsa ett 

omsorgsunderskott för barnen i observerade förskolor.  

	  

5.6	  Hermeneutisk	  tolkningsram	  

I uppsatsens används hermeneutisk metod vid tolkning av observationerna. Hermeneutik 

betyder ungefärligen tolkningslära, och förklaras av Patel och Davidson, som en 

vetenskaplig inriktning för att studera och tolka den mänskliga existensen (Patel & 

Davidson 2011: 28-29). Hermeneutiken är kopplad till människans språk, och att man 

genom språket kan förstå det genuint mänskliga. Ett hermeneutiskt perspektiv betyder 

således att det är möjligt att förstå andra människor och oss själva, genom att tolka hur 

mänskligt liv kommer till uttryck i både talat och skrivet språk och även i människors 

handlingar. Hermeneutikern söker efter en helhetsbild, genom att pendla mellan förståelse 

av delar till en blick på helheten, och detta är en ständig rörelse för att öka förståelsen 

(Ibid.). 

 

Till skillnad mot positivismen som strävar efter enhetlig, objektiv kunskap, utgår en 

hermeneutisk forskare från sin förförståelse och subjektivitet. Den subjektiva ingången 

betraktas av hermeneutikern mer som en tillgång, än ett hinder till att förstå människor 

genom att tolka deras intentioner som yttrar sig i språk och handlingar (Ibid: 29). Jag 

kommer använda mig av hermeneutisk metod när jag tolkar observationerna. Det vill säga 

att jag kommer utgå från min subjektiva position när jag drar slutsatser och tolkar en 

helhet. Detta innebär att tolkning och slutsats är subjektiv. Denna undersökning bör förstås 

som en del av den kultur den ämnar betrakta. De tolkningar som görs av materialet sker 

utifrån vad som tjänar textens syften. Det som förmedlas genom uppsatsen är varken en 

neutral eller objektiv kunskap, utan kan läsas som utgörande en del av förskolans diskurs. 

Den verklighet som förmedlas är och ingår i en diskurs om omsorg, lärande och 

modernitet. Det gör även författaren till medskapare av föreställningar om barn, kön och 

konstruktioner av barndom. 
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5.7	  Etiska	  överväganden	  och	  reflektioner	  

Enligt forskningsrådet måste fyra etiska krav följas för att hålla en god kvalitet som forskare 

och som jag efter bästa förmåga har följt (se codex.se). De fyra kraven är: informationskravet 

(de berörda ska ha kännedom om forskningens syfte), samtyckeskravet (deltagarna bestämmer 

själv över sin medverkan), konfidentiallitetskravet (alla uppgifter om informanterna ska 

behandlas med största konfidentialitet/sekretess) och slutligen nyttjandekravet (uppgifter om 

personerna får användas endast för forskningsändamål).  

Alla informanter och platser har i uppsatsen fingerande namn för att skydda de medverkandes 

integritet. Jag har inhämtat samtycke från förskolechefen, personal och föräldrarna. 

Informationen om undersökningens syfte har presenterats för föräldrarna av personalen i 

förskolan utifrån ett mejl från mig. Under observationerna har jag satt upp en förtydligande 

lapp med information om följande: ”Ljudupptagning pågår mellan klockan 15-17”, 

kontakthänvisning till mig, beskrivning av observationens övergripande syfte och påminnelse 

om möjligheten att avbryta sin medverkan. Ett etiskt dilemma uppstår i och med att flera av 

föräldrar på Elefanten inte har svenska som modersmål är huruvida de kan och har förstått 

den information som delgivits dem om observationerna och dess premisser.  

Andra etiska spörsmål i samband med observationen handlar om att barnen inte är 

informerade. När de frågade vad jag gör där, har jag sagt att jag är där för att titta på deras 

förskola. Ur ett barndomssociologiskt perspektiv betonas vikten av att barnen själva ska få 

definiera sin verklighet. Det är förvisso inte dem jag har för avsikt att observera, men de 

påverkar omgivningens reaktioner och vise versa. Dessutom är det beskrivningar av barn jag 

eftersöker utifrån tron att dessa beskrivningar av barn påverkar barns uppfattningar om 

världen och subjektsskapande.  

 

En annan svårighet har varit att balansera mellan att inte påverka sin miljö genom att röra sig i 

periferin och samtidigt vissa sig öppen gentemot pedagogerna. Den största delen av tiden jag 

spenderade på förskolan skedde inte hämtningar. När föräldrarna kom försökte jag hålla mig i 

närheten för att kunna få så bra ljud som möjligt och samtidigt inte ingå i samtalen. Jag valde 

att avbryta inspelningen exakt klockan 17, men hänsyn till föräldrarna som eventuellt valt att 

hämta sina barn efter observationerna.  



 29 

	  

5.8	  Metoddiskussion	  

Det uppstod problem i samband med ljudupptagningarna. Det mest uppenbara är hur svårt det 

är att specifika urskilja röster i ett myller av slammer av leksaker, vind och andra samtal som 

pågår. Under tiden för observationerna uppstod valsituationer när flera hämtningar sker 

samtidigt, och valet om vilket samtal som spelas in har skett i situationen vilket oftast blev 

den som är närmast till hands. Vidare påverkar allt ovan nämnt transkriberingarna. Det är 

alltså ingen komplett bild av skeendet under hämtningarna som presenteras, utan valda avsnitt 

som analyseras och tolkas. Eftersom studien endast gäller två förskolor som observerats under 

respektive två eftermiddagar var, kan inte resultatet betraktas som generaliserbart. 

 

Hämtningen är en situation vars utmärkande drag är otydlighet, personal slutar, många barn 

blir hämtade samtidigt och samtidigt ska de kvarvarande barnen tas om hand. Det som 

avhandlas om barnens dag är avhängt det pedagogen minns. Detta kan givetvis ha påverkat 

resultatet av analysen men kan också betraktas som en förutsättning för den vardag 

undersökningen ämnar betrakta.  

 

5.9	  Validitet	  och	  reliabilitet	  

Validiteten i uppsatsen, det vill säga att det empiriska data och problemställningen är 

relevanta, bedöms av författaren som relativt god i denna uppsats (Hartman 2003: 44). 

Reliabiliteten, noggrannhet och säkerheten kan ifrågasättas, men har gjorts efter bästa 

förmåga och utifrån den etnografiska ansatsen (Ibid.). 
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6.	  ANALYS	  OCH	  TOLKNING	  

Det utmärkande för empirin är att det finns en överrepresentation av yttranden rörande 

omsorg, något som förtjänar att poängteras. Utifrån yttranden om omsorg och lärande har 

vissa yttranden valts ut för att i detta avsnitt att sammanfatta undersökningen genom att visa 

på exempel som jag uppfattat som relevanta och typiska. I texten nedan förtydligas 

definitionerna och exemplen förklaras och tolkas. Omsorg tolkas utifrån de tre kategorierna: 

mat, sömn och kläder. Lärande analyseras utifrån samtal om lärande och nya färdigheter. Lek 

tolkas slutligen som samtal om samspel.  

	  

6.1	  Omsorg	  	  

Det som i hämtningssituationerna tolkas som vård om kroppen, sådana samtal utgör en stor 

del av observationsmaterialet varpå följande valts för att besvara och belysa uppsatsens 

frågeställningar. 

	  

6.1.1	  Mat	  

Exempel på samtal om dagens måltider.  

 

Exempel 1 (flicka (a) och pojke (b)):  
 
Föräldern: Hur har det varit här då? 
Pedagog 1 om 1a: Jodå hon har inte ätit mellanmål, bara druckit mjölk och då sa 
hon att hon var hungrig. 
Föräldern: Jag har bananer här (visar matkasse). 
Pedagog 2 om 1b: Han har ätit jättemycket både till mellis och till lunch. 

Exempel 2 (pojke): 

Pedagogen: Det har gått ett brandlarm idag, i fall han pratar om det hemma, de 
satt och åt jag hörde att han inte ville gå från köttbullarna, han gick in direkt och 
åt sen. Det har varit jättebra idag.  

Exempel 3 (pojke):  
 

Föräldern: Did he eat? 
Pedagogen: Not so much for lunch, he ate some bread, it was tomatosoup he had 
mellanmål youhurt, some cerials and bead. 

Exempel 4 (pojke): 
 
Pedagogen: Berätta för mamma vad vi åt till mellis, som du tyckte var så gott, vi 
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åt smoothie, han tyckte att det var så gott. Det var mumsmums, eller hur?  
 
Exempel 5 (flicka, samma som i exempel 15): 
 
Pedagogen: Ja, vi har varit ute och hon har sovit bra och ätit. 
 

Tolkning: 

Samtal om mat handlar till viss del om att överföra information från förskolan till hemmet (se 

exempel 1a). Ett urval av dagens händelser radas upp tillsammans med information om mat 

(se exempel 5). Information om matsituationen förtäljer om man har ett hungrigt barn med sig 

hem, vilket således antas påverka hemmet och planerna för kvällen. En del föräldrar frågar 

”hur det är” (exempel 3) och vid vissa tillfällen berättar pedagogerna självmant om dagen 

med hänvisning till omsorgsrutiner och hur mycket eller litet barnet åt (exempel 2, 4, 5). Det 

tolkas både som att föräldrarna vill veta om barnet är hungrigt samt som att pedagogen vill 

förmedla sådan information för att de själva bedömer det som viktigt. Föräldrarnas frågor kan 

även vara ett uttryck för det omsorgsunderskott Halldén nämner, i och med att barn vistas 

längre tid i förskolan. Omsorgsunderskottet visar på en motsättning i det moderna samhället 

om vem som har hand om omsorgen om barnen, föräldrarna och/eller förskolan. 

Det individualiserade familjelivet för med sig ett omsorgunderskott och frågan är hur en 

institution som förskolan kan förhålla sig till ideologin om barnet som projekt9 och till det 

omsorgsunderskott som präglar familjelivet (Halldén 2007: 59).  

Utifrån Halldéns citat, kan det tolkas som att pedagogerna i observerade förskolor faktiskt 

förhåller sig till denna aspekt av verksamheten genom att berätta om omsorgsrelaterade 

situationer.  

I exemplen beskrivs pojkars ätande oftare och mer ingående och flera gånger som något 

kopplat till positiva ord (Se exempel 1b, 2, 3). I exemplen beskrivs hur: han har ätit 

”jättemycket”, ”han ville inte ville gå från köttbullarna, han gick in direkt och åt sen”. En 

pojkes njutning av smoothies förstärks av pedagogen vid tre tillfällen (exempel 4). I kontrast 

beskrivs en hungrig flicka och att en annan flicka har ”ätit” (Exempel 1a, 4). Det kan tolkas 

utifrån Eidevald, som menar att personal i förskolan producerar kön utifrån sina 

förväntningar. I observerade samtal beskrivs pojkar mer och tydligare än flickor. I analyser av 

                                                
9 Projektsyn hos Halldén ställs mot en varandesyn. Projektsyn, är en syn på barnet som blivande, becoming, och 
innebär att ta ansvar för barns utveckling genom aktivitet utan att lämna något åt slumpen, varandesynen på barn 
som, being, förklaras av livet här och nu och att känna tillit. (Halldén 2007: 35, 59).  
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bemötanden av flickor och pojkar har det framkommit att pojkars initiativ ges större 

uppmärksamhet och att de får mer respons än flickors initiativ (Eidevald 2011: 69).  

Pojkar tillåts att ta egna initiativ, bidra med erfarenheter och vara självständiga och läraren 

verkar ofta uppfatta pojkar som de mest intressanta eleverna (Eidevald 2011: 69). 

Observerade samtal handlar inte direkt om initiativ, men här appliceras denna tankegång som 

ett sätt att bedöma hur uppmärksamheten fördelas mellan könen. En konsekvens av det, 

menar Eidevald, blir att läraren, ofta omedvetet, ger pojkar mer utrymme och flickorna ges en 

biroll i sammanhanget. Det skulle, enligt Eidevald, kunna leda till att flickor upplever att de 

kommer i andra hand och inte är lika intressanta och därför inte heller värda lika mycket 

uppmärksamhet (Ibid.).  

Beskrivningarna av barn och mat i hämtningssituationerna på de två förskolorna uppvisar 

vissa könsmässiga olikheter i pedagogernas sätt att tala om flickor och pojkar, vilket skulle 

kunna tolkas som att ha att göra med vuxnas föreställningar om kön som reproduceras genom 

förväntningar. Utifrån Eidevalds resonemang verkar pedagogerna tycka att det är 

intressantare, eftersom de gör det mer, att beskriva pojkarnas beteenden, och kan därmed 

tolkas ge flickor en biroll i samtal som förs under observerade hämtningar. 

 

Matsituationen analyseras av Johansson och Pramling Samuelsson som just en situation där 

ett givande möte mellan omsorg och pedagogik kan ske (Johansson & Pramling Samuelsson 

2000: 50.).  

 
Som professionell pedagog bör man både kunna utnyttja traditionella omsorgssituationer 

pedagogiskt och använda sig av den omsorginriktade aspekten i allt lärande, dvs. i 

förhållningssättet till barn i stort (Ibid.). 

 

Det förefaller som att här sammanflätas begreppen ytterligare ett varv, men ändå är det 

lärande som framhävs. Ett lärande som är svårt att undgå, och som möjligen riktar sig mot 

barns blivande snarare än mot barns varande. 

 

6.1.2	  Vila	  

Barns sömn och vila på förskolan behandlas i exemplen nedan.  
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Exempel 6 (pojke): 

 
Föräldern: Kunde de somna sen, eller vara de helt slut?  
Pedagogen: Ja, vi trodde ju. Och Jim hade suttit vid bordet såhär innan (med 
ansiktet i händerna), han var ju jättetrött men nej det gick bra. 

 
 Exempel 7 (pojke): 
 

Föräldern: På kvällarna har han inte kunnat sova… 
Pedagog: Vi drar för gardinerna så de får ro och här är det ett annat tempo.  
 
Exempel 8 (pojke): 
 
Föräldern: Hur mycket sov han då? 
Pedagogen: En och en halv kanske. 
Föräldern: Det var det jag tänkte säga att nu får ni börja väcka honom typ efter 
en timme och en kvart, eller något sådant. För vi han har ju varit sjuk så länge så 
då är det ju bra att han sover men igår så... Vi har börjat få de här problemen nu. 
Pedagogen: Ja, med att lägga. 

 
Exempel 9 (flicka): 
 
Föräldern: Har hon sovit med blöjan idag? 
Pedagogen: Ja, hon har sovit med blöjan idag också. 

 

Tolkning: 

Samtalen berör hur länge och om barnen sover (exempel 6, 7) och hur sömnrutinerna på 

förskolan påverkar hemmet (exempel 7, 8). I samtalen nämns hur förskolan gör för att få 

barnen att sova (exempel 6), samt att bara förmedla information om att barnet sovit (exempel 

5).  Flickors sömn beskrivs i tidigare exempel och kopplat till blöjavvänjning (exempel 5, 9).  

 

Beskrivningarna av sömn och vila, i likhet med exemplen om mat, visar att pojkars behov och 

sömn beskrivs mer ingående. Det kan tolkas som att pojkars behov synliggörs mer i dessa två 

behovsrelaterade omsorgskategorier. Både Halldéns omsorgsunderskott och Eidevalds teori 

om hur kön konstrueras, kan i så fall tillämpas från det tidigare avsnittet om mat.  

 

Vila och sömn i förskolan är en situation som kan tolkas som ett tillfälle och en syn på barn 

som varande, till skillnad från blivande, alltså en situation som inte upptas av diskursen om 

lärande. I förlängningen kan omsorg främst associeras till en varandesyn på barn, i omsorg 

handlar det om att möta barnen här och nu med fokus på behov och relationen till barnet. 
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Projektsynen på barn, blivandet, anknyter mer till lärande, lärande som delvis sker med tanke 

på framtida skolgång och arbetsliv. 

 

6.1.3	  Kläder	  	  

Flera samtal berör frågor om barnens kläder. Exempelvis dessa: 

 

Exempel 10 (flicka): 

 
Föräldern: Så, nu åker vi hem. (tar vantar på bordet) Är det här dina, Sara? 
(Sara nickar). 
 
Exempel 11 (flicka): 
 
Pedagogen: Hade hon galonisar här? 
Föräldern: Nej, men det kanske värt att fundera på. 
Pedagogen: Nej, hon sa det själv att hon inte hade galonisarna. Hon är inte så 
blöt ändå tycker jag. 

 
Exempel 12 (flicka): 
 
Föräldern till pedagogen: Elly säger att det är hennes, men jag vet inte, vi har 
flera sådana rosa. Men nej det finns inget skrivet namn i dem. 
 
Exempel 13 (pojke): 

Pedagogen: Vi har haft lite rörelse idag. Strumporna ligger i lådan, han sovit och 
han har ätit men inte ätit något till mellis alls. 

 

Tolkning:  

I samtalen frågar och hänvisar både personal och föräldrar till flickor om saker som rör deras 

kläder och flickors vetskap om sina kläder (se exempel 10, 11, 12). Det finns inga 

motsvarande frågor till pojkar i observationsmaterialet. I exempel 13 kan man se att 

personalen informerar föräldern till pojken var kläderna finns.  

 

Eidevald beskriver i sin avhandling hur påklädningen i förskolans hall är en situation där 

flickor förväntas ta ansvar både för sin påklädning och för sina kläder (Eidevald 2011: 153). 

Eidevald menar att sådana förväntningar bidrar till att konstruera en könsmässig identitet som 

ansvarstagande.  Eidevald menar att även pojkars könsmässiga identitet konstitueras till att ta 

mindre ansvar, eftersom de får hjälp oavsett om de kan eller inte (Ibid.).  
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Exemplen ovan kan tolkas i likhet med vad Eidevald menar och som att flickor i högre grad 

än pojkar förväntas ta ansvar för sina kläder även i hämtningssituationen. Här skulle man 

kunna säga att flickor konstrueras som ansvarstagande av både pedagoger och föräldrar. I 

observerade hämtningssituationer kan det tolkas som att omsorgen om flickors kläder 

omvandlas till ett ansvar som läggs på flickan. Omsorg omformuleras till kompetens. Även 

om exemplen här är få, skulle det kunna uppfattas bidra till att konstruera flickors identitet 

som ansvarstagande senare i livet. För att vidare använda uppsatsens terminologi, skulle man 

kunna säga att samtal om kläder kan bidra till att flickor konstrueras som kompetenta och 

pojkar som beroende av att andra tar ansvar. Denna studie ger därmed belägg för Eidevalds 

tes. 

 

Möjligen kan ansvaret som läggs på flickorna, även tolkas som ett uttryck för flytande gränser 

mellan barn och vuxna, där barn får ta allt större ansvar, vilket Johansson och Eilard redogör 

för.  

 

6.2	  Lärande	  	  

Samtal där ord förknippade med lärande uttrycks. 

 

Exempel 14 (flicka): 

Pedagogen: Men idag har du faktiskt lärt dig att klättra upp på berget. Har du. 
Först sa du: jag kan inte, jag kan inte. Bär mig! Sedan visade vi dig hur vi kunde 
gå, sen kom du upp själv och sen klättrade du uppför berget flera gånger. 
 
Exempel 15 (flicka):  
 
Pedagogen: She´s has been walking on...(balansstenar) 
(Pedagogen, pappan och flickan går för att visa i ett annat rum) 
Pappan: So you can do that? She likes it. Good girl! Yeah! (skrattar och 
applåderar)  

 
Exempel 16 (flicka):   
 
Flickan: Pappa! 
Föräldern: Har du bråttom hem idag? 
Pedagogen: (ropar) Du får berätta att du övat på att stå på händer! 
Flickan: Jag kan stå på händer utan att nudda väggen! 
 
(samma barn säger nästa dag) 
B: Ja, jag vill visa dig (pappan) hur man står på händer först! Annika 
(pedagogen) Nu lär mig nu! (de visar och alla i rummet applåderar) 
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Exempel 17 (flicka):   
 
Pedagogen: Ja, vi har varit ute och hon har sovit bra och ätit. Och lekt mycket 
Elin har du gjort. Lekt och lekt och lekt. Och det var frusen is här på morgon, 
och då stod vi stod och undersökte dem och när vi trampade blir det liksom små 
sprickor. och det blev du jättefascinerad av Elin. Och det kom lite rörelse under 
vattnet under isen och det blev fint. Det tyckte du var spännande och jag med.  

 

Tolkning: 

Alla yttranden om lärande gäller flickor i olika åldrar som har lärt sig eller övat sig på att: 

klättra uppför ett berg, gå på balansstenar och att stå på händer (se exempel 14, 15 och 16). 

För att tolka hur kön kan förstås i denna situation används återigen Eidevalds text.  

 
För förskolans och skolans del riktas insatser just nu framförallt mot pojkars situation. På en 

övergripande nivå, utifrån betygsutfall, presterar flickor överlag bättre i hela utbildningssystemet 

(Eidevald 2011: 23).  

 

Om samtal om flickors lärande förekommer oftare, skapar det förväntningar på flickor som 

lärande, vilket Eidevald visar på. Det skulle kunna vara en tänkbar förklaring till att flickor 

presterar bättre i utbildningssystemet. Några sådana slutsatser kan förstås inte göras utifrån de 

få exempel som presenteras här. 

 

Exempel 14 kan tolkas som en beskrivning av en läroprocess. Pedagogen beskriver förloppet 

och hur flickan säger att hon inte kan komma upp. Pedagogen berättar vidare att hon visade 

hur flickan hon kan göra för att komma upp själv på berget. Det kan tolkas som att pedagogen 

betraktar flickan som kompetent och ger henne instruktioner för att hon sedan ska klara det 

själv. Pedagogen kan tolkas att hon tar ansvar för flickans lärande och ger henne vägledning 

utefter situationen. Det kan även tolkas som att det fysiska lärandet är lättare att beskriva. Här 

beskrivs en progression från ett ”jag kan inte” till ett ”jag kan”.  

 

I exempel 15 och 16 kan skönjas ett liknande mönster, pedagogen uppmärksammar föräldern 

på en händelse som noterats under dagen. I exempel 15 visar barnet upp sina färdigheter till 

pappans jubelrop. Flickan i exempel 16 är äldre, och fyller själv i hur hon uppfattade 

händelsen. I samtal om lärande ges flickor bekräftelse och är delaktiga i samtalen, genom att 

visa vad de lärt sig eller hur det själva uppfattade situationen. Här, utifrån Eidevalds tidigare 

resonemang om rollfördelning i samtal, kan det tolkas som att flickor tilldelas en huvudroll i 

samtal om lärande. 
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Fokus på fysiskt lärande, som i tre av exemplen ovan, skulle kunna kopplas till en aktivitet 

som kallas ”rörelse” på ena förskolan. ”Rörelse” är en planerad verksamhet på förskolan och 

att uppmärksamma föräldrarna på fysiska färdigheter, kan vara ett sätta att synliggöra den 

pedagogiska verksamheten. Om så är fallet, kan det tolkas enligt Lindgren, som menar att en 

pedagog som synliggör barnet för att visa upp pedagogiken, gör barnet passivt.  

 
Barn blir synliggjorda, de är inte synliggörande, vilket blottlägger de motsägelsefullheter som 

barndomsföreställningar skapas ur (Lindgren 2006: 116).  

 

Å andra sidan kan barn som visar vad de lärt sig, tolkas som medkonstruktörer av kunskap. I 

exemplet med berget beskriver barnet vilken kunskap den vill ha. Det kan även tolkas som en 

väl fungerande samspelssituation mellan barn och vuxen, utifrån Johansson och Pramling 

Samuelsson. 

 

Exempel 17 är mer svårplacerat, men jag har valt att kategorisera det som lärande utifrån min 

tolkning av läroplanen. Upplevelsen av is skulle kunna tolkas som ett sätt att stimulera barnets 

intresse för det som i läroplanen skrivs om samband i naturen och fysikaliska fenomen, och 

därmed kunna förstås som en lärosituation (Lpfö 98 rev 10: 10). Undersökandet av det 

fysikaliska fenomenet och beskrivs som en gemensam upplevelse för barn och vuxen. 

Pedagogen beskriver fortsättningsvis hur ”vi undersökte isen” och beskriver sin uppfattning 

om att Elin blev fascinerad och tillägger att hon håller med Elin om att det var spännande. 

Johansson och Pramling Samuelsson analyserar ett liknande exempel, där pedagogen 

benämner barnet upptäckt och bekräftar barnets (pojkens) kompetens i en matsituation 

(Johansson & Pramling Johansson 2000: 22). De tolkar ett vardagligt samtal under lunchen 

om ett naturfenomen som en lustfylld lärandeprocess (Ibid.). Pedagogen kan därmed även 

tolkas, som Bjervås skriver, som en ”medforskande” vuxen och som att pedagogen beskriver 

ett observant och kompetent barn.   

 
Det kultur- och kunskapsskapande barnet möts av en medforskande lärare som själv går in i 

läroprocessen med stor respekt för barnets egen förmåga att vara med och ta ansvar för sitt eget 

kunskapade (Bjervås 2003: 63). 

 
Bjervås definierar kompetens som en ”komplex och social färdighet som används för att 

förstå det sociala samspelet”. Det kopplas till det kultur- och kunskapande barnet och hur barn 
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ses som resurser i varandras lärande (Ibid). I samtliga exempel ovan är det pedagogerna som 

synliggör processerna och det är deras samspel med barnen i observerade 

hämtningssituationer som påvisas. 

 

6.2.1	  Samspel	  -‐	  lek	  

Lek beskrivs utifrån var den sker, ute eller inne. Lek beskrivs inte som lärande i observerade 

hämtningssituationer. 

 

 Exempel 18 (flicka):   

 Pedagogen: Och lekt mycket Elin har du gjort. Lekt och lekt och lekt.  

  

Exempel 19 (pojke): 
 
 Pedagogen: Han har... varit inne... varit inne och lekt. 
 

 Exempel 20 (flicka):  
 

Pedagogen: Nej men precis, det är de fyra som hänger ihop lite mer. 
Det de som åkt iväg på… (någon aktivitet) och utflykter. 
/…/ 
Föräldern: Men det är så roligt att de kommer på morgonen när de (tre 
jämnåriga pojkar) kommer direkt... och liksom... 
Pedagogen: Ja, men hon är ganska poppis,  
Föräldern: Ja, hon tycker mycket om...(hör inte) 
Pedagogen: Men jag tror att är lite grann att hon är ganska verbal och lätt att 
leka med... 

 
Tolkning: 

Lek beskrivs enbart i termer om den skett ute eller inne (se exempel 19). Det ges inte någon 

beskrivning vad eller med vem barnet lekt. Till skillnad mot läroprocesser kan lek och 

samspel dokumenteras. De ökade kraven på dokumentation kan ha bidragit till att tolka lek 

som lärande. I exemplen är det svårt att tolka lek som omsorg eller lärande. Snarare kan det 

tolkas som att leken kan förstås som del av barns natur och något som pågår utanför den 

planerade och pedagogiska verksamheten. Det påminner om föreställningar om ett romantiskt 

barn och lek, vilket nämns av både Lindgren och Dahlberg, Moss och Pence. 

Exempel 20 visar det enda exemplet från gjorda observationer där en pedagog beskriver barns 

relationer. Pedagogen bekräftar att flickan som samtalet gäller är ”lätt att leka med”, ”poppis” 
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och ”verbal”. Det sociala samspelet beskrivs varken som samspel eller som lärande utan 

kopplas till flickans egenskaper 
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7. SLUTDISKUSSION 
 
Den sammanfattande diskussionen nedan kommer att delas upp i två delar. Först en empirisk 

diskussion som sammanfattar och diskuterar det empiriska materialet. Därefter följer en mer 

teoretisk diskussion där de teoretiska utgångspunkterna kommer att användas för att redogöra 

för hur omsorg och lärande kan förstås i hämtningssituationerna och för att placera in 

resonemanget om förskolan i en nutida kontext. 

 

7.1	  Empirisk	  slutdiskussion	  

Den inledande frågeställningen: hur konstrueras barn i samtal om omsorg och lärande i 

hämtningssituationerna i undersökta förskolor, kan besvaras med att det är framförallt hur 

kön konstrueras som synliggörs i denna undersökning. Barnen i observationerna 

konstrueras som pojkar och flickor. 

 

Genom att besvara hur omsorg i observerade hämtningssituationer beskrivs, uppenbarades 

skillnader i hur samtalen fördelades mellan pedagogerna och föräldrar till flickor respektive 

pojkar. Samtal om omsorgsrelaterade ämnen utgör en jämförelsevis mycket större andel än 

lärande i insamlad data. Utvalda exempel visar hur samtalen om pojkar är fler och mer 

utförliga när det handlar om mat och vila. Omsorg om flickor beskrivs, men mer kortfattat 

och mer sällan. När omsorg relateras till kläder, hänvisar både pedagoger och föräldrar till 

flickornas utsagor och vetskap om sina kläder. Det finns inget liknade exempel gällande 

pojkar. När det gäller pojkens kläder berättar pedagogen om var de befinner sig. Flickor 

förväntas ta ansvar och hålla koll på sina kläder av både pedagoger och föräldrar i kontrast till 

att pojkar som inte förväntas ta ansvar för sina kläder. Här skulle man kunna säga att flickor 

konstrueras i högre grad än pojkar som ansvarstagande och lärande av både pedagoger och 

föräldrar. 

 

Lärande beskrivs i observerade hämtningssituationer vid fyra tillfällen. Samtal om lärande i 

hämtningssituationerna utgör en marginell del av det insamlade materialet varpå samtliga 

redovisats i föregående avsnitt. Det måste därför betraktas som att samtal om lärande endast 

undantagsvis förekommer under hämtningssituationen. Alla samtal om lärande rörde flickor 

och i dessa samtal bekräftades flickorna. Det tolkas här som att flickor i högre grad 

konstrueras som lärande än pojkar. Flickors lärande beskrivs och bekräftas och skulle kunna 

”göra” flickor mer fokuserade på lärande.  
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Även om genusanalysen här är översiktlig, och studerade förskolor få, skildras således ett 

mönster som konstruerar flickor som lärande medan pojkar i högre grad konstrueras i behov 

av omsorg. Det verkar som att konturerna av en kompetent lärande flicka och en pojke i 

behov av omsorg framställs i observerade hämtningssituationer. För att ytterligare visa på 

framställningen av kön, visar den större mängden yttranden om omsorg, att det talas oftare 

och mer om pojkar under observerade hämtningar. 

 

I observerade samtal konstrueras flickor som kompetenta och samtalen om flickor fokuserar 

på lärande och ansvar. Samtalen om lärande är få, vilket nämnts vid flertalet tillfällen, men 

kan ändå tolkas som en aspekt av förskolan som framställs genom att berömma och bekräfta 

flickornas utveckling i förskolan. Flickor är och framställs ofta som duktiga i skolan. Den 

kompetenta och lärande flickan får en biroll i samtal om omsorg. Samtal om pojkars omsorg, 

kan tolkas, göra eller tillåta pojkar att vara mer beroende och mindre ansvarstagande. Även 

om en kompensatorisk pedagogik kritiseras av Eidevald, eftersom den utgår från traditionella 

föreställningar om vad kön är för att definiera vad som ska kompenseras, så kan det vara av 

intresse att belysa och medvetandegöra hur pedagoger under hämtningssituationerna 

konstruerar kön utifrån fördelningen av samtal om omsorg och lärande. För att därför utjämna 

dessa skillnader mellan beskrivningar av flickor och pojkar, skulle man kunna tänka sig att 

flickors behov av omsorg behöver synliggöras liksom pojkars lärande och ansvarstagande. 

Det individuella barnet, med sina kompetenser och behov, kan sålunda förstås via sociala 

konstruktioner.  

 

I våra uppfattningar om barn och barndom framkommer även ideal och normer som förskolan 

behöver hantera. Exempelvis står det i läroplanen att förskolan skall motverka traditionella 

könsroller och ge flickor och pojkar samma möjligheter att utveckla intressen och förmågor. 

Utifrån antagandet att vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar, tillsammans med de krav och 

förväntningar som ställs på barnen, bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattningar om 

vad som är kvinnligt och manligt (Lpfö 98. Rev 10: 5). Resultatet av undersökningen visar 

eventuellt på hur dessa förväntningar kan te sig.  
 

Lek beskrivs som lek, och inte som lärande eller som en social situation, för både flickor och 

pojkar. Endast en flickas relationer beskrivs och hennes lek kopplas till hennes egenskaper. 

Diskussionen om lek som lärande, kunde alltså inte utläsas av observerade situationer. Det 
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kan alltså tolkas som en diskus som finns på andra arenor än i förskolan.  

 

Pedagogerna visar i samtalen om omsorg att i mötet med föräldrarna berättar de mer om 

omsorg än om lärande. Förskolan kan utifrån de beskrivningarna fortfarande betraktas mer 

som barndomssorg än som förskola. Mer som ”care” än som ”education”. Omsorgsaspekten i 

yrkespraktiken för förskolan tas förgiven och är som Halldén påpekar inte särskilt artikulerad 

i läroplanen eller i diskursen om förskolan. Det kan tolkas som en konflikt mellan förskolans 

strävansmål och förskolelärares professionaliseringskamp och det som i vardagen uppfattas 

vara barns behov. Föräldrarna efterfrågar information om barns mat och sömn under dagen 

och pedagogerna berättar självmant mer om omsorg. Med utgångspunkt i Halldéns 

resonemang om barns omsorgsunderskott kan det tolkas som att pedagogerna tillgodoser 

föräldrarna på den punkten.  

 

Observerade hämtningssituationer visar på hur omsorgen i allra högsta grad är närvarande i 

förskolans praktiska verksamhet. Det kan ställas emot den professionaliseringsprocess som 

länge präglat förskolan, samt diskusen om lärande som tilltagit i och med politiska beslut och 

som implementeras i läroplanen. På makronivå har synen på barn som lärande (jfr Lindgren), 

trots viljan att förena omsorg och lärande i educare och det alltmer utbredda 

socialkonstruktivistiska synen på barn, indirekt skjutit omsorgsaspekten av förskolan åt sidan. 

Visserligen med goda intentioner och med en tilltagande syn på barn som kompetenta och 

självständiga individer som lär i alla sammanhang och av alla i omgivningen. Så långt allt 

gott, men jag är beredd att hålla med Halldén om att i denna dominerande diskurs om lärande 

åsidosätts barns beroende av omgivningen, något som skrivs in, och samtidigt osynliggörs i 

begreppet educare.  

 

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt påverkar ett ökat fokus på lärande, synen på barn 

och barndom, och vilka barn de pedagogerna söker med sin blick. I undersökningen framställs 

få lärande barn. Vad det beror på lämnas outforskat i denna uppsats. Men framhållandet av 

det kompetenta barnet kan delvis förstås utifrån ett behov från personalen av att dokumentera 

barns läroprocesser, något som är ett led i professionaliseringen av förskolan. Det är sedan hur 

detta dokumenterande är genomfört, som bedöms av utbildningsförvaltningen, som i sin tur 

bedömer förskolans kvalitet och existensberättigande. Detta perspektiv kan tolkas göra barnet 

passivt och till ett verktyg i professionaliseringen av förskolan samt således även ett verktyg 

för att kontrollera förskolan från högre ort och politiska instanser. Följaktligen kan 
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resonemanget om barns kompetens och lärande paradoxalt leda till ett passivt barn.  

 

Som redan sagts, men som kan förtydligas, är lärande och kunskapssyn som något som 

förändras. Barn lär sig, liksom vuxna, på olika sätt genom hela livet. Det livslånga lärandet är 

en viktig del i den svenska diskusen om lärande. Samtidigt som det finns en intention att göra 

barn delaktiga söker pedagogen ett visst sorts barn utifrån sina föreställningar varpå den 

bilden av barnets förmedlas till föräldrarna. Det gör förskolan till en normaliserande 

institution, vilket är ytterligare ett argument för att undersöka vilka normer som är närvarande 

och som förmedlas i olika situationer. Diskussionen och sökandet efter barns lärande, i 

enlighet med diskursen om förskolan, tenderar att dölja all den omsorg som ges i förskolan 

och även barns beroende av vuxna, liksom barns egna intentioner i lek och relationer. 

 

Analysen av observationerna exponerade kön på ett sätt som jag inte hade väntat mig, men 

också mer omsorg än förväntat. Diskursen om lärande förefaller pågå på andra arenor än i 

vardagen och i det dagliga mötet mellan pedagog och förälder. Denna skillnad är intressant ur 

ett utbildningsvetenskapligt perspektiv för att skapa medvetenhet kring vilken bild av 

förskolan och barn som förmedlas till föräldrarna. 

 

7.2	  Teoretisk	  och	  samhällelig	  slutdiskussion	  	  

För att placera in uppsatsen i en samtida samhällskontext används två tidningsartiklar i 

Svenska Dagbladet som tolkas relevanta för denna uppsats. Den ena artikeln som visar på ett 

glapp mellan föräldrarnas syn på förskolan och förskolans uppdrag är en notis, som tar upp 

den höga kostnaden för samhället, när förskolan håller stängt för planeringsdagar. Föräldrarna 

tolkar förskolan som omsorg, medan pedagogerna framhåller vikten av att planera lärande.10 

Enligt uppsatsens resultat är det förskolan som omsorg, som dominerar samtalen under 

hämtningssituationerna.  

 

Den andra artikeln som kan ha viss relevans för uppsatsen, och en modern syn på barn, berör 

det som Halldén kallar varande och blivande. Artikeln belyser barn som vuxnas projekt, vilket 

lett till att föräldrar ser sina barn snarare som blivande, än som varande.11 Denna tendens av 

att vilja förbättra våra barn, förklaras med: globalisering och en osäker arbetsmarknad, 

konsumtionskultur, färre födda barn, företagskultur överförs till hemmet samt vetenskapliga 
                                                
10 Förskoleplanering dyr för samhället. (SvD 2013-08-12) 
11 Lagerblad, Anna ”Barnuppfostran handlar inte om produktutveckling” (SvD 2013-05-13) 
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rön om barns utveckling. För att återkoppla till tidigare resonemang, ser vi hur barn (och 

vuxna) tenderar att fokusera på blivande, och livet som projekt. Det är närliggande den 

argumentation som förts i uppsatsen om lärande och kompetens. Samtidigt verkar föräldrarna 

betrakta förskolan som främst omsorg, trots den parallella debatten om lärande. Om omsorg 

relateras till beroende och varande, kanske det ytterligare kan bidra till uppsatsens syfte att 

visa på vikten av omsorg, som en möjlighet för barn att ”bara vara” och inte prestera. 

 

Den teoretiska genomgången tillsammans med de samtida tidningsexemplen, visar på en 

komplex bild av barn som konstrueras av historiska uppfattningar och som ständigt 

omformuleras. Det kan tolkas leda till en ambivalens i hur man hanterar barns delaktigt och 

vuxnas omhändertagande. Förskolebarn är i likhet med alla andra människor beroende av 

andra men kan det kan även tolkas som ett samhällsfenomen där beroende tenderar att 

förnekas i dagens flexibla samhälle, vilket Halldén beskriver på följande sätt:  

 
Barn är sociala aktörer, men de är beroende av ett samspel med vuxna som ser dem och 

bekräftar dem, för att de på så sätt ska känna tillit (Halldén 2007: 185). 

 
För att förstå barns villkor menar Halldén att vi behöver förstå vilka relationer som erbjuds 

barnet och vilka föreställningar de personerna har. Det är föräldrars och pedagogers 

föreställningar som undersökts i uppsatsen och hur barn och förskolan beskrivits mellan 

föräldrar och pedagoger. Skulle den betydande delen av samtal om omsorg kunna förstås som 

ett sätt att skapa sammanhang för barnen mellan institutionen förskolan och den privata sfären 

hemmet, som från båda håll syftar till att skapa trygghet?  

 

I en nyligen utgiven bok beskriver psykologerna Anders Broberg och Malin Broberg 

tillsammans med förskolläraren och fil. dr i pedagogik Birthe Hagström hur 

hämtningssituationen (tillsammans med lämningen och avskedet på morgonen) som en del av 

barns anknytningsprocess (Broberg, Hagström & Broberg 2012: 194). De utgår från 

anknytningsteori12 och menar att trygga relationer är en förutsättning för lärandet och det 

gäller speciellt för små barn. Broberg, Broberg och Hagström menar att hämtningssituationen 

och beskrivningar av omsorg från förskolan, är särskilt viktig när det gäller små barn som inte 

själva kan uttrycka sig. Vidare beskriver författarna hur ömsesidiga samtal mellan pedagoger 

                                                
12 Anknytningsteori, är en inriktning inom utvecklingspsykologi med förgrundsgestalter som bl.a. John Bowlby, 
där betydelsen av nära känslomässiga relationer är i fokus. Anknytningsteorin omfattar generell utvecklingen 
samt individuella skillnader i relationella erfarenheter (Havnesköld & Risholm Mothander 2009: 180). 
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och föräldrar underlättar barns utveckling och skapar sammanhang i barnens erfarenheter av 

både hemmet och förskolan (Ibid.).  

 

Detta perspektiv på hämtningar tycks stödja Halldéns resonemang om att tillit, relationer och 

omsorg föregår lärande och det är därmed även uppsatsens slutsats. Omsorg behöver förstås 

inom diskusen om förskolan eftersom förskolan tar hand om de yngsta barnen den större 

delen av deras vakna tid och barnen ska lära genom hela det svenska skolsystemet. För att 

återgå till hur Arendt formulerar vuxnas ansvar som att balansera mellan att ta hand om den 

nya generationen i dess blivande, men också värna om det som fungerar i samhället. De 

vuxnas ansvar gäller både barnen och samhället. I uppsatsen kan det tolkas som ett ansvar 

kopplat till det resonemang som tidigare förts om alla människor gemensamma beroenden, 

och det gäller synnerligen barnen. För att påbörja formulerandet av en etik, menar jag att vi 

utelämnar barnen istället för att göra dem delaktiga, genom att enbart fokusera på barns 

kompetens istället kan beroende förstås, som det Halldén förklarar, ett existentiellt 

sammanhang, som binder ihop människor och skapar mening.  

 

7.5	  Slutord	  

Intentionen med uppsatsen har varit att undersöka hur barn konstrueras under observerade 

hämtningssituationer. Kön har skrivits ut, för att problematisera hur vuxnas samtal och 

beskrivningar av barn förmedlar uppfattningar om kön. Omsorg och lärande separeras för att 

synliggöra eventuella skillnader i beskrivningarna, även om det finns stora poänger att 

använda det sammansmälta begreppet educare, kan ett åtskiljande av de två, visa på strukturer 

som kan utvidga förståelsen för förskolan. Det har varit problematiskt att avgränsa lärande 

och omsorg inom ramen för uppsatsen bland annat eftersom det finns parallella föreställningar 

om lärandets och omsorgens betydelse i förskolan. Det perspektivet ingick i uppsatsens syfte 

men har försvårat liksom förhoppningsvis fördjupat diskussionen.  

 

Genom att skriva denna uppsats ingår även denna text i en diskurs som bidrar till att 

konstruera barn. Ambitionen är inte att teckna en helhetsbild, utan att synliggöra hur omsorg 

och lärande konstruerar barn, i mötet mellan förskola och föräldrar inom ramen för 

hämtningssituationen på de två observerade förskolorna i Stockholmsområdet. 

 

I en postmodern värld, där identiteter sägs kunna flyta, och vuxna ger ansvar till barn i största 

välmening och förskolan låter barnen ta ansvar för sitt eget lärande, är denna uppsats ett 
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försök att bidra med ett perspektiv som lyfter omsorg och beroende i ett hav av retorik om 

kompetens och lärande.  

 

7.6	  Vidare	  forskning	  	  

Utifrån observerade hämtningssituationer tycks samtalen övervägande röra omsorgsrelaterade 

ämnen. Uppsatsen ger inte några förklaringar på varför det är så, men kanske intervjuer med 

föräldrar och personal i förskolan skulle kunna bidra till att fördjupa och förstå potentiella 

orsaker. 

Uppsatsen har även berört skillnader i hur kön beskrivs av vuxna under observerade 

hämtningssituationer. Det vore intressant att se om en mer omfattande forskning skulle kunna 

se om det är vanligt förekommande.  

Som situation betraktat var hämtningar ett intressant perspektiv att analysera förskolan ifrån, 

och vad det verkar vara ett nästintill outforskat område. Hämtningssituationen innehåller 

möjligheter till att tolka fler aspekter av modern förskolebarndom som inte behandlas men 

som vagt berörts i denna uppsats, exempelvis: klass, etnicitet, ålder eller hur det kan tolkas 

som ett transitområde mellan det privata och offentliga eller hur relationer mellan barn och 

förälder kopplas samman med utvecklingspsykologi. 
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