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Abstract 

 

”The educational journey in preschool” 

By: Sara Isaksson, spring of 2014 

Mentor: Christer Skoglund 

 

The aim of the study is to make a comparison between the nursery/preschool 

recommendations (by the state) made in 1972 and the one used today.  Here I’ve focused on 

the posts of looking after children vis-à-vis the educational responsibility. Also the type of 

education recommended in 1972 and what type of education recommended today. My 

questions concerns what the preschool recommendations from 1972 are and how they are 

viewed and applied today in the 2000nds.      

Since my questions has to do with ideologies regarding children, family and society I choose 

to do a specific form of text and content analysis called Idea and ideology analysis.  

In my theoretical chapter I choose two aspects central for my field of examination. These are 

discourse and discourse analysis, I choose them as they concern how people of different 

professions in society uses language to categorize and discuss various phenomena 

surrounding us. Discourse and discourse analysis also includes a description of what the 

Swedish discourse regarding childcare looks like during the two years I’ve been doing this 

study. 

My findings are that the preschool in both 1972 and today both have the responsibility to look 

after children and the educational task. I’ve also found that in 1972 a certain type of education 

is recommended for preschools while as today the recommendations don’t contain only one 

specific type of education. 

 

 

Key words: education, preschool/nursery, Barnstugeutredning (nursery investigation), Lpfö 

98 and history 

Nyckelord: utbildning, förskola, Barnstugeutredning, Lpfö 98 och historia. 
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1. Inledning 

I denna undersökning ska jag ta reda på vilka rekommendationer som fanns för förskolans 

verksamhet år 1972 och hur dessa ser ut idag. Jag kommer att titta på aspekterna barntillsyn 

kontra den pedagogiska verksamheten.  Jag ska även undersöka vilken pedagogik som 

rekommenderades år 1972 och vilken pedagogik som rekommenderas idag. 

Jag har valt att undersöka detta område då jag anser att det är viktigt och betydelsefullt att 

människor som arbetar med barn har kännedom om hur det faktiskt har sett ut förr i tiden runt 

förskolan och förskolepedagogiken. Det har ju funnits och säkert fortfarande finns mycket 

olika åsikter och olika syn på förskolan som fenomen i vårt samhälle. Exempelvis att det är en 

plats där barn som inte börjat skolan än går och leker och får tillsyn av personal när 

föräldrarna arbetar till att det är en plats där barn som inte börjat skolan än går, får tillsyn, 

omvårdnad och deltar i pedagogisk verksamhet som har grund i en läroplan för förskolan. 

Då jag själv snart är färdig pedagog anser jag att det är nyttigt att ha kunskap om hur det har 

sett ut kring de aspekter jag ska undersöka genom historien. Detta för att kunna arbeta och 

utvecklas på ett professionellt sätt samt för att kunna diskutera och problematisera dagens 

arbete i förskolan. 

Nedan följer ett citat från Lpfö 98 reviderad 2010 som jag menar visar på betydelsen av varför 

förskolan finns och varför den är viktig. Detta citat väljer jag då jag menar att innehållet visar 

på just det jag skrivit om att förskolan idag både är till för att ge barn tillsyn och omsorg men 

även pedagogisk verksamhet 

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogisk verksamhet där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande 

bildar en helhet […] Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld 

[…] Förskolan vilar på demokratisk grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i förskolan syftar till 

att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden (Skolverket 2010). 

 

.1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att jag vill fördjupa mig i den historik som ligger till 

bakgrund för utvecklingen av dagens förskola. Precis som jag skriver i inledningen anser jag 

att det är viktigt att pedagoger i förskolan har kännedom om hur det faktiskt såg ut i förskolan 

innan läroplanen formades och innan förskolan fick den plats den idag har i vårt samhälle. 

Med denna undersökning vill jag därmed ta reda på hur förskolan utvecklades från att vara en 
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plats där barn lekte och fick tillsyn till att bli en plats där barn får tillsyn, utvecklas och deltar 

i pedagogisk verksamhet som leds av professionella pedagoger. För att ha möjlighet till att 

utföra denna undersökning utgår jag från följande frågeställningar: 

Frågeställningar 

 Vilka rekommendationer fanns för förskolans verksamhet år 1972 och hur ser dessa ut 

idag, på 2000 talet? 

 Vilken typ av pedagogik rekommenderades för förskolan år 1972 och vilken typ av 

pedagogik rekommenderas att förskolan ska använda idag, på 2000 talet? 

Varför jag skriver att jag ska titta på rekommendationerna är för att de föreskrifter som fanns 

år 1972 samt de som finns idag är skrifter på hur personalen i förskola ska arbeta. Dock vet 

man inte med säkerhet att personalen faktiskt arbetar så. Därför har jag valt att benämna de 

som rekommendationer i denna undersökning. 

 

2. Bakgrund 

Förskolans och förskolepedagogikens historia är lång och oerhört mycket har hänt fram till 

vår förskola, den som vi har idag. Gerda Simmons-Christenson är förskollärare och 

legitimerad psykolog. Hon är även adjunkt i psykologi och pedagogik vid 

förskollärarutbildningen i Solna och har bedrivit forskning i barnhistoria vid pedagogiska 

institutionen vid Stockholms universitet. Hon skriver om när Sverige industrialiserades från 

jordbruket, vilket var i början och mitten av 1800- talet. När detta skedde skulle alla i 

familjen, förutom mannen som redan arbetade, ut i arbete då industrin utvecklat maskiner som 

gjorde arbetet lättare. Då ser man att det var i och med detta genombrott som de första så 

kallade Barnkrubborna kom till. Barnkrubborna var de första platserna som kom till för de 

barn som var under 6 år och därför inte ansågs stora nog att arbeta. Då, när mödrarna drogs ut 

i arbete till fabrikerna var det ingen som kunde ta hand om de minsta barnen och därför ansåg 

olika grupper i samhället att det behövdes en plats för dem att vara på. Det blev då 

Barnkrubborna. Dessa var alltså till för de minsta barnen, för att de skulle ha någonstans att 

vara medan modern arbetade då det annars var mycket vanligt att de faktiskt inte klarade sig. 

Barnkrubborna kom till både med hjälp av statliga och privata initiativ. De hade ingen 
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pedagogisk verksamhet utan var mest till för att barnen skulle ha någonstans att vara under 

dagarna. Det fanns två typer av Barnkrubbor, en för barn under 2 år och en för barn mellan 2-

6 år. De regler som fanns för Barnkrubborna var att de som hade hand om barnen skulle ge 

dem tillsyn och den nödvändiga omvårdnad som behövdes (Simmons-Christenson 1997; 77- 

ff). 

Senare, från 1800 talets mitt och framåt, under 1900 talet uppkom Småbarnsskolan och 

Kindergarten som var en typ av förskoleform. I Småbarnsskolan och Kindergarten var man 

ute efter att en mer pedagogisk verksamhet. Barnen skulle nu faktiskt få lära sig saker i 

verksamheten och dessa skulle därmed inte bara vara en plats för barn att vistas på (Simmons-

Christenson 1997; 82-83 & Granberg 1998; 172). I Småbarnsskolan skulle barnen undervisas 

i en bra, kristen miljö och det skulle få undervisning i musik, räkning och läsning. 

Kindergarten som senare bytte namn till Barnträdgård var först bara till för de rika familjerna, 

men när Ellen och Maria Moberg startade en förening för att kunna erbjuda även de fattiga 

barnen verksamhet öppnades Folkbarnträdgården. Nu fanns det istället möjlighet för alla barn 

att få pedagogisk verksamhet. 

Granberg skriver även om hur och när Storbarnkammaren kom till och här refererar hon till 

Alva Myrdal. Granberg menar att Storbarnkammaren kom på tal under 1900 talet och att det 

var på grund av Alva Myrdal och hennes bok ”Stadsbarn- en bok om deras fostran i 

storbarnkammare”. I boken skriver Granberg att Myrdal föreslår den så kallade 

Storbarnkammaren för alla barn mellan 1-7 år oberoende av vilken samhällsklass barnen 

tillhörde. Detta föreslog Myrdal för att hon ville få bort fattigstämpeln som Barnkrubborna 

hade på sig. Innan den boken kom ut hade en annan bok av Alva och Gunnar Myrdal kommit 

ut som heter ”Kris i befolkningsfrågan”. Den väckte stor debatt gällande socialpolitiken och 

de skyldigheter samhället hade. Efterfrågan på verksamhet för tillsyn av barn och dess 

utformning ökade mycket under andra världskriget. Detta var föremål för stor debatt vid 

denna tid. Läget var ju så att Barnkrubbornas uppgift var att ge barn tillsyn och den vård som 

var nödvändig medans Barnträdgårdens uppgift var mer pedagogiskt inriktad. Debatten ledde 

till att man i befolkningsutredningen år 1942 fastslog att båda institutionerna skulle samlas 

under det gemensamma namnet ”Halvöppen barnavård”. Detta namn ändrades senare och 

Barnkrubborna fick namnet Daghem och Barnträdgårdarna namnet Lekskola (Granberg 1998; 

172-173). 
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Mellan 1940- och 60 talet varierade åsikterna mycket om det var bra för barn att delta i 

barnomsorgen. Åsikterna gick från att det var bra för barnets utveckling att delta i 

barnomsorgen till att det var skadligt på olika sätt och att det var bäst för barn att vara hemma 

med sina mödrar. Dessa åsikter var enligt Granberg kopplade till behovet av kvinnor på 

arbetsmarknaden. När det ansågs att kvinnorna behövdes på arbetsmarknaden då var 

barnomsorgen bra men när det inte ansågs att kvinnorna behövdes då var det bättre att barnen 

var hemma för då var barnomsorgen skadlig för barnen (Granberg 1998: 173). 

Det finns ett mycket betydelsefyllt årtal i historien och utvecklingen av förskolan och det är år 

1972. Det var och är ett betydande år för förskolans och förskolepedagogikens utveckling för 

då kom Barnstugeutredningen ut (även kallad BU i utredningar och annan litteratur). Denna 

innehåller många synpunkter gällande förskolans både inre och yttre utformande. Den 

utredningen var en av de första genomarbetade diskussionerna om förskolans pedagogiska 

innehåll, dess utformning och målsättning. Några av de förslag till förändringar som BU 

(Barnstugeutredningen) kom med var att begreppet förskola skulle användas istället för 

daghem och deltidsgrupp som båda är tidigare former av dagens förskola. Gruppindelningen i 

daghemmen ändrades från det traditionella åldersbundna grupperna till småbarngrupp och 

syskongrupp. Tre stora kompetensområden betonades under barnets förskoleår vilka var; 

jaguppfattning, begreppsbildning och kommunikationsförmågan. Dessutom hade man 

formulerat ett förslag till en ny typ av pedagogisk inriktning vilken var Dialogpedagogik. Den 

pedagogiken innebar att förhållandet mellan barn och vuxna i förskolan skulle präglas av 

ömsesidighet och samspel.  

Viktigast var att Riksdagen ställde sig bakom de mål som BU hade formulerat och därför 

tillkom år 1975 en lag i Sverige gällande förskolan, lagen om allmän förskoleverksamhet. 

Denna lag innebar att det skulle finnas plats i förskolan för alla sexåringar samt att barn med 

någon typ av handikapp skulle ha en plats från fyra års ålder. Förskolelagen innehöll också ett 

krav på att varje kommun skulle upprätta en plan för sin förskoleverksamhet. Denna plan 

skulle täcka minst fem år framåt av hur man tänkt arbeta för att tillgodose de krav som 

Förskolelagen uttryckte. Denna plan var av ungefär samma plan som den förskolan ska ha 

idag, vilken kallas arbetsplan för förskolan (Simmons-Christenson 1997; 245-248, Granberg 

1998; 174 och Johansson 1994; 13-14).  

Genom Förskolelagen blev förskolan och förskolepedagogiken alltmer allmänna begrepp och 

blev alltmer för allmänhetens vetande än förr. År 1972 och 1975 blev genom dessa stora 
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händelser och förslag till förändringar ett märkesår i förskole- och förskolepedagogikens 

historia menar Simmons- Christenson (Simmons-Christenson 1997; 248). 

Idag är förskolan till för alla barn som inte går i skolan. Förskolan är en organiserad 

verksamhet som är till för barn innan dem början grundskolan och den ska både ge den tillsyn 

och omsorg samt det pedagogiska stöd barn behöver i sin utveckling. Innan denna stora 

förändring fanns det två typer av verksamheter för barn som jag nämnt om här ovan. Den ena 

verksamheten gick ut på social omsorg för barn och det andra mer pedagogisk verksamhet för 

att förbereda barn för skolan. Nu i vår tid har förskolan ansvar för båda delarna (Granberg 

1998; 171- 172, 176). 

 

3. Teori 

Då jag i denna undersökning ska titta på uppgifterna barntillsyn kontra pedagogisk 

verksamhet i förskolan har jag valt att använda mig av två centrala begrepp vilka jag anser har 

stor roll i undersökningen. Dessa centrala begrepp presenterar jag här nedan. 

3.1 Centrala begrepp 

 Diskurs 

Kristina Boreùs är forskare och lärare vid Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms 

universitet. Hon har skrivit ett kapitel i boken ”Handbok i kvalitativa metoder” om begreppet 

diskurs. Hon menar att begreppet har olika betydelser i olika diskursanalytiska inriktningar 

men att diskurser är språkliga praktiker. Det innebär att diskurser är regler för och i hur man 

kategoriserar och talar menar hon (Ahrne och Svensson 2012; 151).  

Då jag i denna undersökning vill besvara frågor som bottnar i förskolans bakgrund menar jag 

att detta begrepp ger mig verktyg att ta mig an mitt empiriska material. Detta då mitt material 

innehåller texter vilka behandlar mina frågeställningar. Ser man till mina frågeställningar och 

mitt material både i avsnittet ”tidigare forskning” samt BU och Lpfö 98 reviderat 2010 så 

menar jag att man kan se att det handlar mycket om hur samhället format synen på förskolan. 

Detta genom de diskurser som genomsyrat diskussionen kring förskolans utveckling. 



9 
 

Vidare har Karl- Gunnar Hammarlund skrivit en avhandling med namnet ”Barnet och 

barnomsorgen”. I avhandlingen skriver han om en specifik diskurs, nämligen 

barndomsdiskursen och dess karaktärsdrag. Han diskuterar de olika faktorer som han menar 

har påverkat diskursen om barnomsorgen i Sverige till den såsom den ser ut idag. Bland annat 

beskriver han diskursen som handlade om barnomsorgen skulle vara en sak för samhället och 

staten eller inte. Ytterligare en diskurs som hade med barnomsorgen att göra var frågan om 

kvinnor skulle vara en del av arbetslivet och jämställdhetsfrågan i samhället. Hammarlund 

menar att det var flera aspekter som var parallella med varandra som bidrog till debatten om 

barnomsorgen och att det inte bara handlade om barn utan om barn, föräldrar och samhälle 

(Hammarlund 1998: 12). Dessa diskurser är något jag kommer att ta upp och visa på i 

analysen i denna undersökning. Detta menar jag hör samman med det jag skrivit om ovan 

angående språkliga praktiker och hur vi människor använder språket när vi talar och 

kategoriserar. Jag menar att det förefaller liknelser mellan det Bergström och Boreùs (2005)  

skriver om och det Hammarlund (1998) skriver om då min uppfattning är att det Hammarlund 

skriver om angående diskurser är precis det som Bergström och Boreùs syftar på i sin text om 

hur vi människor använder språket i språkliga praktiker. 

Diskursanalys 

Bergström och Boreùs skriver även om diskursanalys och de menar att detta begrepp 

fortfarande är på ingång till samhällsvetenskaperna. De menar också att detta är ett relativt 

nytt begrepp som har börjat användas av många samtidigt.  Det har medfört att innebörden 

och användandet av det blivit mångtydigt och diffust. Därmed menar de att det är diffust hur 

begreppet ska användas och att det finns många olika tolkningar (Bergström och Boreùs 2005: 

17). Vidare skriver Bergström och Boreùs att man inom samhällsvetenskaperna kan betrakta 

detta begrepp som en vetenskaps och samhällsteori men att det finns de som hellre skulle 

betrakta begreppet som en metod. Bergström och Boreùs beskriver själva begreppet som ett 

verktyg i att analysera texter (Bergström och Boreùs 2005: 306). För denna undersökning har 

jag tagit fasta på att Bergström och Boreùs menar att man inom samhällsvetenskaperna kan 

betrakta detta begrepp som en teori. Det valet har jag även gjort då de själva beskriver 

begreppet som ett verktyg i att analysera texter.  Detta då teori är ett av många verktyg man 

behöver för att utföra en undersökning. 
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Slutligen menar Bergström och Boreùs att diskursanalysen har fokus på diskursiva relationer 

som är någon form av språkliga uttryck. Därmed är diskursanalys ett verktyg att undersöka 

olika samhällsfenomen på där språket står i fokus (Bergström och Boreùs 2005: 305). 

Jag har i denna undersökning valt att använda begreppen diskurs och diskursanalys som 

verktyg för att med hjälp av dem se vilka diskurser som fanns i debatten om barnomsorgen 

och hur dessa diskurser har sett ut och utvecklats från -70 talet till den tid där vi är idag. 

Slutligen har jag även valt dessa begrepp som verktyg då förskolans utveckling bygger på 

offentliga texter av olika slag och för att tolka, se samband och skillnader samt analysera 

dessa texter har jag valt att använda mig av begreppen diskurs och diskursanalys.  

 

4. Tidigare forskning 

Maria, Folke- Fichtelius har skrivit en avhandling med titeln ”Förskolans formande: statlig 

reglering 1944-2008” (2008). I boken har hon undersökt hur förskolans statliga reglering har 

vuxit fram, från 1940 talets första statsbidragsbestämmelser till alla de lagar och skrifter som 

reglerade förskolan i slutet av 2000 talets första decennium. Hennes undersökning går bland 

annat ut på att besvara frågor som rör förskolans utveckling och framväxt samt dess plats i 

samhället. I denna undersökning har Folke- Fichtelius analyserat olika offentliga texter från 

staten, som exempelvis texter från betänkanden, propositioner och riksdagsbeslut, som har 

med förskolans reglering att göra (Folke- Fichtelius 2008; 13-14, 43). 

Resultatet av Folke- Fichtelius undersökning visar att förskolan, fram till år 2008, reglerats till 

att den är en institution som både ska ge barn tillsyn och pedagogisk verksamhet. Detta då 

förskolan lagstiftades på -70 talet och det då blev lag på att erbjuda alla barn med föräldrar 

som studerar eller arbetar en plats i förskolan. Förskolan som verksamhet ingår i 

utbildningssystemet och verksamhetens innehåll och arbetssätt styrs av angivna mål som 

staten bestämt att personal i förskolan ska sträva mot (Folke- Fichtelius 2008; 64). 

Folke- Fichtelius skriver om hur förskolan som den institution (verksamhetskategori) den 

reglerats till blivit till. Hon menar på att det är två typer av styrinstrument som format och 

reglerat förskolan från 1970 talet till den verksamhet förskolan bedriver nu, på 2000 talet. 

Dessa styrinstrument menar hon är juridiska och ideologiska. På -70 talet var de juridiska 
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styrinstrumenten framträdande då förskolan lagstiftades. I och med lagstiftningen förstärktes 

ramarna kring förskolan, förskolan som en egen verksamhet säkerställdes mer och barnens 

rätt att ta del av förskolan stärktes också betydligt (Folke- Fichtelius 2008; 65). De 

ideologiska styrinstrumenten reglerade mest förskolans innehållsliga ramar. Dessa var 

utformade av socialstyrelsen och de visade hur man skulle arbeta i förskolan. Med tiden fick 

dessa anvisningar mer och mer fast form såsom arbetsplaner och pedagogiska program som 

till slut lagfästes till en läroplan för förskolan. Med denna läroplan tydliggjordes och 

förstärkte även ramarna för vilket innehåll som förskolan skulle rymma (Folke- Fichtelius 

2008; 65).  

Karl Gunnar, Hammarlund har skrivit en avhandling med titeln ”Barnet och barnomsorgen: 

bilden av barnet i ett socialpolitiskt projekt” (1998). Avhandlingen handlar om utvecklingen 

inom barnomsorgen i Sverige. Hammarlund behandlar historien kring barnomsorgen som ett 

svenskt socialpolitiskt projekt mellan åren 1930 till 1970. I denna undersökning analyserar 

han bland annat offentliga texter från staten och annan litteratur såsom organisations - och 

facktidskrifter som behandlar det område han bygger sin undersökning på (Hammarlund 

1998; 15) 

I avhandlingen skriver Hammarlund bland annat om de förändringar som familjepolitiska 

kommittén föreslog angående bland annat barnfamiljer i början av -70 talet. I kommittén 

diskuterades det mycket om samhälls- och familjeekonomin och hur man skulle kunna 

förbättra den då både välfärden och många familjer led av brist på den ekonomiska fronten 

hävdar Hammarlund. Tidigare hade mycket handlat om vilket ekonomiskt stöd barnfamiljer 

kunde få men nu när det såg mörkt ut i samhällsekonomin var man tvungen att diskutera detta. 

Förslaget från kommittén var att båda föräldrarna skulle ut på arbetsmarknaden och detta 

skulle ske så fort barnet kunde börja på förskola. Denna idé skulle lösa de ekonomiska 

svårigheterna menade man. Detta var något som Hammarlund menar att 

arbetsmarknadsstyrelsen ställde sig bakom då de länge ansett att även kvinnor skulle arbeta. 

Socialstyrelsen var också med i denna diskussion och de menade att för att båda föräldrarna 

skulle kunna arbeta var det nödvändigt med en rejäl utbyggnad av barnomsorgen menar 

Hammarlund. Han skriver också om att samtidigt som familjekommittén behandlade denna 

fråga så behandlade 1968 års Barnstugeutredning (BU) också den. Hammarlund hävdar att 

familjekommittén hade givit sitt slutbetänkande på remiss till BU och att när både 

familjekommitténs slutbetänkande och BU: s huvudbetänkande kom ut, vilket de gjorde 
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ungefär samtidigt enligt Hammarlund, så innehöll BU bland annat de idéer som kommittén 

yrkat på. 

Vidare menar Hammarlund att vikten i BU låg på att förskolans verksamhet både skulle vara 

att ge tillsyn till barn samt pedagogisk verksamhet. Hammarlund skriver även specifikt om en 

aspekt angående den pedagogiska uppgiften vilken var att barn behövde möta andra barn med 

olika bakgrund och svårigheter för att få förståelse för alla människor (Hammarlund 1998; 

141 ff). 

Hammarlund tar även upp de pedagogiska idéer BU innehöll. Utredarna i betonade 

exempelvis språket väldigt mycket. Barnen skulle lära sig att sätta ord på saker och ting, 

speciellt sina känslor istället för att agera ut dem. Detta var dock något som flera grupper med 

kunskap om barn opponerade sig emot hävdar Hammarlund. De menade att författarna till BU 

inte gjorde skillnad på yngre och äldre barn och att denna pedagogiska tanke inte var 

realistisk. Yngre barn måste få hantera känslor på sitt sätt gemensamt med vuxna menade 

dem. Kritiken som riktats mot BU var ingenting som följdes upp och därmed  ingenting som 

utredarna behandlade eller besvarade heller skriver Hammarlund (Hammarlund: 1998; 157, 

160). 

Ann-Christine, Vallberg Roth är doktorand och verksam vid lärarutbildningen vid Malmö 

högskola. Hon har skrivit boken ”De yngre barnens läroplanshistoria” (2002) och här har hon 

undersökt hur läroplanen för de yngre barnen kan tydliggöras och kommuniceras i jämförelse 

med läroplanen för äldre -och fritidsbarn (Vallberg Roth 2002; 24). I denna undersökning har 

hon bland annat analyserat vad läroplanerna för förskolan samt annat material som innehåller 

pedagogiska riktlinjer för arbete i förskolan säger om förskolans verksamhet under den period 

hon undersökt. Hon har använt sig av en kvalitativ textanalys där hennes syfte var att tolka 

och förstå texterna. Hon har också använt sig av både intervjuer och enkätundersökningar för 

att undersöka hur olika personer inom barnomsorgen ser på läroplanerna för de olika 

barngrupperna, under den tid hon undersökt (Vallberg Roth 2002; 199-205) 

I boken skriver hon bland annat om vilka beskrivningar läroplanen för förskolan innehöll 

mellan år 1950 och 1985. Hon skriver om att verksamheten nu hade gått från moral och 

förädling av familjelivet till demokrati. Hon refererar till en författare vid namn Aspling som 

menar att social omsorg var viktig under denna period. Aktiviteterna i verksamheten skulle då 

handla mer om samhället och vetenskap än om hemmasysslor (Vallberg Roth 2002; 113, 
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115). Ytterligare en aspekt som hon menar betonas starkt var jämställdheten mellan alla 

människor, oavsett bakgrund, kön eller handikapp. Barnen skulle fostras till att alla människor 

var jämlika och därmed hade samma värde (Vallberg Roth 2002; 116). 

Angående dagens läroplan för förskolan behandlar Vallberg Roth den läroplan som sträckte 

sig från slutet av 1980 talet till början av 2000 talet med revidering och ny typ av läroplan då 

förskolan blev en del av Sveriges utbildningsväsende i slutet av -90 talet. Relaterat till denna 

period skriver hon att pedagogen både beskrevs som en person vilken skulle vara med i 

verksamhetens praktik och reflektera över vad som hände runt barnen. Hon skriver också att 

pedagogens uppgift var att fungera som handledare för barnens individuella lärande. Vidare 

menar hon att denna läroplan betonade lärandet i det växande och globaliserade Sverige och 

att det stora budordet man gärna använde var ”det livslånga lärandet” (Vallberg Roth 2002; 

160-161). Något hon också skriver om är att läroplanen under denna period innehöll mer 

beskrivningar om barnets eget ansvar för sitt lärande än förr samt att barnet tillsammans med 

sin omgivning skulle erövra och utveckla nya kunskaper (Vallberg Roth 2002; 162). 

Gunni, Kärrby är docent och forskare i pedagogik vid Göteborgs universitet och professor 

vid Högskolan i Borås. Hon har i boken ”Vägar till pedagogiken i förskola och fritidshem” 

(2000) skrivit ett kapitel med namnet ”Från Kindergarten till förskola” där hon bland annat 

skriver om hur utvecklingen av förskolan och pedagogiken i förskolan har sett ut från 1970 

talet till slutet av 1900 talet. I undersökningen utgår hon från offentliga skrifter. 

Hon skriver om det som står i BU som jag beskrivit att Hammarlund tar upp i sin forskning, 

om de ändrade samhälls- och familjeförhållandena; att fler och fler mödrar kom ut i 

arbetslivet och därmed förändrades livet för barnfamiljen. Förändringarna innebar exempelvis 

att äktenskap upplöstes och därför blev familjens, speciellt barnens situation förändrad, 

familjen blev rörligare med anledning av förändringarna i välfärden (Kärrby 2000; 16).  

Kärrby beskriver att tanken med händelserna vid denna tid hade socialpolitiska mål precis 

som Hammarlund beskriver händelserna som ett socialpolitiskt projekt (Kärrby 2000; 19).  

Vidare skriver Kärrby även om vilka ideologier som rådde vid denna tid och påverkade synen 

på barnet. Hon menar att den syn som rådde på -70 talet var att se barnet som ett socialt 

projekt som mådde bäst av att socialisera sig med andra barn och vuxna. Det var också denna 

syn som genomsyrade BU enligt Kärrby (Kärrby 2000; 16).  
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Fortsättningsvis påpekar Kärrby vad författarna i BU skrivit om urbaniseringen 

(industrialismen) och dess påverkan på barn. Hon framhåller att BU innehåller beskrivningar 

om urbaniseringen såsom att den medförde att barnen blev mer isolerade från andra barn och 

vuxna, människor med olika svårigheter och bakgrunder samt äldre människor. I samband 

med detta framhåller hon att författarna i BU ansåg att det bästa var att barnen i förskolan 

skulle organiseras i åldersblandade grupper. Detta av just den anledningen att barn skulle få 

möta andra barn i olika åldrar, olika förutsättningar för att få en förståelse för olika slags 

människor. På det sättet skulle barn socialiseras med andra barn och därmed inte vara 

isolerade längre. Detta skulle också göra att barn fick” möta” samhället då de inte hade 

samma möjlighet till det hemifrån längre (Kärrby 2000; 19). 

Kärrby hävdar även att författarna till BU rekommenderade att samhället skulle se förskolan 

som en institution som kompletterade hemmets fostringsuppgift samt att ge stöd i barnens 

utveckling (Kärrby 2000; 16, 19). Vidare tar hon upp hur BU rekommenderade att man skulle 

se på förskolans verksamhet. Förskolan skulle ha hand om både den sociala omvårdnaden och 

den pedagogiska uppgiften. Med den sociala omvårdnaden hävdar Kärrby att utredarna 

menade att det handlade om att ge barnen och deras familjer ekonomisk trygghet (Kärrby 

2000; 19). Till sist skriver Kärrby även att författarna i BU rekommenderade den såkallade 

Dialogpedagogiken. Likt Hammarlund lyfter hon upp vikten av språket i pedagogiken. 

(Kärrby 2000; 23). 

Denna del kommer jag kunna relatera till i min analys då den tidigare forskning jag tagit med 

ovan behandlar mina frågeställningar. Jag kommer även kunna göra intressanta jämförelser 

mellan författarna jag tagit med i denna undersökning och det mitt material säger. 

5. Metod 

Den metod jag valt att använda för att analysera mitt material är en specificerad form av text 

och innehållsanalys som kallas för Ide och ideologianalys. Denna form av textanalys valde jag 

då min undersökning går ut på att analysera texter som innehåller idéer och ideologier om hur 

pedagogiken samt verksamheten rekommenderades att se ut år 1972 och idag, på 2000 talet.   

Då dessa texter bygger på idéer och ideologier från politiken anser jag att denna typ av 

textanalys passar min undersökning bäst (Bergström och Boreùs 2005; 44,149- 151). 

Bergström och Boreùs använder benämningen kvalitativ innehållsanalys då de beskriver den 

typ av analys man gör när man gör komplicerade tolkningar av texter. Detta är vad jag har för 
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avsikt att göra i denna undersökning då jag ska försöka förstå och tolka texter som behandlar 

mina frågeställningar (Bergström och Boreùs 2005; 44). 

Då jag valt begrepp som diskurs och diskursanalys till min teori menar jag att idé och 

ideologianalys passar bra då mitt empiriska material samt tidigare forskning bland annat 

innehåller diskurser som har med mina frågeställningar att göra. Därav är anledningen till att 

jag valt begrepp som teori och ide och ideologianalys som metod. 

För att få grepp om det redan befintliga forsknings läget kring mina frågeställningar har jag 

valt att ta med de böcker som jag presenterat i delen jag kallar ”Tidigare forskning”. De 

böcker jag valt att ta med valde jag bland annat då de  nästintill är färska inom forskningsläget 

samt  innehåller forskning som innefattar de frågor jag ska undersöka. Anledningen till att jag 

skriver nästintill på färsk forskning är att Karl Gunnar, Hammarlunds bok ”Barnet och 

barnomsorgen” kom ut strax innan 2000 talet 

Det har varit svårt att få tag på färsk forskning då det inte forskats så mycket om det jag ska 

skriva om på senare tid. Detta fick jag dels bekräftat när jag sökte efter forskning till denna 

undersökning och dels när jag var i kontakt med en forskare på Uppsala universitet som 

forskar om utbildningsfrågor. 

 

5.1 Material 

Det material jag använt för min textanalys är Barnstugeutredningen (BU) från 1972, 

Diskussions- PM från 1968 års barnstugeutredning och Läroplanen för förskolan Lpfö 98 

reviderad 2010. Dessa använder jag för att försöka få svar på mina frågeställningar. BU är 

statens offentliga utredning, Diskussions PM hör till BU och läroplanen är Skolverkets 

offentliga material då förskolan sedan flera år tillbaka går under utbildningsväsendet. Mer om 

dessa står beskrivet i ”Analys och resultat” avsnittet. 
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5.2 Urval och avgränsningar  

Då jag bestämt mig för att undersöka förskolans och förskolepedagogikens utveckling genom 

historien ställdes jag inför ett antal val. Dessa val var vilka årtal jag skulle ta med, vilken 

problematik jag skulle formulera för min undersökning och vad i verksamheten jag skulle 

fokusera på. Jag kom på detta när jag arbetat ett tag, att jag inte kunde skriva om allt som 

läroplanen tar upp för det skulle bli alldeles för omfattande. Därför beslutade jag mig för att 

undersöka de aspekter jag var allra mest intresserad av samt de som enligt min uppfattning 

betytt mest för förskolan genom historien. Detta blev då årtalen 1972 och 2000 talet, 

barntillsyn kontra den pedagogiska verksamheten samt hur pedagogiken har sett ut och hur 

den ser ut idag. 

6. Analys och resultat 

Nedan kommer jag först beskriva vad BU och Diskussions-PM som hör ihop med BU 

respektive Lpfö 98 reviderad 2010 är för typ av material för att du som läsare ska få en 

inledning och förståelse som leder dig in i analysen. Sedan kommer jag att redovisa, analysera 

och diskutera vad BU eller Diskussions PM säger om förskolans verksamhet – barntillsyn 

kontra pedagogisk verksamhet och jämföra med var Lpfö 98 reviderad 2010 säger. Sedan 

kommer jag fortsätta med samma upplägg med vad BU/Diskussions PM säger om den 

pedagogik som rekommenderades år 1972 och jämföra med vad Lpfö 98 reviderad 2010 

rekommenderar för pedagogik idag.   

När jag refererar till PM: et kommer jag att skriva ”Diskussions-PM 1971: XX” då det inte 

finns någon information om författare i boken så som det finns i själva Barnstugeutredningen. 

Likaså kommer jag för enkelhetens skull att kalla ”Lpfö 98 reviderad 2010” för Lpfö 2010 i 

analysen. 

I denna del kommer jag även att diskutera och analysera mitt empiriska material med den 

tidigare forskning jag tagit med samt de teoretiska perspektiv jag tagit med i denna 

undersökning. Jag kommer använda mig av flera underrubriker för att det ska bli så tydligt 

som möjligt för dig som läsare att följa med i texten. 
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BU/Diskussions PM och Lpfö 98 reviderad 2010 

6.1 Förklaring av det empiriska materialet 

BU är en statlig utredning som innehåller förslag och rekommendationer till barnomsorgens 

utbyggnad år 1972. Författarna började med utredningen år 1968 och utredningen kom ut år 

1972. Den tillkom under ledning av statsrådet Odhnoff. Flera personer deltog och utredningen 

är på sammanlagt ca 1000 sidor, delad på två delar (BU 1972; 3-4). 

Diskussions PM innehåller förslag och rekommendationer till förskolans verksamhet samt 

förskolan som institution. Den är på ca 300 sidor och skrevs för att utgöra underlag för 

diskussion till alla som på något sätt var berörda av hur förskolan skulle utformas. Den skrevs 

också för att tillföra nya stoff att diskutera i samhällsdebatten som pågick vid denna tid (- 70 

talet). Detta material hör till BU och är alltså inget fristående material (Diskussions-PM 1971; 

5-6). 

Lpfö 98 reviderad 2010 är en läroplan för förskolan som Skolverket givit ut som förskolan 

ska arbeta efter. Den innehåller beskrivningar och förklaringar om vad förskolan som 

institution är för något och vad för typ av verksamhet förskolan ska bedriva. Den innehåller 

också beskrivningar om vilka mål verksamheten ska sträva mot, samt vad förskolan ska 

erbjuda barnen och föräldrarna som är kopplade till förskolan (Skolverket 2010).  

6.2 Förskolans verksamhet - barntillsyn kontra pedagogisk verksamhet 

Tillsyn 

I BU står det att förskolans roll bland annat skulle vara att se efter och ge omsorg till barnen i 

samhället så att båda deras föräldrar kunde arbeta. Detta för att mödrarna också skulle kunna 

arbeta nu när man försökte förändra könsrollerna i samhället. För att möjliggöra det så 

behövdes det en utbyggnad av förskoleverksamheten skriver utredarna i BU (DiskussionsPM 

1972; 20). 

I Lpfö 2010 står det att barnen ska få den omsorg och trygghet de behöver (Skolverket 2010; 

5). 
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Analys 

Detta relaterar jag till Hammarlund som behandlar denna aspekt då han skriver om att 

familjepolitiska kommittén diskuterat hur välfärdens och familjernas ekonomiska problem 

skulle lösas då både välfärden och många familjer hade problem med detta. Han menar att 

kommitténs lösning på problemet var att få ut båda föräldrarna på arbetsmarknaden så att det 

inte längre bara skulle vara fäderna som arbetade. Han hävdar att samtidigt som 

familjepolitiska kommittén arbetade med denna fråga så arbetade också författarna till 1968 

års Barnstugeutredning (BU) med den. Kommittén skickade en remiss med deras 

slutbetänkande till BU och när familjekommitténs slutbetänkande kom ut, kom också BU: s 

huvudbetänkande ut hävdar Hammarlund. BU innehöll bland annat de idéer som kommittén 

yrkat på menar Hammarlund. Han menar att BU och kommittén alltså var överens om denna 

aspekt gällande förskolan. Enligt Hammarlund var arbetsmarknadsstyrelsen och 

socialstyrelsen även med i denna diskussion och arbetsmarknadsstyrelsen stod bakom 

familjepolitiska kommitténs yrkande om att båda föräldrarna skulle vara på arbetsmarknaden. 

Socialstyrelsen var också med i diskussionen på det sättet att om mödrarna skulle ut i arbete 

var det nödvändigt med en rejäl utbyggnad av barnomsorgen (Hammarlund 1998). Kärrby 

skriver också om förändringar vid denna tidpunkt. Även hon skriver bland annat om 

kvinnornas ändrade roll såsom jag beskrivit att Hammarlund gör, men också om vilken roll 

författarna till BU menade att förskolan skulle ha. Kärrby menar att en av förskolans 

huvuduppgifter skulle vara att ge barnen och deras familjer ekonomisk trygghet. Ser man till 

vad Hammarlund skrivit i sin forskning om ett av skälen till att barnomsorgen behövs så kan 

man tolka det som att de överensstämmer med varandra menar jag. Detta kan jag även relatera 

till Boreùs som skriver om diskurser. Hon menar att de är språkliga praktiker och att diskurser 

är regler för och i hur man kategoriserar. Som jag ser det, utifrån alla författare och allt 

material jag relaterat till just denna fråga, så kan man här se att förskolan kategoriserades till 

att vara mycket viktig. Viktig i bemärkelsen att vara en institution i samhället som kunde ge 

barnen i samhället den tillsyn och omsorg som behövdes medans båda deras föräldrar var i 

arbete.   

Detta kan jag också relatera till Folke- Fichtelius som menar att förskolan har reglerats till att 

vara en institution som enligt lag är skyldig att erbjuda en plats och därmed tillsyn till alla 

barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Lagstiftningen hon skriver om medförde att ramarna 

för förskolan stärktes och att barns rätt att ta del av förskolan även stärktes (Folke- Fichtelius 
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2008). Här menar jag att man kan se en koppling till en av de diskurser Hammarlund menar 

har påverkat utvecklingen och regleringen av förskolan. Han menar på att frågan om kvinnor 

skulle ut i arbete och att det därmed skulle bli mer jämställt mellan kvinnor och män har 

påverkat diskussionen om barnomsorgen (Hammarlund 1998). Detta menar jag att man tycks 

kunna se när man ser till det som både Hammarlund och Kärrby skriver om angående den 

stora förändringen. Förändringen då staten diskuterade hur man skulle få till en barnomsorg 

som passade till den nya familjesituationen där båda föräldrarna skulle arbeta. I denna fråga 

kan jag även relatera till Bergström och Boreùs som menar på att diskurser är något som vi 

människor använder i sociala praktiker samt att det handlar om hur vi människor 

kommunicerar och verkar i samhället (Bergström och Boreùs 2005). I frågan om hur 

barnomsorgen skulle se ut så kan man av det Hammarlund och Kärrby skrivit om i sin 

forskning samt av det som står i BU enligt mig se att olika grupper i samhället påverkade 

diskursen genom att, utifrån deras positioner lägga fram sina argument, exempelvis socialen 

och arbetsmarknadsstyrelsen. Detta ledde enligt min tolkning av texterna till att barnomsorgen 

blev en avgörande institution till barnfamiljerna i samhället.   

Den pedagogiska uppgiften 

I BU står det om när Sverige urbaniserades och att den förändringen gjorde att bondefamiljen 

splittrades. Bondefamiljen tillhörde jordbruket och bestod ofta av alla möjliga 

familjemedlemmar i flera olika generationer, åldrar och med olika svårigheter. När barn växte 

upp vid denna tid fick de all sin kunskap om hushåll, arbete och samhälle hemifrån. Men när 

urbaniseringen (industrialismen) kom så förändrades livssituationen för familjen vilket gjorde 

att barnen inte längre träffade människor i olika åldrar, med olika svårigheter och inte heller 

fick den kunskap de tidigare fått från hemmet. Denna förändring gjorde att utredarna i BU 

rekommenderade att förskolan nu skulle ta familjens roll att lära barnen hur samhället 

fungerar samt ge dem den kunskap de behöver för att bli goda samhälleliga medborgare. I BU 

menade utredarna att förskolan skulle se till att barn skulle få träffa andra barn och vuxna i 

olika åldrar, med olika bakgrund och olika svårigheter för att få förståelse för olika människor 

(BU 1972, del 2; 14-15). Något utredarna också ansåg var att barns utveckling hade samband 

med vilka sociala nät barnen tillhörde och vilka kulturer barnen ingick i. I BU beskriver 

utredarna år 1972 att sociologer hade upptäckt olika aspekter i samhället som påverkar barns 

utveckling och dessa menar utredarna var just vilka grupper av människor barnet möter i sin 

uppväxt såsom grupper från olika samhällsklasser och kulturer. Utredarna menar att för att 
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barn ska få förståelse för olika grupper av människor och förstå deras livssituation så måste de 

få möta dessa. Därför ansåg utredarna att förskolan skulle lägga tyngd på detta (BU 1972, del 

2; 16,17). Fortsättningsvis står det att utredarna rekommenderade att förskolans uppgift, år 

1972, skulle vara att ge barn rätt till god utveckling genom pedagogisk verksamhet. Förskolan 

skulle också stötta och vägleda barnet fram i lärandet, och i den utveckling som skedde i 

samhället. Detta för att utvecklas till en medborgare som följer med i samhällsutvecklingen. 

Utredarna menade att både hemmet och förskolan hade del i detta (BU 1972, del 2; 13, 23 och 

PM 1971; 20). 

I Lpfö 2010 står det att verksamheten ska utformas så att barnet lär sig om hur samhället vi 

lever i fungerar och hur man är en god medborgare så att barnet växer upp och har kunskaper 

om detta. Något författarna också belyser är människors rörlighet i världen och att detta gör 

att olika kulturer möts vilket man anser att barnen behöver få kunskap om och respekt för 

(Skolverket 2010; 4- 6). 

Analys 

Vallberg Roth behandlar aspekter som har med denna fråga att göra. Hon skriver om uppgifter 

i den läroplan som hon menar fanns från mitten av 1900 talet till mitten av 1980 talet. 

Relaterat till den perioden refererar hon till en man vid namn Aspling som menar att det 

ansågs viktigt att barn fick social omsorg (Vallberg Roth 2002). Vad författaren menar med 

social omsorg finns det ingen beskrivning på, men enligt NE.se står det för just barnomsorg 

(http://www.ne.se/sok?q=social). Vallberg Roth nämner också att verksamheten hade gått från 

att förädla familjelivet till att förädla demokrati samt att aktiviteterna i verksamheten skulle 

handla mer om samhället och vetenskap än om hemmasysslor. Hon betonar starkt aspekten att 

barn skulle lära sig att alla människor är lika mycket värda oavsett skillnader individer 

emellan. Detta menar jag att man kan tolka som att förskolan verkligen hade fått en stark och 

betydande roll i samhället då dessa uppgifter tidigare legat på familjerna enligt Kärrby. 

Kärrby menar att författarna till BU skrev om urbaniseringen och att innan Sverige 

urbaniserades så hade barn stora kontaktnät vilka exempelvis bestod av jämnåriga barn, äldre 

människor och individer med olika förutsättningar. Detta gjorde att barn fick förståelse för 

människors olikheter, men när urbaniseringen och industrialismen kom så begränsades dessa 

kontaktnät. Med anledning av detta så menar Kärrby att författarna till BU gav förskolan den 

viktiga rollen att förmedla det som bondefamiljen tidigare förmedlat till barnen. Hammarlund 

delar det påståendet, att författarna till BU menar att förskolan skulle ta över den uppgiften 

http://www.ne.se/sok?q=social
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som tidigare legat helt på familjerna. Han understryker speciellt den aspekten som Vallberg 

Roth beskriver, att barn behöver möta andra människor med olika svårigheter och bakgrund 

för att få en förståelse för dem. Detta framhåller han som en del av det pedagogiska arbetet i 

förskolan (Hammarlund 1998).  

Detta beskriver också Folke- Fichtelius som påstår att det finns så kallade ideologiska 

styrinstrument som reglerar förskolans verksamhet. Hon hävdar att dessa styrinstrument från 

början utarbetades av socialstyrelsen men att de med tiden fick mer fast form i arbetsplaner 

och pedagogiska program och till slut fastslogs dessa styrinstrument i den läroplan vi idag har 

i förskolan. I och med läroplanen vi har idag menar Folke- Fichtelius att innehållet för 

verksamheten har tydliggjorts och ramarna för vad förskolans verksamhet ska innehålla har 

förstärkts (Folke- Fichtelius 2008).  I samband med detta menar jag att man kan se hur 

ideologierna för innehållet i förskolan har förändrats under historien och hur samhället och 

förskolan lever i symbios med varandra då förskolan, enligt det jag skrivit ovan, ska förmedla 

samhället till barnen.  

Vidare hävdar jag också att man, av vad mitt källmaterial samt forskarna jag relaterat till mitt 

källmaterial säger, se att de som varit med och påverkat förskolans utveckling gjort det med 

hjälp av språkliga diskurser och genom dessa diskurser placerat förskolan i den kategorin som 

gjort att den blivit den institution i samhället som den är idag (Bergström och Boreùs 2005). I 

samband med detta menar jag även att man genom ovanstående utdrag från BU och Lpfö 98 

verkligen kan se att förskolans och dess utveckling är ett fenomen där språket har och 

fortfarande står i fokus då (Bergström och Boreùs 2005). Detta då större delen av diskurserna 

om förskolan uppdrag diskuteras via text som exempelvis BU.  Fortsättningsvis för denna 

aspekt menar jag också att man här kan se det som Hammarlund beskriver var en diskurs om 

barnomsorgen skulle vara en sak för samhället och staten eller inte. Jag menar att man tydligt 

kan se att när förskolan genom BU fick uppdraget att ta över stora delar av barns fostran så 

blev barnomsorgen statens ansvar. Vidare menar jag också att man i samband med detta kan 

se att det inte bara handlade om barn när BU kom ut utan att det handlade om barn, föräldrar 

och samhälle. Detta kan jag relatera till Hammarlund som menar på att det var flera aspekter, 

parallella med varandra, som bidrog till debatten och utvecklingen om barnomsorgen i 

Sverige. 

Avslutningsvis för denna aspekt påpekar Vallberg Roth två punkter som hon menar väger 

tungt i dagens läroplan. Dessa är att förskolan ska ta tillvara på det livslånga lärandet, att 
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lärandet ska ha tydliga kopplingar till den utveckling som pågår i samhället exempelvis som 

att uppmärksamma lärandet i det växande och globaliserande land vi lever i (Vallberg Roth 

2002). Tittar man på det jag skrivit ovan så menar jag att man kan se tydliga liknelser med 

detta som Vallberg Roth beskriver och det som står i BU och Lpfö 2010 samt vad författarna 

jag relaterar till här ovan. Jag menar att man kan se att det länge handlat om att förmedla 

samhället till barnen så de lär sig hur det ser ut i den värld vi lever i.  

Något författarna till Lpfö 2010 inte skrivit om men som står med i BU är att utredarna 

beskriver att sociologer upptäckt aspekter i samhället som påverkar barns utveckling. Dessa 

aspekter handlar om just vilka grupper av människor barnet möter i sin uppväxt såsom 

grupper från olika samhällsklasser och kulturer. I Lpfö 2010 står det dock att med anledning 

av rörligheten i världen, vilket gör att olika kulturer möts, så anser författarna att det är viktigt 

att barn får förståelse och respekt för det mångkulturella i vårt samhälle. Därmed menar jag 

att man kan tolka det som att författarna till BU respektive Lpfö 2010 vill påpeka samma sak i 

sina texter men att författarna har beskrivit det på olika sätt med anledning av de olika tiderna 

som respektive text skrevs under.  

 

Angående den pedagogiska uppgiften i förskolan belyser utredarna i BU betydelsen av goda 

relationer mellan föräldrar och personal. Denna relation menar utredarna har att göra med 

deras samverkan och tilltro till varandra angående deras barns vistelse på förskolan och 

barnets utveckling. Utredarna menar att om barnet känner att föräldrar och personal har en 

god och ömsesidig relation så underlättar det tryggheten, tilltron och relationen mellan barn 

och personal. Denna relation gör att samspelet mellan personal och föräldrar angående olika 

aspekter av barnets vistelse på förskolan underlättas. Utredarna menar att eftersom 

föräldrarnas relation till sitt barn bygger på kärlek och personalen är yrkesutövare med sin 

pedagogiska utbildning så kan det finnas delade åsikter om olika aspekter i barnets vistelse på 

förskolan. Finns det då en god relation med tillit och ödmjukhet mellan föräldrar och personal 

så har förskolan en bra grund att stå på. Det blir då lättare att prata om sådant förskolan och 

föräldrar eventuellt har olika syn på menar utredarna (BU 1972, del 1; 138). 

Något som också belyses i BU är förskolepersonalens viktiga uppgift att visa vad de har för 

uppgift gentemot föräldrarna. Utredarna menar att vissa föräldrar ibland kanske tror att 

personalen på förskolan är proffs och därmed mycket bättre i rollen att uppfostra deras barn. I 

samband med detta menar utredarna att personalen ska vara noga med att visa att deras 

uppgift är att stötta dem i deras roll som föräldrar. Personalen ska även vara noga med att visa 
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att de inte ska tvivla på sin roll som föräldrar utan istället komma och samtala med personalen 

för att få råd (BU 1972, del 1; 138,139). 

 

I Lpfö 2010 står det också om detta. Där står det att förskolan ska vara ett stöd för familjen i 

deras ansvar gällande fostran och utveckling. Det står även att förskolans uppgift är att arbeta 

tillsammans med barnens föräldrar för att alla barn ska få en så givande utveckling som 

möjligt utifrån barnets egna förutsättningar. Vidare står det även att förskolepersonalens sätt 

att bemöta, förstå och samarbeta med barnet och dess föräldrar är mycket viktig samt att detta 

har en mycket stor betydelse speciellt när det gäller barn med svårigheter (Skolverket 2010; 

5). 

 

Analys 

Kärrby behandlar förskolans uppgift gentemot föräldrar och hävdar att författarna till BU 

rekommenderar att samhället ska se förskolan som ett komplement till föräldrarnas uppfostran 

(Kärrby 2000). Dock hävdar Kärrby även att utredarna till BU menar att samhället ska se det 

som att en av förskolans uppgifter var att ge barn social omvårdad och att det enligt BU 

betyder att ge barn och deras familjer ekonomisk trygghet (Kärrby 2000). Relaterat till detta 

menar jag att man kan se liknelser med det Hammarlund beskriver i sin forskning om hur han 

hävdar att diskussionen gick när ekonomin och barnomsorgen debatterades på -70 talet. Han 

menar att den stora frågan var hur man skulle få ordning på samhälls- och familjeekonomin. 

Detta resulterade i att olika kommittéer och andra grupper med politisk makt kom fram till att 

det behövdes en ordentlig utbyggnad av barnomsorgen. Denna slutsats kom man fram till då 

diskussionen lett fram till att man beslutade att kvinnorna måste ut i arbete för att kunna lösa 

den ekonomiska krisen. I samband med detta menar jag att man kan tolka det som att 

förskolan finns för att båda föräldrar ska kunna arbeta och föräldrarna då har en plats att 

lämna sina barn på. Denna lösning gav en ekonomisk och emotionell trygghet då föräldrar vet 

att förskolan ser efter deras barn när de själva inte kan.  

Vidare menar jag att man också kan tolka det som att utredarna i BU ville betona detta då 

förskolan år 1972 fick en ny roll i samhället vilket kom att påverka hela barnfamiljen mycket. 

Jag menar att man kan tolka det som att författarna till BU ville påpeka deras 

rekommendationer till förskolans ställning gentemot föräldrar för att det klart skulle framgå 

vilken uppdrag förskolan hade fått.  
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Fortsättningsvis menar jag att man kan tolka det som att det inte fanns samma behov av 

förklaring och beskrivning av samarbetet mellan förskola och föräldrar när dagens läroplan 

skrevs då förskolan idag är ett mycket mera känt fenomen än vad den var år 1972. Detta kan 

jag relatera till Folke- Fichtelius som påpekar att förskolan är en institution som alla barn vars 

föräldrar arbetar eller studerar har rätt att ta del av sedan förskolan lagstiftades (Folke- 

Fichtelius 2008). Med anledning av det så menar jag att man kan tolka det som att förskolan i 

dagens samhälle är ett mycket mer känt fenomen. Förskolan är även en mycket mer naturlig 

del i de yngre barnens liv idag än det var när BU var aktuell. Av den anledningen tror jag att 

författarna till Lpfö 2010 valt att beskriva denna aspekt på ett annat sätt än vad författarna till 

BU gjort just för att anpassa det till dagens samhälle. Vidare menar jag att jag också kan 

relatera Hammarlund till denna aspekt då han hävdar att det var fler diskurser, parallella med 

varandra som påverkat förskolans utveckling. Dessa diskurser var exempelvis om 

barnomsorgen skulle vara en sak för staten eller inte och att barnomsorgen inte enbart handlar 

om barn utan barn, föräldrar och samhälle (Hammarlund 1998). Detta menar jag framgår när 

man ser till denna aspekt då den handlar om den pedagogiska uppgiften samt föräldrarnas 

samverkan med förskolan.  

 

 Slutligen kan jag även relatera detta till språkliga praktiker i samband med begreppet 

diskursanalys (Bergström och Boreùs 2005). Detta då jag menar att man genom att se till det 

ovanstående kan se att denna aspekt innefattar förskolans uppgift. Denna aspekt menar jag är 

en del av alla de uppgifter förskolan har i vårt samhälle.  

6.3 Pedagogiken år 1972 och på 2000 talet 

Pedagogen 

I BU står det att det egentliga uttrycket pedagog betyder vägledare och när det gäller 

pedagogiken som rekommenderas i BU är det just det begreppet författarna tagit fasta på. I 

BU menar författarna att den pedagogik de rekommenderar att förskolan ska använda är till 

för att barnen ska få söka sig fram i tillvaron. Författarna menar alltså att de vuxna ska 

vägleda barnen i deras sökande i vardagen. Med pedagogikbegreppet menar författarna också 

att de vuxna ska ge barnen stimulans och vägledning i barnets sociala -, tanke -, känslo - och 

rörelsemässiga utveckling (Diskussions PM 1971; 31). 
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I Lpfö 2010 har författarna beskrivit att barnet, genom vägledning och stimulans av vuxna, 

ska kunna erövra ny kunskap och därmed utvecklas kunskapsmässigt. Detta menar författarna 

ska gälla alla de aspekter som berörs när barnet söker sig fram i omgivningen och världen 

både psykologiskt och fysiologiskt (Skolverket 2010; 7). 

Analys 

Vallberg Roth tar upp aspekter som jag kan relatera till detta då hon skriver om läroplanen 

från slutet av 1980 talet till början på 2000 talet. Hon hävdar att läroplanen för den perioden 

innehöll beskrivningar som handlade om att pedagogen skulle fungera som handledare för 

barnens individuella lärande (Vallberg Roth 2002). Folke- Fichtelius skriver också om 

aspekter som har att göra med arbetssättet i förskolan då hon i sin forskning tar upp vilka 

styrinstrument som hon menar har format förskolan till den institution den är idag. Hon har 

skrivit om ramarna som hon menar reglerar innehållet för förskolans arbetssätt och att det är 

dem som nu finns i förskolans arbetsplaner och läroplan (Folke-Fichtelius 2008). Utifrån vad 

Folke- Fichtelius beskriver menar jag att man kan se ett samband då denna aspekt handlar om 

hur BU och Lpfö 2010 beskriver hur man ska arbeta i förskolan. Vidare påstår Kärrby att 

författarna i BU rekommenderar samhället att se förskolan som en institution vars ena uppgift 

är att stödja barn i deras utveckling. Detta menar jag överensstämmer med det som Vallberg 

Roth hävdar om läroplanen angående pedagogernas roll för slutet av – 80 talet och början av 

2000 talet (Kärrby 2000). Återigen kan jag även relatera detta till hur diskurserna om 

barnomsorgen sett ut genom historien. I samband med denna fråga menar jag därför att man 

kan se hur diskursen gick angående hur pedagoger i förskolan skulle arbeta (Bergström och 

Boreùs 2005). Detta menar jag att man kan se utifrån texterna ur BU och Lpfö 2010 då jag 

menar att man tydligt kan se att det finns många liknelser med vad författarna till BU skrivit 

och vad författarna till Lpfö 98 skrivit. I båda texterna står det uttryckligen att pedagoger ska 

fungera som vägledare i barnens utforskande.  Jag menar att man kan se att författarna till BU 

har samma strävan som författarna till Lpfö 2010 har då jag hävdar att det tycks vara så att 

författarna till båda texterna beskriver mycket lika arbetssätt för pedagogerna i förskolan. 

Enligt mig beskrivs det tydligt i båda texterna att de vuxna ska finnas där för barnen när 

barnen utforskar sin tillvaro och söker efter ny kunskap då båda texterna just innehåller 

begreppet ”vägledning”. I samband med detta menar jag också att man kan se att ideologier 

kring förskolan som florerade i samhället år 1972 fortfarande finns kvar i dagens samhälle. 

 



26 
 

Pedagogiken 

I BU står det också att förskolan inte bör byggas på att barnet ska få undervisning i vanlig, 

traditionell mening. Pedagoger ska heller inte arbeta efter att sätta krav på barnet utifrån 

prestationer utan i BU menade författarna att varje barn skulle stöttas och stimuleras utifrån 

sina egna förutsättningar till lärande och utveckling (BU 1972, del 2; 13). 

I Lpfö 2010 står det mycket om att förskolan ska stötta barnet i barnets utveckling och 

lärande samt att verksamheten ska utgå från barnens intressen och nyfikenhet. Det står inget 

uttryckligen om att man inte ska utgå från prestationskrav på barnet men däremot står det om 

de mål och riktlinjer som förskolans verksamhet ska sträva mot i arbetet med barnet.  

Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av 

varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. 

Författarna skriver även mycket om verksamhetens ansvar samt vad pedagogerna och barnen 

ska ha arbetat med under den tid barnet är i förskolan (Skolverket 2010; 4-10). 

Analys 

I samband med denna aspekt kan jag återigen relatera till det Bergström och Boreùs skriver 

om angående att undersöka samhällsfenomen där språket står i fokus (Bergström och Boreùs 

2005). Tittar man på den språkliga formuleringen i dessa utdrag menar jag att man ser att 

författarna till respektive texter vill förmedla samma sak, det vill säga pedagoger i förskolan 

ska stötta barn i deras utveckling och lärande samt att pedagogerna ska stötta dem från den 

nivån där barnen är. Vidare menar jag att det i texten till BU tydligt står att arbetssättet i 

förskolan inte ska utgå från krav på barnet, men i Lpfö 2010 står detta inte beskrivet 

uttryckligen. Dock står det, precis som jag skrivit ovan, att verksamheten ska utgå från 

barnens intressen och nyfikenhet. Fortsättningsvis står det även vilka mål och riktlinjer 

förskolan ska sträva mot i sin verksamhet med barnen samt vad förskolan ska ha arbetat med 

under barnets tid i förskolan. Utifrån detta menar jag att man genom texterna kan se att arbetet 

i förskolan inte ska utgå från krav på barnet utan att det handlar om att utgå från krav på 

verksamheten. Detta för att verksamheten ska uppfylla de krav som läroplanen fastställt i att 

vara inbjudande och väcka lust att lära. Förskolan som institution ska alltså, som jag menar att 

man kan tolka det utifrån texterna från BU och Lpfö 98, vara en plats där barn får utforska 

och inhämta ny kunskap utifrån sina egna intressen och med hjälp av personalen. 
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Återigen kan jag även relatera till Kärrby med hennes beskrivning om att utredarna till BU 

rekommenderar samhället att se förskolan som en institution vilken ska stötta barn i deras 

utveckling (Kärrby 2000). Vidare kan jag även relatera Hammarlund till denna fråga då han 

behandlar en pedagogisk tanke som har med pedagogiken att göra. Han skriver om att 

författarna till BU betonar språket väldigt mycket och att författarna framhåller att barn i 

förskolan ska lära sig att sätta ord på saker och ting, bland annat sina känslor, istället för att 

agera ut dem.  Dock menar Hammarlund att det på -70 talet var flera grupper med kunskap 

om barn som ifrågasatte detta. De menade att det inte var en realistisk tanke då de yngsta 

barnen i förskolan inte har språket för att kunna uttrycka sig i den utsträckningen. Dessa 

grupper, med kunskap, menar att förskolan då måste anpassa sig efter barnens förmåga och 

utvecklingsnivå. De barn som inte riktigt kan använda sig av språket än måste exempelvis få 

hantera sina känslor på sitt eget sätt tillsammans med stöd från vuxna (Hammarlund 1998). 

Detta är mycket intressant menar jag då just denna aspekt sätter fokus på hur BU och Lpfö 

2010 menar att förskolan ska tänka gällande arbetssätt för att pedagogiken ska kunna anpassas 

till alla barn i förskolan. Kärrby hävdar som sagt att förskolan ska stötta barn i deras 

utveckling och tittar man på vad författarna till BU och Lpfö 2010 beskriver här ovan så 

menar jag att man kan tolka det som att det tydligt står att det är vad förskolan ska göra. Det 

står även beskrivet att förskolan ska utgå från barnets förutsättningar och här menar jag att det 

Hammarlund skriver om kommer in;  grupper med kunskap om barn opponerar sig mot att 

alla barn ska kunna använda språket för att sätta ord på saker och ting. Förskolan måste 

anpassa sig efter barnens förmåga och utvecklingsnivå. Nedan följer ett utdrag från BU som 

jag menar påvisar att författarna till BU tänkt till på detta; 

I BU har utredarna behandlat denna aspekt då de skrivit att eftersom yngre barn, som 

utredarna i BU ansåg var barn mellan 6 månaders ålder till 2 år, inte klarade av att ta kontakt 

eller kommunicera med andra barn än så behövde de mer stöd av vuxna än äldre barn (BU 

1972, del 2; 29). Därför rekommenderade utredarna småbarngrupp och syskongrupp i 

förskolan. I småbarngruppen skulle barn från 6 månader till ca 2,5 års ålder vistas och i 

syskongruppen skulle barn från ca 2,5- 7,5 års ålder vistas. Detta för att de yngsta barnen 

delvis skulle få den stöttning som utredarna ansåg att de behövde när det gällde den språkliga 

aspekten (BU 1972, del 1; 160, 167-168). Författarna i BU skriver även att de menar att när 

ett barn är runt 3 år börjar det kunna uttrycka känslor på ett språkligt sätt och att ju äldre 

barnet blir desto mer vikt kan personalen lägga på att lösa konflikter som uppstår (BU 1972, 

del 1; 120). 
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Fortsättnings på analysen 

Fortsättningsvis behandlar även Vallberg Roth aspekter som har med pedagogiken att göra då 

hon skriver om läroplanen som gäller nu (från slutet av -80 talet och framåt). Hon hävdar att 

barnen ska ha mer ansvar än tidigare över sitt eget lärande och det ska läggas mer ansvar på 

att barnen i samspel med sin omgivning utveckla kunskap (Vallberg Roth 2002). Detta är 

mycket intressant då jag enligt min tolkning menar att det inte alls framgår av Lpfö 2010 att 

barnen ska ha mer ansvar över sitt eget lärande utan att precis som jag skrivit ovan om Lpfö 

2010, står mycket om att pedagogerna ska stötta barnet samt vad pedagogerna ska ha hunnit 

med under den tid barnet är i förskolan. I Lpfö 2010 finns det dock beskrivet att barnen i 

förskolan ska ta hjälp av varandra och lära sig ny kunskap genom samspel med varandra. Det 

står även att lärandet också ska uppstå i samspel mellan barn och pedagoger. Detta menar jag 

att man kan tolka som att pedagoger ska finnas för barnen genom att ge stöd och verktyg för 

att barnet ska fortsätta utforska världen runt omkring sig.  

Vidare kan jag även relatera Folke-Fichtelius till denna fråga då hon menar att det är 

ideologiska styrinstrument som reglerat innehållet i förskolan. Dessa styrinstrument är de som 

utvecklat läroplanen förskolan har idag hävdar hon (Folke-Fichtelius 2008). Tittar man på vad 

jag skrivit om Vallberg Roth och Kärrby så menar jag att det har ett samband med det jag 

skrivit om Folke- Fichtelius. Detta då både Vallberg Roth och Kärrby skriver om arbetssätt i 

förskolan och Folke- Fichtelius beskriver de verktyg hon menar har varit med och format 

innehållet, alltså arbetssätt i förskolan. I samband med detta menar jag att man också kan se 

en del av de ideologier som florerat angående pedagogiken i förskolan och jag menar att tittar 

man på det som står i BU respektive Lpfö 2010 gällande detta så kan man se tydliga liknelser. 

Pedagogiken som rekommenderades i BU utgick från en såkallad integrationsmodell vars 

delar bestod av jaguppfattning, begreppsbildning och kommunikationsförmåga. Dessa 

kompetensområden menar utredarna har stor betydelse för barnet i förskoleåldern. Därför 

ansåg de nu att förskolan ska utgå från dessa i sin pedagogiska verksamhet. Varför det kallas 

integrationsmodell är för att utredarna menar att dessa tre stora kompetensområden hade nära 

anknytning till varandra i barnets utveckling. Därför skulle förskolan inte arbeta så att det ena 

området tog över eller framstod mer än de andra utan dessa tre ska samverka i lika stor 

omfattning (BU 1972, del 1; 63,64). 
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Vad menade man då med dessa tre kompetensområden? 

Jag börjar med att beskriva vad författarna menade med jaguppfattningen. Detta område har 

med barnets identitet att göra, personlighetsutvecklingen. Barnet formas genom att det tar 

intryck och påverkas av omgivningens attityder och beteenden och gör dessa till sina egna. De 

som barnet påverkas av och som hjälper barnet i denna del av utvecklingen är först och främst 

föräldrar och familj. Sedan kommer andra vuxna och även andra barn in i bilden. Denna 

aspekt har alltså att göra med den utveckling barnet gör under sin uppväxt som formar barnet 

till den individ barnet blir i vuxen ålder. Allt och alla som hjälper barnet på vägen i denna 

skapande process är identifikationsverktyg skulle man kunna säga (BU 1972, del 1; 67). 

När det gäller begreppsbildningen refererar BU till en man vid namn Bruner som menar att 

det är mycket viktigt att ha en central plats för språkets betydelse i förskolan. Detta på grund 

av att språket hjälper barn att organisera och strukturera upp omgivningens intryck samt 

hjälper även barnet att sätta ord på saker och ting i dess omgivning. Språket ses som ett 

oerhört viktigt verktyg för barnets utveckling och lärande enligt Bruner. I BU refererar 

utredarna även till Piaget som via undersökningar menar att språket har stor betydelse för 

barn. Utredarna i BU skriver att Piaget menar att det är nödvändigt att ge barn en god språklig 

bas för att de ska kunna bygga vidare på sina kunskaper och på så sätt utvecklas. Han menar 

också att den inlärning och utveckling barnet har vid en viss tidpunkt har betydelse för fortsatt 

inlärning. Utredarna menar att förskolans mål är att ge barnet en god språklig grund för att 

barnet under utvecklingens gång ska se hur delar i språket har samband med varandra och 

påverkar varandra (Diskussions- PM 1971; 97). 

Författarna i Lpfö 2010 skriver också om språkets roll i lärandet. De beskriver att språk och 

lärande har samband som är odelbara och att förskolan ska lägga stor vikt vid barns 

språkutveckling samt uppmuntra till nyfikenhet i denna aspekt. Författarna beskriver även 

språkets roll i flera aspekter och situationer i barns lärande och utveckling som de menar är 

viktiga (Skolverket 2010; 4, 6-7). 

Analys 

I samband med detta kan jag återigen knyta an till både Hammarlund och Kärrby som 

beskriver att författarna till BU betonar vikten av att använda språket som verktyg i förskolan 

(Hammarlund 1998, Kärrby 2000). Fortsättningsvis påstår Kärrby även att utredarna till BU 



30 
 

föreslår en pedagogik som kallas Dialogpedagogik. Jag menar att man utifrån författarna till 

BU och Lpfö 2010 kan se att båda texterna innehåller beskrivningar som talar för att språket 

är ett oerhört viktigt verktyg för barn i förskolan. Detta är också något jag menar att man kan 

se att Hammarlund och Kärrby konstraterar med deras forskning om BU då båda beskriver att 

författarna till BU framhäver språkets betydelse väldigt mycket.  

Till sist ska jag nu beskriva kommunikationsförmågan. Den handlar till stor del om barnets 

utveckling till att vara både sändar- och mottagarrollen i en kommunikation. Ovan har jag 

beskrivit vad som står i BU om jaguppfattningen och begreppsbildningen och att dessa två har 

ett samband. När barnet är i utvecklingen av sig själv som individ är det i behov av språket för 

att få grepp om allt som finns i omgivningen. Under utvecklingens gång får barnet allt mer 

grepp om både sig själv som person och sin omgivning. Det är nu kommunikationsförmågan 

kommer in ordentligt för nu kan barnet börja kommunicera på ett mer avancerat sätt och 

kommunicera med andra menar utredarna. Barnet kan nu berätta på ett sätt så att det kan 

förmedla om upplevelser som det varit med om. Detta kan barnet göra genom olika medel och 

inte bara med ord. Det är nu barnet utvecklas till att mer och mer behärska både sändar- och 

mottagarrollen i en kommunikation skriver utredarna (BU 1972, del 1; 68-69). Något som 

betonas i BU är att man skulle lägga märke till att barnet kommunicerar i allt det gör, speciellt 

i leken. Därför skulle lek och fritt skapande vara en stor del i pedagogiken menade utredarna 

(BU 1972, del 1; 69). 

I Lpfö 2010 står det också att leken är viktig del i barns lärande och utveckling. I leken och 

det lustfyllda lärandet menar författarna att barnet stimuleras på olika sätt, därför har leken en 

viktig roll i verksamheten (Skolverket 2010; 6) 

Dessa tre områden jag beskrivit att BU rekommenderar har koppling till den sociala -, känslo 

- och tankemässiga utveckling som barnet går igenom som jag presenterat i början av denna 

del ”Pedagogiken år 1972 och på 2000 talet” (DiskussionsPM 1971; 23). 

I Lpfö 2010 står det inte att förskolan ska använda en viss typ av pedagogik. Dock beskriver 

författarna vad som ska ingå i den verksamhet förskolan bedriver. Det står också vad barnen 

ska ha blivit presenterade för och fått utforska under sin vistelse på förskolan samt de mål 

som personalen ska sträva mot. Dock står det inte på vilket sätt personalen ska arbeta i den 

mening det står i BU.  Däremot står det att arbetet ska utgå från barnens intressen och 

nyfikenhet. Vidare står det också att personalen ska fungera som stöttepelare och vägledare i 



31 
 

barnens utforskande när de söker sig fram i tillvaron och erövrar nya kunskaper. 

Fortsättningsvis står det även beskrivet att lärandet ska baseras på samspelet mellan vuxna 

och barn men också mellan barnen så att alla på så sätt lär av varandra. Här belyser man alltså 

betydelsen av barngruppen i lärandet (Skolverket 2010; 7).  

Analys 

Relaterat till detta menar jag att jag kan se samband till Folke- Fichtelius påstående om att det 

var de ideologiska styrinstrument som var de mest framträdande verktygen i regleringen av 

förskolan efter -70 talet. Detta då hon hävdar att de styrinstrument som reglerade 

förskoleverksamhetens innehåll syftar till den pedagogik förskolan använder. Det var dessa 

som till slut lagfästes i läroplanen för förskolan menar hon (Folke- Fichtelius 2008).  

Vidare menar jag att en förklaring till varför det finns så mycket mer omfattande 

beskrivningar om pedagogiken i BU jämfört med vad det finns i Lpfö 2010 är för att när BU 

kom till så var allt om förskolan mycket nytt. Därför kan man tolka det som att de som 

arbetade med BU ansåg att det behövdes grundliga och tydliga beskrivningar om hur 

förskolan skulle arbeta med barnen. Detta kanske för att utredarna skulle ha bra argument 

samt en bra grund att stå på när de presenterade BU. Av den anledningen menar jag inte var 

lika aktuellt gällande dagens läroplan då synen på förskolan är en annan idag än vad den var 

år 1972. Fortsättningsvis menar jag också att man kan tolka det som att utredarna till BU var 

mycket specifika i sina beskrivningar då BU var den första stora utredningen som förändrade 

sättet att se på förskolan år 1972. Detta då förskolan med anledning av BU tillskrevs större 

ansvar för barnens uppfostran och utforskande än vad den någonsin tidigare haft. Av den 

anledningen kan man också tolka det som att författarna till Lpfö 2010 inte behövde vara lika 

beskrivande och grundliga då det behovet inte riktigt finns längre då förskolan nu är väl känd 

i dagens samhälle. Detta menar jag kan styrkas av Folke- Fichtelius som beskriver att 

förskolan sedan många år tillbaka ingår i utbildningsväsendet samt att kommunen är skyldig 

att erbjuda alla barn vars föräldrar som arbetar eller studerar en plats.  Därmed menar jag att 

med anledning av det vet alla föräldrar att förskolan finns och varför den finns.  

 I samband med denna diskussion kan jag knyta an till diskursanalys vilket Bergstöm och 

Boreùs skriver om. Detta då jag menar att man utifrån texterna från BU och Lpfö 2010 kan se 

både skillnader och liknelser i beskrivningarna om pedagogiken i de olika texterna. I BU har 

författarna, vad jag uppfattar, tydligt och specificerat beskrivit pedagogiken utifrån en 
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bestämd integrationsmodell bestående av tre delar. I Lpfö 2010 har författarna inte uttryckt 

sig på samma sätt då de mer beskrivit vilka delar som ska ingå i förskolans verksamhet samt 

att leken och språket är mycket viktiga delar i barnens lärande och utveckling. Detta kan man 

även se på sidorna 27-28 i denna undersökning. Vidare har författarna till Lpfö 2010 inte 

formulerat hur personalen i förskolan ska arbeta på samma sätt som författarna till BU 

formulerat arbetssättet. Dock har författarna till Lpfö 2010, precis som jag skrivit på sid 24 i 

detta avsnitt, formulerat beskrivningar om att arbetet i förskolan ska utgå från barnen och att 

personalen ska finnas som stöttepelare och vägledare. Detta menar jag stämmer väl överens 

med det författarna till BU beskrivit om hur pedagogerna ska arbeta. Slutligen menar jag att 

man kan se att författarna till Lpfö 2010 även formulerat att arbetet i förskolan ska baseras på 

såväl samspelet mellan vuxna och barn som mellan barnen emellan. Detta står det inte särskilt 

mycket om i BU utan där menar jag att det istället står mer beskrivet om hur pedagogerna ska 

arbeta. 

 

7. Slutsatser och sammanfattning 

Utifrån analysen anser jag att mina frågeställningar jag hade i denna undersökning blivit 

besvarade. Detta då jag utfört jämförelser mellan mitt empiriska material, diskuterat och 

analyserat mot den tidigare forskning jag använt mig av samt min teori och reflekterat över 

vad dessa säger. På så sätt har jag haft möjlighet att se samband och skillnader mellan allt 

material jag använt mig av för denna undersökning.  

På frågan om vilka rekommendationer som fanns för förskolans verksamhet år 1972 och vad 

dagens läroplan säger om förskolans verksamhet utifrån aspekterna barntillsyn kontra 

pedagogisk verksamhet, anser jag att mina analyser givit mig slutsatsen att förskolan både år 

1972 och idag ska stå för båda de uppgifterna. Både BU och Lpfö 2010 menar jag innehåller 

tydliga beskrivningar om att förskolan ska innehålla pedagogisk verksamhet samt tillsyn. 

Denna verksamhet ska enligt min undersökning se efter barn så att deras vårdnadshavare ska 

kunna arbeta samt bland annat lära barn hur samhället fungerar. Verksamheten ska också 

förmedla kunskapen om att samhället består av en mångfald olika människor med olika ålder, 

bakgrund och svårigheter. Med de forskare jag har presenterat i denna undersökning menar 

jag att har jag kunnat styrka mina resultat då de i sin forskning beskrivit väldigt lika resultat, 

exempelvis med att både Hammarlund och Kärrby beskriver förändringarna i samhället som 
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gjorde det nödvändigt med en expandering av barnomsorgen både innehålls- och 

verksamhetsmässigt. 

På frågan om vilken pedagogik som rekommenderades år 1972 och vilken som 

rekommenderas i dagens läroplan så menar jag även här att analysen har givit mig slutsatsen 

att både BU och Lpfö 2010 uttrycker att pedagoger ska fungera som vägledare samt stötta 

barnen i deras lärande och sökande efter kunskap. Båda texterna uttrycker också att hela 

barnet, alltså både psykologiskt och fysiologiskt, ska stimuleras i verksamheten. Vidare 

innehåller både BU och Lpfö 2010 beskrivningar om att förskolan inte ska byggas på 

traditionell undervisning och att det heller inte ska finnas några prestationskrav på barnet. 

Detta menar jag står uttryckt på olika sätt i de respektive texterna men enligt vad jag menar att 

man kan tolka så vill texterna ge samma budskap angående detta. Vidare menar jag att man 

kan se att utredarna i BU rekommenderar en viss pedagogik vilket författarna i Lpfö 2010 inte 

gör. Dock finns det en del i den pedagogik som rekommenderas i BU som Lpfö 2010 också 

anser är mycket viktig och det är språkets samt lekens betydelse. I båda texterna beskrivs 

språk och lärande som odelbara. Varför utredarna i BU rekommenderar en viss pedagogik tror 

jag är på grund av att den förskola utredarna rekommenderade i BU hade bakgrund i väldigt 

nya idéer om barn, förskola och samhälle. Därför tror jag att utredarna ansåg att de behövde 

ge sina rekommendationer för att pedagogiken i förskolan skulle bli så bra som möjligt samt 

för att utredarna skulle ha en bra grund att stå på när de presenterade BU. Jag har även skrivit 

att man kan tolka bakgrunden till att författarna i Lpfö 2010 inte rekommenderat en viss 

pedagogik har att göra med att förståelsen kring barn, förskola och samhälle har förändrats 

sedan 1972. Därför kanske författarna till dagens läroplan ansåg att det viktiga inte är exakt 

hur pedagogerna arbetar med barnen utan det viktiga är att de når de strävans mål och 

riktlinjer som dagens läroplan innehåller. Denna fråga har jag även relaterat till Folke- 

Fichtelius som skriver om de verktyg hon menar reglerat förskolan efter -70 talet. Hon menar 

att det mest var ideologiska styrinstrument som reglerade förskolan då och dessa reglerade de 

innehållsliga ramarna.  

Angående den pedagogiska uppgiften skriver författarna i BU även om föräldrarnas roll då 

utredarna i BU menade att föräldrarna i samspel med förskolan skulle stå för fostran. 

Författarna till BU har betonat denna aspekt mycket mer än vad författarna i Lpfö 2010 gjort. 

Varför det är så menar jag kan vara för att situationen för föräldrar såg markant annorlunda ut 

år 1972 än vad den gör idag. Detta har jag i bakgrunden nämnt att Simmons- Christenson 
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skriver om. Detta då hon skriver om att sedan förskolan lagstiftades så har den blivit en 

institution som de flesta människor vet vad det är samt vad den har för roll i samhället. Jag har 

även relaterat Folke- Fichtelius till denna aspekt med anledning av att hon beskrivit hur 

förskolans roll har förändrats från 1972 till idag.   

Vidare har jag även behandlat det Hammarlund tar upp i sin undersökning om att det var fler 

grupper med kunskap om barn och barns utveckling som var kritiska mot den pedagogik som 

BU rekommenderade. Dessa grupper opponerade sig angående den roll språket fått i 

pedagogiken och enligt Hammarlund menade de att BU inte tog hänsyn till yngre och äldre 

barn i pedagogiken. Han menar även att denna kritik inte var något som mottogs eller 

behandlades i BU. Detta har jag undersökt och enligt min analys har jag kommit fram till att 

utredarna visst behandlat detta då det i BU står att barnen skulle delas in i grupper just med 

anledning av att de har olika förutsättningar speciellt gällande språket. 

 

8. Egna tankar och reflektioner 

När jag började denna undersökning hade jag en uppfattning om att det skulle skilja sig 

oerhört mycket kring förskolan från år 1972 och 2000 talet. Det visade sig att jag inte hade 

mycket kunskap om just dessa frågeställningar som jag nu undersökt i denna uppsats. Därmed 

kan jag säga att min kunskap och förståelse för förskolan och förskolepedagogiken har 

utvidgats markant genom denna undersökning. Nu när jag ser tillbaka på allt jag fått fram 

genom detta arbete ser jag hur mycket likheter det faktiskt finns mellan dessa årtal jag 

jämfört. Innan jag började med denna uppsats hade jag inte en aning om att 

Barnstugeutredningen fanns eller vad den har betytt för förskolans historia. Jag har verkligen 

lärt mig en hel del nytt med detta arbete och det har varit oerhört intressant och lärorikt! 
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