
Barnträdgårdens didaktik
 
Kontinuitet och förändring i talet om material och arbetssätt i
tidskriften Barnträdgården 1918-1945

 
Annelie Maria Fredricson

Doktorsavhandling i förskoledidaktik vid Stockholms universitet 2020





Barnträdgårdens didaktik
Kontinuitet och förändring i talet om material och arbetssätt i
tidskriften Barnträdgården 1918-1945
Annelie Maria Fredricson

Akademisk avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen i förskoledidaktik vid
Stockholms universitet som offentligen kommer att försvaras fredagen den 18 september 2020
kl. 13.00 i hörsalen, BUV 110, Frescati backe, Svante Arrhenius väg 21 A.

Abstract
Kindergarten Didactics. Continuity and Change in the Discourse on Materials and Working Methods
1918-1945

This thesis, which touches on the fields of preschool didactics and history of education, deals with a specific period of
the kindergarten movement’s history. With the foundation of the Swedish Fröbel Association’s journal Barnträdgården
(Kindergarten), knowledge and ideas about the kindergarten movement and its activities could be disseminated to
kindergarten teachers in Sweden and throughout the Nordic region. The thesis studies the journal from its first year
of publication in 1918 until 1945, in order to analyse its content regarding how materials and working methods used
in kindergartens should be designed and used. The theoretical point of departure for the thesis is a narrative inquiry
approach. Using thematic close readings, content analyses have been performed to demonstrate how the journal balanced
the variation, contradictions and complexity of the movement’s development during that period. By analysing how the
content of Barnträdgården advanced the discourse on materials and working methods, the thesis thereby contributes to the
knowledge from previous studies of preschool didactics and its development. The thesis also reveals that during this period
the journal published the work of some 60 writers, a number significantly greater than the handful of pioneers normally
credited as making an important contribution. Analysis of the journal demonstrates that Fröbel gifts – i.e., activity materials
intended for use by the children – and the form of activities played a considerably larger role in the movement’s work
than has been revealed or highlighted in previous studies. International research has shown that the use of Fröbel gifts
was called into question as new knowledge was acquired about children’s development: firstly, because they afforded the
children too little freedom if kindergarten teachers deemed that the materials should be used in a single prescribed way;
and secondly, because they were used in a perfunctory manner. Groupings with various agendas emerged in Fröbelism in
both the United States and Britain – either seeking to renew or preserve Fröbel’s methods – something that was reflected
in a Nordic context, even if it did take longer to emerge than in the Anglo-Saxon world. Similarly, the thesis demonstrates
that Fröbel’s gifts and activities, as well as the design of the kindergarten environment, were critically reviewed in the
journal. In the early 1930s, the critical view of Fröbel’s pedagogy and philosophy that emerged in the journal would be
renegotiated by Austrian pedagogue Elsa Köhler, who introduced child-development theories and scientific thinking into
the training of kindergarten teachers. Since launching Barnträdgården in 1918, the Swedish Fröbel Association had been
emphasising the need to professionalise future kindergarten teachers. This is examined in depth in the journal, with elements
of other professions working in related fields, something that among other things resulted in the journal offering continuing
professional development in child psychology during the first half of the 1940s. The thesis highlights the fact that, as a
subject, preschool didactics rests on the kindergarten’s two centuries of activities and content, through several aspects of
continuity and change, then and now. In the thesis, I emphasise the fact that discourse on the design and use of materials
has been crucial to the ability of children to freely express themselves and that the issue of this freedom is inextricably
linked to the degree of access children had to the materials in day-to-day activities. Materials and working methods were
related to how the environment should be designed and the thesis demonstrates that these issues were regularly discussed
in the journal. The design of the environment through newly acquired knowledge of children and kindergarten teachers’
new outlooks on their own role became part of the profession’s development, something that has continued to play an
essential part in the evolution of the preschool teaching profession ever since. Through my analysis, new interpretations of
the present can be formulated – an interest that from the beginning led me to the research questions addressed in this thesis.
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KAPITEL 1. Introduktion 

I en nyligen översatt bok från franska beskriver historikern Arlette Farge sin 
närmast sinnliga upplevelse av att studera handskrivna domstolsdokument 

från 1700-talet i arkiv i Paris. Hon intresserar sig för det vardagliga och oför-

utsägbara som primärkällorna erbjuder henne, njutningen i att försöka skapa 

mening utifrån dessa både sammanhållna och fragmentariska berättelser från 
förr som hon mött i arkiven. Farge är inte imponerad av tryckta källor eftersom 

de kommit till för ett särskilt syfte och med en publik i åtanke. Hon skriver: 

Trycksaker är texter utformade i det specifika syftet att publiceras och bli lästa 
och förstådda av en större publik. Avsikten med dem är att förmedla en tanke, 
att förändra sakläget genom att introducera en viss berättelse eller tankegång. 
De är ordnade och strukturerade enligt mer eller mindre lättavkodade system, 

och oavsett deras form är vitsen med dem att vara övertygande och påverka 

vetandets ordning.1 

Det som Farge finner alltför utstakat och förutsägbart i tryckta källor som hon 

är skeptisk mot, är det som intresserar mig i den här avhandlingen. Jag gör en 

historisk berättelse om hur en trycksak, tidskriften Svenska Fröbel-förbundets 

tidskrift Barnträdgården (härefter Barnträdgården), gavs ut för att bli läst och 
tolkad av en publik. Det är de avsikter som redaktionen ville förmedla genom 

att introducera sina idéer och berättelser om vad en barnträdgårdens didaktik 

kunde vara, som intresserat mig.  

Med begreppet didaktik menar jag det innehåll som i barnträdgården, med 

dagens benämning förskola, har utvecklats inom en tradition som sedan över 
hundra år arbetat ämnesövergripande. Det bygger ursprungligen på idéer att 

upplevelser och erfarenheter för små barn ska ligga nära deras intressen, kunna 

omsättas och bearbetas på flera sätt genom lek, sång, dans och skapande verk-

samhet, integrerat och i ett helhetstänkande. Historiskt sett, menar Jan-Erik 
Johansson att förskolan är ett ”specifikt pedagogiskt område som inkluderar 

både lärande och omsorg”.2 Jag har studerat tidskriften från dess start och tju-

gosju år framåt. Intresset har riktats mot hur tidskriften ordnade och struktu-

rerade berättelser om material och arbetssätt i barnträdgården. Härigenom får 
jag fram vad som ansågs att barn och ledarinnor skulle arbeta med för material 

                                               
1 Farge, 2019, s. 19–20. 
2 Johansson, 1994, 2020. s. 47. 
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och hur de skulle göra det, alltså arbetssättet. Indirekt framkommer då även 

svar på frågor om varför ett material eller arbetssätt ansågs bättre än något 

annat. Det är dessa nutida frågor om didaktikens hur, vad och varför som från 

början intresserade mig i relation till hur material och arbetssätt beskrevs i 
tidskriften. Barnträdgårdens didaktik är således inte ett begrepp som användes 

under den tid jag studerat, utan det är ett sätt för mig att beskriva dåtiden uti-

från hur vi i nutiden beskriver och förklarar förskolans verksamhet idag som 

förskoledidaktik. Varifrån kommer nutidens idéer och tankar om material och 
arbetssätt – vad har de för kopplingar till historien? Detta är inte en fråga som 

jag besvarar men det är en fråga som guidat mig i mitt tolkningsarbete. Det är 

en fråga som hållit mig igång i det många gånger monotona arbetet med att 

sortera, systematisera och tolka hela tidskriftens innehåll. Precis som Farge 
beskriver, ser jag på tidskriftens innehåll som något som skulle övertyga och 

påverka vetandets ordning, i mitt fall barnträdgårdens didaktik, men även 

publiken som tog del av innehållet.  

Som jag kommer att visa var det inte enbart ett berättande från redaktionen 

riktat mot en publik, utan de tog gärna publiken vid handen och bjöd in till 
deltagande och dialog – även om det var på redaktionens villkor. Hur detta 

gick till, den dramaturgi som skapades, har intresserat mig i den här studien. 

Genom att innehållet kom att inkludera bidrag från läsekretsen fick det också 

ett påtagligt drag av vardaglighet – man får en känsla av vad det var för 
material och arbetssätt som användes dagligdags i verksamheten och i den 

meningen återger jag en berättelse om barns och ledarinnors vardagsliv i barn-

trädgården under tjugosju år. Man kan säga att det varit ett sätt att med hjälp 

av ett flertal barnträdgårdsledarinnors röster ”lägga praktiken på bordet” för 
att synliggöra den och möjliggöra nya sätt att tänka.3 För mig har det varit 

viktigt att ge röst åt den här typen av vardagsliv, befolkat av kvinnor och barn, 

och som inte med självklarhet får utrymme i historieskrivningar. 

Även om jag inte studerat dokument från arkiv har jag valt att förstå tid-
skriften som en form av arkiv. Jag förklarar detta mer ingående i metodavsnit-

tet men vill påpeka det redan nu eftersom det skapar en koppling mellan hur 

jag ser på mitt studieobjekt och hur Farge ser på sitt. De dokument som vi 

studerat är av olika karaktär men de förenas i det faktum att de kan förstås som 

delar av ett arkiv och att de är primärkällor, även om det inte är självklart att 
betrakta tryckta dokument som primärkällor, särskilt inte när de ingår i en tid-

skrift.  

                                               
3 Lenz Taguchi, 2000, s. 275, menar att hennes studie med kvinnliga förskollärare i slutet av 

1990-talet möjliggjorde precis detta. Via skapandet av, och läsningar av, så kallade kollektiva 

biografier analyserar hon deras syn på uppdraget som kvinnor och professionella i förskolan 

och sin egen forskningsprocess. Att ge kvinnor diskursiv röst i ett kollektiv var en viktig del i 

avhandlingsarbetet, s. 286, vilket varit viktig även för mig men från delvis andra utgångspunk-

ter. 
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Jag argumenterar för att tidskriftens innehåll är redogörelser från förstaper-

sonsupplevelser, i det att de tillkommit för att sprida en särskild idé och berät-

telse, och i det att olika personers redogörelser kommer fram i tidskriften – att 

de var primärkällor.4 Just detta har gjort det intressant att följa talet om 
material och arbetssätt – därför att det erbjuder mig som nutida läsare och 

tolkare olika redogörelser för hur och varför det skulle vara på ett visst sätt. 

Det är således genom att följa dessa olika redogörelser som jag fått fatt i vad 

en barnträdgårdens didaktik kunde vara under åren 1918–1945. Med ”kunde 
vara” menar jag att det kunde gå till så som det beskrevs i tidskriften – men 

det kunde även vara idealbilder som skrevs fram. Vad som faktiskt hände i 

barnträdgårdar och vad som enbart var ett tal om vad som kunde eller borde 

hända, kan jag inte uttala mig om. Min teoretiska utgångspunkt är ändå att ett 
”talet om” hade betydelse för vad som hände – hur och på vilket sätt det nu än 

faktiskt hände. 

Sverige del i en global barnträdgårdsrörelse - och 

avhandlingens kunskapsbidrag 

När barnträdgårdar startade i Sverige runt sekelskiftet nittonhundra var detta 

del av en internationell rörelse. Under andra halvan av artonhundratalet fanns 

barnträdgårdar i Ryssland, Japan, Tyskland, England, Holland och USA för 
att ge exempel från forskningen.5 Gemensamt var att de utgick från en av Fri-

edrich Fröbel (1782–1852) inspirerad pedagogik6 grundad i arbetsmedelpunk-

ter, sysselsättningar och lekgåvor och som bland annat beskrev lek som 

barnets arbete.7 
När The Child Study Movement formerades i USA under sent artonhundra-

tal innehöll den en uttalad kritik mot det Fröbelska som ansågs alltför oveten-

skapligt. Det uppstod stora spänningar i barnträdgårdsrörelsen om hur Fröbels 

material skulle användas men det hindrade inte att det fortsatte att ha ett tydligt 
inflytande i pedagogik för barn i förskoleåldern.8 I USA tillhörde barnträd-

gårdsrörelsen det offentliga skolväsendet redan på 1910-talet.9 I England upp-

stod spänningar kring hur Fröbel-material skulle användas men det skapade 

inte lika starka motsättningar som i USA. Forskning om barnträdgårdsrörelsen 

                                               
4 En sådan ansats skulle kunna liknas med hur Martin, 2018, beskriver hur man kan använda 

biografiska källor i historiska analyser. Det skulle även vara möjligt att teoretiskt utveckla tid-

skriftens källor som en form av kollektiva biografier för att undersöka kvinnlig subjektivitet så 

som Lenz Taguchi, 2000, gjort. Jag har dock valt att genomföra en textnära historisk läsning. 
5 May, Nawrotzki & Prochner, Eds., 2017. 
6 Fröbel, 1995. 
7 Brehony, 2009, 2017; Valkanova & Brehony, 2006; Johansson, 1994, 2017; Prochner 2015, 

2017; Prochner & Kirova, 2017; Read, 2003. 
8 Nawrotzki, 2017; Prochner, 2015; Prochner & Kirova, 2017. 
9 Cuban, 1992; Nawrotzki, 2017. 
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i England har snarare pekat på att det uppstod diskussioner om fritt skapande.10 

Forskningen belyser också de kvinnliga nätverkens roll för att mobilisera och 

starta upp barnträdgårdar i eller utanför existerande skolverksamheter.11 Utby-

tet av Fröbel-inspiration från Tyskland till USA var starkt och uttalat och den 
första översättningen av Fröbels arbete till amerikanska läsare gavs ut 1898.12 

I England var systrarna McMillans insatser för att utveckla barnverksamhet 

i form av nursery schools viktiga men där var inte Fröbels pedagogik en tydlig 

aspekt trots att även de lyfte fram barns behov av lek. Det gjorde även Susan 
Isaacs, barnpsykolog med intresse för lekens betydelse men då i relation till 

skolundervisning.13 I Sverige blev så kallade folkbarnträdgårdar platser där det 

kunde ske klassöverskridande möten och genusöverskridande praktiker bland 

barnen.14 Forskningen om barnträdgårdar i Sverige beskriver kopplingarna till 
barnträdgårdsrörelserna i USA och England och att inspiration hämtades från 

Fröbels pedagogik som den utvecklats i Tyskland.15  

I början på 1930-talet kom barnpsykologen och pedagogen Elsa Köhler till 

Norrköping för att hålla kurser i småbarnspsykologi och för att lära ut hur man 

genomförde barnobservationer som ett sätt att förnya Fröbels tradition.16 Den 
centraleuropeiska tradition hon förde med sig från Wien, menade att barn helst 

skulle observeras i sin naturliga miljö. Eftersom det inte fanns experiment-

barnträdgårdar eller barnträdgårdar med anknytning till universitet i Sverige 

vid den här tiden17, genomfördes observationerna i barnträdgårdar som drevs  
i privat regi.18 Köhlers inflytande gav den svensk-nordiska verksamheten en 

specifik profil eftersom hon lyfte fram barnträdgårdens verksamhet som fält 

för vetenskapligt utforskande, snarare än genom att använda experimentskolor 

och laboratoriemiljöer som var fallet i USA.19 Dock var det inte barnträdgårds-
ledarinnorna som genomförde observationerna, vilket var fallet i Wien, utan i 

Sverige genomfördes de av blivande barnträdgårdsledarinnor under utbild-

ning. Observationerna visar på att det var en tät interaktion mellan barnen, 

eleverna som dokumenterade och lärarinnorna, vilket ger en delvis ny bild av 
relationerna mellan barn och vuxna i en Fröbel-inspirerad barnträdgård under 

denna tidsperiod. Det var inte enbart barn som blev observerade av vuxna utan 

                                               
10 Palmer, 2017. 
11 Bakker, 2017; Brehony, 2009: Nawrotzki, 2006; Read, 2003, 2006; Tallberg Broman, 1991; 

Taylor Allen, 2017. 
12 Hailmann, 2005. Översättning av Fröbels text till engelska The Education of Man. 
13 Giardiello, 2014. 
14 Lindgren, 2020a, och där anförd litteratur. 
15 Hatje, 1999; Hultqvist, 1990; Johansson, 1994, 2020, 2017; Tallberg Broman, 1991. 
16 Dahlberg, Moss & Pence, 1999; Hatje, 1999; Hultqvist, 1990; Johansson, 2020; Karlsson,  

1998; Lenz Taguchi, 2000; Lindgren & Söderlind, 2019. 
17 Vilket det fanns i exempelvis USA och Österrike. I Sverige startade den första forsknings-

verksamheten med anknytning till ett universitet i Stockholm 1958. 
18 Lindgren & Söderlind, 2019.  
19 Lindgren & Söderlind, 2019, och där anförd litteratur. 
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de observerade och kommenterade de vuxna (vilket dokumenterades av ele-

verna). Barnen kunde också leka att de var barnträdgårdsledarinnor som de-

lade ut material och uppgifter till barn.20 Men 1930-talet innebar samtidigt att 

den svenska barnträdgårdens verksamhet öppnades upp för inflytande från 
USA, bland annat genom att Alva Myrdal började intressera sig för vetenskap-

liggörandet av barnträdgårdsrörelsen som en del i det sociala arbetet.21 Rörel-

sen i Sverige var ändå relativt stängd i förhållande till andra influenser, 

exempelvis från Montessori- eller Waldorfpedagogik,22 liksom från engelska 
influenser.23 

I internationell jämförelse dröjde det till 1930-talet innan vetenskapliga 

perspektiv introducerades i svensk barnträdgårdsverksamhet. I USA var detta 

genomfört, dessutom med koppling till universitet, redan kring sekelskiftet 
nittonhundra.24 I den svenska forskningen har det beskrivits som att barndo-

men psykologiserades när socialvetenskapen fick fotfäste.25 Gemensamt för 

barnträdgårdsrörelsen kring sekelskiftet nittonhundra, i såväl Sverige som in-

ternationellt, var ändå ett intresse för Fröbel-pedagogik – dess vara eller inte 

vara. Sveriges relativt sena utveckling av offentlig barnträdgård/förskola in-
nebar att kommunalisering och statsbidrag diskuterades och genomfördes från 

1950-talet och framåt. Forskningsverksamhet om barnträdgård/förskola med 

anknytning till ett universitet startade 1958.26  

Historisk forskning om den internationella barnträdgårdsrörelsen har såle-
des visat ett särskilt intresse för Fröbels inflytande och främst fram till 1920-

talet. Dessa studier har använt tryckta källor, som exempelvis böcker, bro-

schyrer och tidskrifter, som kan antas återge ideala föreställningar om hur pe-

dagogiken skulle fungera.27 Det här avhandlingsprojektet anknyter till denna 
tidigare forskning men den riktar intresset mot vad som hände i Sverige från 

1918 och tjugosju år framåt. Avhandlingen studerar därmed både en tid när 

basen för utformningen av barnträdgårdens verksamhet utgick från Fröbels 

pedagogik och när denna pedagogik transformerades via nya vetenskapliga 
förhållningssätt med grund i (barn)psykologi. Arbetet avser att bygga vidare 

på tidigare forskning28 genom att ta ett tydligare och bredare grepp på att un-

dersöka de didaktiska beskrivningarna i analysen av det historiska materialet 

                                               
20 Lindgren & Grunditz, 2020. 
21 Lindgren & Söderlind, 2019. 
22 Hultqvist, 1990; Quarfood, 2011. 
23 Hatje, 1999. 
24 Prochner, 2015, 2017; Prochner & Kirova, 2017. 
25 Hatje, 1999; Hultqvist, 1990. 
26 Lindgren & Söderlind, 2019. I Sverige infördes de första statsbidragen vid mitten av 1940-

talet. Se Lindgren & Söderlind, 2019 om hur en statlig förskolepolitik vuxit fram i Sverige. 
27 Se exempelvis Nawrotzki, 2006, 2017; Prochner, 2011, 2015; Prochner & Kirova, 2017. 
28 Se kapitel 2 och 4 om tidigare forskning och hur jag förhållit mig till den.  



6 

eftersom tidigare svensk forskning haft ett betydande fokus på barnträdgårds-

ledarinnornas utveckling och profession29 och barnträdgårdens utveckling i 

samhället30 snarare än att närgånget undersöka det praktiska genomförandet 

av det didaktiska arbetet.  
Det handlar således om att i detalj studera det som Kenneth Hultqvist i och 

för sig nämner som viktigt, men som han väljer att inte analysera, som är fokus 

i min avhandling. Han menar att tidskriften är ”en guldgruva” för den som 

intresserar sig för det tidiga 1900-talets idédebatt ”om de mindre barnens fost-
ran”.31 Han menar att där gavs utrymme åt: 

De rent tekniska/metodiska spörsmålen, som ofta dominerar dagens debatt, ges 
här sina rätta proportioner. Man ägnar utrymme åt den s k grå vardagen i barn-
stugorna och alla de metodiska/tekniska problem som uppträder i anslutning till 

den praktiska verksamheten. Men utsagorna förblir inte där, de sträcker sig ofta 

långt bortom vardagens bestyr. Man ställer diagnos på samtiden.32  

Hultqvist ser, liksom jag själv har gjort, att tidskriften är en rik källa för analys 

av det jag här benämner barnträdgårdens didaktik och som Hultqvist kallade 

grå vardag och metodiska/tekniska problem. Mitt intresse är att lyfta detta som 

en viktig del av en inte alls grå utan snarare färgrik vardag. Jag delar ändå 
uppfattningen att just detta var en granskning av den samtiden och det är den 

jag studerar. Hultqvists kommentar om att denna typ av innehåll även tar stor 

plats i hans samtid, men kanske utan att bidra med en diagnos, tolkar jag som 

ett slags kritik mot att samtidsdebatten inte var tillräckligt teoretiskt grundad, 
enligt Hultqvist. Indirekt är det ett sätt att motivera hans studie som har en 

tydlig teoretisk och deduktiv ansats.33 Med min tematiska närläsning, styrd av 

forskningsfrågorna, följer också ett delvis annat sätt att analysera. Jag ser även 

läsekretsen och dialogen med läsekretsen som en viktig aspekt, vilket inte Hul-

tqvist gjort.34 Genom att ta fram den tidens texter om hur praktiken fungerade 

                                               
29 Tallberg Broman, 1991; Karlsson, 1998; Hatje, 1999: Lenz Taguchi, 2000. 
30 Hatje, 1999; Hultqvist, 1990. 
31 Hultqvist, 1990, s. 73.  
32 Hultqvist, 1990, s. 73. 
33 Hultqvist kan ha sett sin avhandling som en teoretisk analys snarare än en beskrivning av 

vardagligheter, kanske var tidskriftens sätt att ställa diagnos ett ideal som samtiden borde in-

spireras av. Men Hultqvist var intresserad av förskolebarnet och samhällsförändring, snarare 

än det jag intresserat mig för. På s. 106, ägnar Hultqvist ett stycke åt att beskriva en ”formel” 

som var vanlig i barnträdgården, och som var arbetsmedelpunkten och som syftade till moralisk 

fostran. På 1930- och 1940-talen ”faller metoden i vanrykte”, menar Hultqvist, not 142. Detta 

är precis detta som jag vecklar ut och detaljstuderar i min studie.   
34 I fotnot 105 anger Hultqvist att man kan ”imponeras av den svenska förskolans pionjärer”,  

och anför deras resor, att organisera nordiska möten, och att intrycken från resor och möten 

förmedlades till ”landets ledarinnor” som därmed kunde hålla sig informerade. Jag vill lyfta 

fram att detta var något som förenade hur en global barnträdgårdsrörelse arbetade, se ovan och 
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eller borde fungera, lades detta fram för fler att ta del av, och detta framläg-

gande35 var i sig självt en grogrund för både kontinuitet och förändring. 

Genom att följa textinnehållet i tidskriften Barnträdgården kan jag visa på 

en kontinuitet i barnträdgårdens arbetssätt och material, samtidigt som influ-
enser och nya kunskaper utvecklat barnträdgården i dess visioner och dess 

profession. Med andra ord, hur en barnträdgårdens didaktik formulerades och 

förändrades i en tid då den svensk-nordiska barnträdgårdsrörelsens aktörer be-

stämde sig för att rikta sig till en läsekrets. 

Tiden och kvinnorna - och en avgränsning 

Det jag valt att kalla en barnträdgårdens didaktik var intimt förknippad med 

de kvinnor som skrev i och styrde tidskriftens innehåll, liksom de kvinnor som 
ingick i läsekretsen och vars texter, och i vissa fall även bilder, publicerades. 

Dit hörde även de barn som innehållet ofta handlade om. Dessa kvinnor och 

barn levde i en tid präglad av ett patriarkalt samhälle. Samhället var tydligt 

uppdelat i en privat och en offentlig sfär. Kvinnor hade som regel resurser och 
legitimitet att handla i den privata sfären men saknade sådana möjligheter i 

det offentliga. Män hade resurser och legitimitet i båda sfärerna, vilket gav 

dem ett övertag att styra över såväl kvinnor som barn (som hörde till den pri-

vata sfären). Inom den tidsperiod som avhandlingen rör sig började denna ord-

ning att ifrågasättas framför allt genom krav på att kvinnor skulle få tillgång 
till den offentliga sfären. Kvinnor skulle få utökade medborgerliga rättigheter. 

I denna process användes staten, folkhemmet och välfärdsstaten, som ett 

verktyg för att omfördela samhällets resurser. I feministisk forskning har den 

nya staten beskrivits på olika sätt i relation till kvinnorna. Å ena sidan har det 
framhållits att staten och kvinnorna gett varandra en plattform att verka från, 

de har styrkt varandra till att öka sitt inflytande i samhället.36 Helga Hernes 

talar om den ”kvinnovänliga” staten som en stat allierad med kvinnorna och 

som förändrat kvinnors juridiska och politiska status.37 Å andra sidan har detta 
inneburit att kvinnorna, i stället för att vara beroende av män, blev beroende 

av staten. De gick från att vara beroende av det privata till att bli beroende av 

                                               
kapitlet om tidigare forskning för referenser. Jag vill även lyfta fram ett mer dialogiskt perspek-

tiv, och läsekretsens betydelse, snarare än att det enbart handlade om att informera och för-

medla. 
35 Detta alluderar på det ovan sagda om att ”lägga praktiken på bordet”, Lenz Taguchi, 2000, s. 

275. 
36 Hernes, 1987, s. 14. 
37 Hernes, 1987, s. 15, 27, 29. Eng.” woman-friendly state”. 
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det offentliga. I ett sådant perspektiv framträder en feministisk kritik mot sta-

ten – den var något att vara misstänksam emot.38 Kvinnor blev, menar Hernes, 

statens medborgare, klienter/kunder och arbetstagare.39 

Detta resonemang kopplar till de som skrev i tidskriften. Till exempel, så 
var företrädarna för Fröbel-förbundet och tidskriften, Ellen och Maria Moberg 

tydligt misstänksamma mot staten, vilket Ann-Katrin Hatje har visat.40 De var 

även emot att den barnträdgårdsverksamhet som de startade och drev skulle 

kommunaliseras. Att ta emot offentliga medel riskerade att skapa ett beroen-
deförhållande där de inte kunde styra utvecklingen på det sätt de ville. De var 

för statsbidrag och bidrag från staden men sådana bidrag skulle inte medföljas 

av att den verksamhet de drev blev beroende av det offentliga. Detta visade de 

också i handling i slutet av 1920-talet när staden plötsligt fattade beslut om att 
sänka sitt bidrag. Förutom att vädja till privatpersoner om donationer tog de 

saken i egna händer och arrangerade teaterföreställningar i folkets park där 

barnen stod för skådespeleriet.41  

När Alva Myrdal blev en del av rörelsen tog hon en närmast motsatt stånd-

punkt. Hon såg staten som en allierad och som en plattform för kvinnor att 
utöka sina rättigheter.42 För henne var staten kvinnovänlig.43 Med historiens 

facit i hand är det tydligt att det var Myrdals linje som vann – åtminstone om 

man stannar vid avhandlingsperiodens slut. Vid andra världskrigets slut tog 

utvecklingen med den svenska modellen som förebild hastig fart och i den 
processen blev kvinnan alltmer knuten till staten – hon fick nya rättigheter 

även inom det privatas sfär.  

Willekens, Scheiwe & Nawrotzki beskriver hur förskolan, i sina varierade 

organisationsformer i olika europeiska länder, varit en drivkraft för att för-
ändra kvinnors villkor.44 Förskolan har gjort kvinnor mindre beroende av en 

privat, informell arbetsmarknad, ofta kopplad till släktskapsrelationer, till för-

mån för att få betald anställning på en formell arbetsmarknad och ingå i en 

profession. Kvinnans roll har förändrats från att ta hand om egna barn till att 
ta hand om barn som man inte delar släktskap med – inte heller till barnets 

föräldrar. För barnen har det inneburit att bli fostrad av andra vuxna än föräld-

rar, släktingar eller vårdnadshavare, menar Willekens, Scheiwe & Nawrotzki. 

Vad detta rent konkret har haft för betydelse för barns upplevelser saknas det 

forskning om. Däremot finns det forskning som pekat på hur förskolan, i dess 
olika former, erbjudit olika livsvillkor och barndomar i olika tider.45 Det finns 

                                               
38 Hernes, 1987, s. 14, 29. 
39 Hernes, 1987, s. 29. 
40 Hatje, 1999, s. 221. 
41 Se Westberg, 2017, om hur barnträdgårdarna finansierades med privata medel. 
42 Hatje, 1999. 
43 Se Hernes, 1987, resonemang. 
44 Willekens, Scheiwe & Nawrotzki, 2015. Detta framförs även i Scheiwe & Willekens, 2009. 
45 Exv. Lindgren & Söderlind, 2019, och där anförd litteratur.  
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även forskning som pekat på hur kvinnors villkor i förskolan kan påverka sy-

nen på sig själv i sin yrkesroll som kvinna och professionell.46 Att exempelvis 

1980-talets fokus i Sverige, vid så kallad tyst kunskap, var en form av neutra-

lisering och ett osynliggörande av kvinnliga förskollärare, liksom att 1990-
talets likhetsdiskurs, som uttryck för ett slags jämlikhetstänkande byggt på en 

manlig norm, gav sina specifika villkor. Att ”göra fel” – i relation till andras 

barn, föräldrar och kollegor – kunde uppfattas som en kritik av kvinnligheten 

i sig. Detta var något som en kvinnlig förskollärare påverkades påtagligt ne-
gativt av.47 

Willekens, Scheiwe & Nawrotzki menar vidare att institutioner för de 

yngsta barnen, definierat som Early Childhood Education (ECE), varit den 

vanligaste formen av offentliga institutioner för barn innan skolåldern fram 
till 1960-talet.48 De har även funnit att de ”vanliga” förklaringarna till nation-

ella skillnader mellan välfärdsstater inte gäller för hur ECE organiserats. Så-

dan barnverksamhet har exempelvis inte utvecklats tidigare i rikare länder 

eller i länder med en tidigt utvecklad välfärdsstat och det har heller inte berott 

på att antalet kvinnor i arbete ökat. Däremot förefaller kyrkans roll ha varit 
viktig i några länder. Då har staten aktiverat alternativ för att tränga bort det 

religiösa inflytandet. De lyfter fram att ECE-institutioner utvecklats såväl en-

ligt linjer specifika för ett land som i relation till influenser från andra länder. 

Samt att det framför allt varit en idéspridning som pågått mellan kvinnor och 
för kvinnor.49 

Med detta vill jag visa att den tidsperiod avhandlingen omfattar var en pe-

riod med genomgripande samhällsförändringar som var högst påtagliga och 

aktuella för såväl redaktionen som läsekretsen. Då menar jag avgörande ske-
den och händelser som ekonomisk tillbakagång efter första världskriget, 

spanska sjukan, rösträtt för kvinnor, socialpolitiska program och ett pågående 

andra världskrig. Eftersom avhandlingen handlar om hur en barnträdgårdens 

didaktik tog form kommer jag dock inte att närmare beröra dessa aspekter och 
har därför valt bort den typen av analyser. Jag håller mig ganska strikt inom 

de ramar som tidskriften satt upp. Men jag genomför ändå en beskrivning av 

samtiden via tidigare forskning, där jag valt ut sådant som varit relevant för 

                                               
46 Lenz Taguchi, 2000.  
47 Lenz Taguchi, 2000, s. 265–266, 269, 277, 284, citat s. 277. Se även Lindgren, 2003, som 

beskrivit 1990-talets diskurs omkring förskolebarnet i termer av likhet men då uttryckt i form 

av att det skulle skapas likhet mellan barn och vuxna, samma begrepp användes för båda, ex-

empelvis att både barn och vuxna skulle ta ansvar för sig själva och andra och att de skulle 

kunna reflektera. Lenz Taguchis analys utgår från ett feministiskt poststrukturellt perspektiv 

och menar att det inte räcker att fokusera på barnet för att förstå förskolans (kvinnliga) tradition,  

medan Lindgren utgår från barnstudier i ett poststrukturellt perspektiv och menar att ett fokus 

på barnet kan ge nya förståelser av förskolans tradition. 
48 Willekens, Scheiwe & Nawrotzki, 2015. De påpekar att mycket fortfarande är okänt omkring 

de krafter som format ECE och att det därför behövs mer forskning. Se även Willekens, 2015, 

om religionens betydelse i Belgien, Frankrike och Nederländerna. 
49 Willekens, Scheiwe & Nawrotski, 2015. 
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barnträdgårdsrörelsen och särskilt med fokus på material och arbetssätt (kapi-

tel 2). När jag går igenom källmaterialet i kapitel 3 gör jag också en beskriv-

ning hur barnträdgården relaterades till krigstider och behovet av reformer 

(kapitel 3) och hur den samhällsomvandlingen kopplad till barns fostran tog 
form (kapitel 2 och 4). Med denna avgränsning vill jag vara tydlig med att 

avhandlingens analys har fokus på tidskriftens innehåll om material och ar-

betssätt, det är vad som ingår i min undersökning. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med avhandlingen är att analysera hur talet om en barnträdgårdens di-

daktik utformades i tidskriften Barnträdgården 1918–1945. Tidigare forsk-

ning har inte genomfört en samlad analys av hur den tidiga svenska 
barnträdgårdens didaktiska inslag, i form av vilka material som skulle använ-

das, hur och varför de skulle användas och hur detta framställdes i tidskriften. 

Jag undersöker detta via två frågeställningar: 

 
a. Hur skapade tidskriftens innehåll om material och arbetssätt, före-

ställningar om en barnträdgårdens didaktik? 

b. Vilka argument framfördes för att bibehålla eller förändra material 

och arbetssätt? 

 
Utifrån avhandlingens syfte och frågeställningar genomförs en samlad analys 

i form av tematiska närläsningar (se kapitel 4) av tidskriften med fokus på hur 

verksamheten idealt skulle utformas och hur detta uttrycktes av de aktörer som 

själva var en del av fältet. Med fyra tematiska närläsningar, i kapitel 5–8, visar 
avhandlingen vad som stod på spel för aktörerna inom det barnträdgårdsdi-

daktiska fält som var under formering. Aktörerna var förankrade i lokala prak-

tiker och de blev samtidigt, i och med att deras röster bars fram via olika texter 

och bilder i tidskriften, delaktiga i att formulera en svensk-nordisk samsyn om 
vad som utmärkte en ideal barnträdgård. 

Avhandlingen kommer att visa hur argument för och emot vissa arbetssätt 

och användningen av vissa material förändrades och hur de som argumente-

rade tog avstamp i olika sätt att hänvisa till det nya. Bidraget med den här 
avhandlingen blir att se hela tidskriftens innehåll i ett sammanhang där talet 

om verksamhetens arbetssätt och material skapade föreställningar om en ideal 

barnträdgårdens didaktik. 

Efter denna inledning följer tre kapitel, ett om bakgrund och tidigare forsk-
ning, ett om källmaterialet tidskriften Barnträdgården och ett om metod och 

urval, som är en upptakt till den empiriska undersökningen av tidskriften som 

genomförs i fyra kapitel. I ett slutord i kapitel 9 sammanfattar jag studiens 
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resultat och reflekterar över dess betydelse i relation till den metod som an-

vänts; att studera kontinuitet och förändring i talet om material och arbetssätt 

i tidskriften. 
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KAPITEL 2. Bakgrund och tidigare forskning 

Det här kapitlet syftar till att ge en bakgrund till den tidsperiod avhandlingen 
handlar om via tidigare forskning om barnträdgårdsrörelsen där Friedrich Frö-

bels pedagogiska idéer från början var centrala för att småbarnsinstitutioner 

som barnträdgårdar skulle starta. Forskning om barnträdgården, dess historia 

och framväxt har bedrivits av ett flertal forskare med olika utgångspunkter. 
Sådant som jag funnit relevant i relation till analyserna handlar om: barnträd-

gårdens pionjärer, professionalisering och position i en samhällskontext, små-

barnsskolorna och deras koppling till barnträdgårdar, barnsyn, pedagogiska 

influenser generellt, Fröbel-rörelsen, samt Elsa Köhler som introducerade in-
tressecentrum i den svensk-nordiska barnträdgårdsrörelsen. Slutligen ger jag 

en översikt av hur tidskriften Barnträdgården har använts som källa i tidigare 

forskning och jag motiverar på vilket sätt min studie bidrar till den tidigare 

forskningen. 
Den tidigare forskningen ger en kontextualiserande beskrivning till av-

handlingens analyser – den erbjuder tidsbilder och vad som varit relevant för 

barnträdgårdsrörelsen internationellt och även nationellt. Med detta kapitel 

strävar jag således efter att både teckna en bakgrund till den period jag analy-

serar, och även att visa vilken tidigare forskning som finns med relevans för 
avhandlingen. Jag börjar i Fröbel-rörelsen. 

Fröbel-rörelsen - en internationell verksamhet 

Fröbels pedagogik och filosofi kom att utvecklas till en internationell rörelse 
genom de tyskar som utvandrat till England och USA. Enligt Ingegerd Tall-
berg Broman bildades Fröbel-förbund i både Tyskland och USA under 1870-
talet.50 International Kindergarten Union bildades i USA 1892 med 18 000 

medlemmar och 1918 hade utbildningsorganisationen växt till den tredje 
största i världen. Tallberg Broman kommenterar att såväl USA som Tyskland 
haft ett stort inflytande på barnträdgårdens innehåll och dess förändring. 

                                               
50 Tallberg Broman, 1991. Även Nawrotzki, 2017 och Prochner, 2017, beskriver relationen 

mellan Tyskland och USA och att det handlade om att Fröbels idéer också förflyttades till USA.  

När The Education of Man kom ut på engelska i översättning av Hailmann, 1898, betydde det 

mycket för denna process. 
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Anne-Li Lindgren menar att den internationella spridningen av barnträdgårds-
rörelsen som riktades mot alla barn oavsett klass även skapade en transnation-
ell norm kring föreställningar om vad en god barndom borde innehålla.51 För 
Sveriges del handlade det om att idéspridningen, även senare sådan omkring 
förskolans organisation och nytta, bidragit till den svenska statliga förskole-

politikens utformning.52 

Denna transnationella rörelse är belyst i en antologi om Fröbel-pedagogi-
kens globala utbredning med Helen May, Kristen Nawrotzki, och Larry Proch-

ner som redaktörer.53 I antologin visar forskarna Yukio Nishida och Fusa Abe54 

från Japan samt Kerry Bethell55 och Helen May56 från Nya Zeeland, att Frö-

belska barnträdgårdar funnits i de båda länderna sedan mitten av 1800-talet. 
Fröbel-pedagogik tog också fäste i Ryssland under 1860-talet, enligt Yor-

danka Valkanova och Kevin Brehony.57 I likhet med övriga länder där Fröbel-

rörelser uppstod präglades utvecklingen i Ryssland av att det fanns stöd av 

kvinnor ur aristokratin, som var liberala intellektuella. De var influerade av 
kvinnorörelsens idéer om religiös frihet i de Fröbelska barnträdgårdarna, som 

i sin tur kom att ta sig uttryck i politiska revolutionära aktiviteter. 

Både Tallberg Broman och Johansson har i sin forskning behandlat förfa-

randet att Fröbels barnträdgårdar hade förbjudits 1851 av preussiska myndig-
heter i samband med efterdyningar av revolutionsförsök i Tyskland 1848.58 

Att fostra fria, tänkande och reflekterande barn var inte önskvärt och det an-

sågs hotfullt med en icke ortodox inställning till religion bland kvinnorna i 

barnträdgårdarna som kom från liberala kristna och judiska familjer. Det var 

en rörelse som arbetade efter en tilltro att uppfostran och utbildningsmöjlig-
heter skulle ge ökad förståelse över gränserna. De bar en syn på sig själva och 

sina möjligheter att vara medskapare i en ny kvinnlighet. De utvecklade syn-

sätt på hur miljön och materialet bäst skulle utformas i barnträdgårdarnas lo-

kaler där luft, ljus, växter och trädgårdar för gemensam skötsel grundlades, 
och som förskolan än idag bär med sig.  

I USA kunde däremot barnträdgårdarna införlivas med skolväsendet och 

fick en prägel som inte hade kunnat förverkligas i Tyskland, enligt utbild-

ningshistorikern Larry Cuban.59 I dennes forskning om samarbetet mellan 
barnträdgården och skolans tradition framträdde en tydlig skillnad i barnträd-

                                               
51 Lindgren, 2020a. 
52 Lindgren & Söderlind, 2019. 
53 May, Nawrotzki & Prochner, 2017. 
54 Nishida & Abe, 2017. 
55 Bethell, 2017. 
56 May, 2017. 
57 Valkanova & Brehony, 2006. 
58 Johansson, 2017; Tallberg Broman, 1991. Se även von Marenholtz Bülow, 2007/1895 för en 

samtida beskrivning av revolutionsförsöken. 
59 Cuban, 1992. Även Nawrotzki, 2017. 
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gårdens syn på barnet som en helhet samt frånvaron av skolämnen i barnträd-

gårdens innehåll. Skillnaden uttrycktes i rummens möblering, hur tid och 

grupper organiserades, hur val av material och aktiviteter utformades. Synen 

på barn som individer med känslor, intressen och behov av uppmärksamhet 
bortom akademiska förmågor var avgörande i synen på att lärande uppstår i 

lek och genom arbete i grupp. Lika så att kunskap konstrueras genom förstå-

else av idéer och fenomen i ett sammanhang, där lärarens roll är att guida och 

hjälpa barn att lära sig lära som individer och gruppmedlemmar. Cuban menar 
att den betydelse som barnträdgårdens pedagogik har haft i USA var en följd 

av industrialisering, urbanisering och immigration och ägde rum i ett tidigare 

skede än i Sverige, samt att fler intressenter engagerades inom exempelvis 

filantropin och kyrkliga samfund.  
Kristen Nawrotzki har identifierat flera vändpunkter i de institutionella och 

de ideologiska spåren av den ny-Fröbelska andan i början av 1900-talet.60 

Barnträdgårdsrörelsen i England hade legitimerade Fröbel-lärare och obero-

ende skolor när den utmanades av nya idéer om barndom och metoder för 

barns utbildning. En ökad vetenskapligt baserad förståelse om barn och barn-
dom i sig ifrågasatte en strikt tolkning av Fröbels metoder och principer. Det 

engelska Fröbel-sällskapets (The Froebel Society) öppning mot nya influenser 

under 1920-talet förde med sig en utveckling av föreläsningsserier och som-

marskolor för lärare, föräldrar och rektorer, med företrädarna för nya kun-
skaper inom fältet barn, utbildning och barns hälsa.  Min analys av tidskriften 

visar att liknande utveckling skedde inom den svenska barnträdgårdsrörelsen 

men senare. Detta förlopp, då idéer och tankar om barn och barndom växte 

fram under förra sekelskiftets första årtionden, har beskrivits av Kevin 
Brehony som en brytning med förnuftsmässiga former av kunskap och som 

en vändning mot empiribaserad kunskap.61 

Med Sveriges kulturella band till Tyskland fanns en mer direkt överföring 

av Fröbels pedagogik menar Birgitta Hammarström-Lewenhagen när hon pre-
senterar nyckeltexter om förskolans utveckling.62 Kopplingen bestod i att 

svenska och nordiska företrädare för barnträdgården hade utbildats vid 

Pestalozzi Fröbel Haus i Berlin. Utbildningen hade grundats 1874 av en släk-

ting till Fröbel, Henriette Schrader Breymann (1827–1899) och hennes make 

Karl Schrader.  
En internationell organisation som samlades kring nya tankar om utbild-

ning var New Education Fellowship (NEF) som bildades 1921.63 Syftet var att 

arbeta för fritt och självständigt tänkande och handlande individer som med 

social ansvarskänsla arbetade för gemensamma mål kring utbildning och fost-
ran till världssamvete. Rörelsen samlade entusiastiska lekmän och ledande 

                                               
60 Nawrotzki, 2006. 
61 Brehony, 2009. 
62 Hammarström-Lewenhagen, 2016. 
63 Brehony, 2004. 
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personer inom psykologi och utbildning, som Carl Gustav Jung, Jean Piaget 

och John Dewey. Kevin Brehony har undersökt innehållet för sju konferenser 

mellan 1921 och 1938 i NEF:s arrangemang och han nämner bland andra en 

konferens i Helsingör 1929 som viktig för att föra fram psykologins betydelse 
för undervisning.64 Denna tilldragelse fick betydelse för barnträdgårdens fort-

satta utveckling genom de möten som uppstod, vilket min analys av tidskriften 

kommer att visa. 

Fröbel och andra influenser i en svensk kontext 

Under 1860-talet hade influenser av Fröbels pedagogik spritt sig över Europa 

och så kallade småbarnsskolor reformerades så att innehållet skulle mjukas 
upp med mer lekfulla inslag och Fröbel-material började användas i småbarns-
skolornas undervisning. Handböcker för mödrar och lärarinnor i småbarns-
skolorna efter Friedrich Fröbels grunder hade utarbetats av Lina Morgenstern, 
i Barndomens paradis och Marie Pape-Carpantier, i Den första undervis-

ningen i Skolan och hemmet, samt småbarnsskolans anordning och uppgift.65 
Britten Ekstrands avhandling om småbarnsskolor i Sverige 1833 och 

framåt, visar att mot slutet av 1800-talet kom dessa institutioner att alltmer 
fungera som ersättningskola för folkskolan, för att senare ingå i denna, när den 
stabiliserats. En småbarnsskola kunde inrymma 200 barn i åldern 2-7 år i salar 

som var inredda med amfiteatraliska bänkställningar där undervisningen bed-
revs enligt en modell där färdiga frågor ställdes och som barnen besvarade 
unisont.66 Ann-Christine Vallberg Roth har i ett läroplanshistoriskt perspektiv 
visat att så kallade skolapparater i form av kulramar och urtavlor användes i 
småbarnsskolor där barnen undervisades i religion, matematik, läsning och 

skrivning.67 Ekstrand menar att småbarnsskolans utveckling mot skolverksam-
het kan ha att göra med en långsam utvecklingstakt för folkskolan och leda-
rinnorna i småbarnsskolan skulle då ha spelat en betydande roll genom att 
organisera förberedande lästräning.68 Som en följd blev barnkrubban en mer 
accentuerad verksamhet för yngre barn. Enligt Ekstrand kunde en småbarns-

skola övergå till en barnkrubba med karaktär av barnträdgård, vilket medförde 
”att yrkesarbetande kvinnor i småbarnsskolan bekantat sig med Fröbels peda-
gogik, anammat nytänkandet och praktiserat idéerna”, när den svenska barn-
trädgårdsrörelsen organiserades vid förra sekelskiftet. 69 

                                               
64 Brehony, 2004. 
65 Morgenstern, 1867. Enligt Ekstrand, 2000, är Morgensterns bok, översatt av makarna Dahl-

gren i Örebro; Pape-Carpantier, 1869. 
66 Ekstrand, 2000. 
67 Vallberg Roth, 2002. Hon visar även att Fröbel-material kunde tas in i småbarnsskolorna. 
68 Ekstrand, 2000. 
69 Ekstrand, 2000, s. 197. 
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Småbarnsskolorna riktades framförallt till arbetarbarn och enligt Ekstrands 
forskning var detta en samhälleligt sanktionerad verksamhet med det huvud-
sakliga syftet att ”bringa arbetarklassens barn i fysiskt gott tillstånd” så att de 
kunde bli duglig arbetskraft som var nöjd och tillfreds med sin lott. I kontrol-
lerad form kunde så ”det förvildade stävjas” och arbetarklassen få utkomst 

genom att barnen omhändertogs.70 Talet om samhällsansvar var tvetydigt och 
grumlades av en nedlåtande ton över människor som dels framställdes som 
obildbara, dels i att det var riskfyllt att utbilda arbetare. Fattigdom sågs inte 
som orsakad av socioekonomiska villkor, snarare som ett mentalhygieniskt 
problem. Genom tidig fostran till uppmärksamhet, ordning, lydnad, eftertanke 

och självverksamhet skulle småbarnsskolorna fostra karaktären hos de väx-
ande proletära grupperna i städerna. Som också Ekstrand påpekar, var empa-
tisk hänsyn inte det främsta kännetecknet för inrättandet av småbarnsskolor. 
Snarare var det att borgerligheten såg sig tvingade att agera för ”att värna och 
stärka den makt man förvärvat, de positioner och de privilegier man upplevde 

hotades”.71 Moralfostran och institutionaliserad disciplin var den främsta am-
bitionen, inte pedagogik, vilket delvis var en skillnad jämfört med ambition-
erna för barnträdgårdarna. 

När pionjärerna startade barnträdgårdar omkring sekelskiftet nittonhundra 
så var de i regel utbildade i Fröbels pedagogik. Bildandet av det svenska Frö-

bel-förbundet 1918 var på det sättet en del av en redan påbörjad influens sedan 
1860-talet. Jan-Erik Johanssons forskning om Fröbel och svensk förskola har 
visat på de viktigaste inslagen i Fröbels pedagogik: Att tillgodose barnets egen 
verksamhetsdrift som tog sig uttryck i barns lek och arbete med husliga syss-
lor.72 Med arbetsmedelpunkten, gåvor och sysselsättningar samlades undervis-

ningen i barnträdgården kring ett ämne. En arbetsmedelpunkt kring 
exempelvis ett djur eller ett träd inleddes med en upplevelse i naturen eller 
omkring det valda ämnet, som sedan bearbetades i aktiviteter med sång, rim 
och ramsor, lek och rörelse. Begreppslig förståelse av självet, familjen och det 
omgivande samhället hörde också till verksamheten i barnträdgården. Johans-

son menar att det är aktiviteter som blivit typiska för förskolepedagogiken, 
men betonar att förskolans historia inte är entydig och enhetlig; den har präg-
lats av variation och förändring genom olika influenser av pedagogik och me-
toder.73  

Nu introducerades också nya pedagogiska och psykologiska perspektiv vid 

sidan av den hittills dominerande inspiratören, pedagogen och filosofen Fri-

edrich Fröbel. Den italienska läkaren och pedagogen Maria Montessori 

(1870–1952) introducerades i Sverige 1923. I Christine Quarfoods forskning 
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om Montessori i Sverige framkommer dock att metoden inte på allvar etable-

rades förrän på 1960-talet trots ett initialt intresse.74 En av orsakerna skulle 

enligt Quarfood vara den österrikiska barnpsykologen Elsa Köhlers kritik mot 

Montessorimetoden. Köhler hade bjudits in till Norrköping av Ellen och Maria 
Moberg i början av 1930-talet för att föreläsa och undervisa vid Fröbel-semi-

nariet. Köhler var kritisk till den psykologiska atomism som hon menade att 

Montessoris metod i allt för stor utsträckning förespråkade. Vad Köhler lyck-

ades med var att genom föredrag och kurser i barnpsykologi skapa nya kun-
skapsområden för barnträdgårdsarbetet som inkluderade Fröbels pedagogik.75 

Hultqvist gör en annan tolkning av varför Montessoris system inte fick ge-

nomslag, nämligen därför att det ”förvägrar barnet den äkta friheten”.76 

Köhlers framgång eller gehör berodde på, menar han, att hon lyckades förena 
två sätt att tala och tänka om frihet i en och samma idé om barnets utveckling; 

ett byggt på självreglering (Montessori), och ett byggt på korrigering i efter-

hand (Fröbel).77 Detta är viktigt för min avhandling som visar hur föreställ-

ningar om friheten förhöll sig till det konkreta och didaktiska – till vardagliga 

material och arbetssätt. 
Olika aktörer inom förskolepedagogikens fält började skapa en vetenskap-

lig bas kring pedagogik och psykologi, vilket var del av en internationell ut-

veckling. Sven. G. Hartmann och Ulf. P. Lundgren visar detta i ett urval texter 

av John Dewey. De lyfter också Elsa Köhlers betydelse för den progressiva 
pedagogiken inom den obligatoriska skolan och inte minst inom svensk för-

skolepedagogik. Även Ann-Katrin Hatjes forskning framhåller Elsa Köhlers 

betydelse, och inte minst belyser Lars Karlssons avhandling Köhlers verksam-

het i Sverige.78 
Elsa Köhlers (1879–1940) idéer och inflytande i barnträdgårdens verksam-

het är ändå inte lika uppmärksammade som Fröbels, trots att hon introduce-

rade en ny form av didaktik för barnträdgården i form av intressecentrum. 

Köhler var ju också en aktör på den svensk-nordiska scenen och därför inte 
uppmärksammad i internationell forskning om barnträdgården, menar jag. 

Hennes närvaro i Sverige skapade ändå en internationell koppling, eftersom 

hon kom från Wien. Och hon var den som gav en vetenskaplig grund för barn-

trädgårdens verksamhet. I Österrike undervisade hon vid Pädagogisches Insti-

tut der Stadt Wien, och hon var engagerad för att få till stånd utbildnings-
reformer.79 Som psykolog, lärare och forskare samarbetade hon med Charlotte 

Bühler (1893–1974), Karl Bühler (1879-1963) och Jean Piaget (1896–1980) 

inom ett växande forskningsfält kring barnpsykologi. Under 1920- och 1930-

talet samarbetade Elsa Köhler och Ingeborg Hamberg (1896-1980) med lärare 
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och elever i Varberg, Göteborg och Trondheim i Norge i ett utvecklingsarbete 

som sammanfattades i en publicerad föredragsserie.80 Arbetet resulterade se-

nare i en teori om aktivitetspedagogik.81 

Köhler framstår i Johanssons forskning som en förnyare av barnträdgår-
dens verksamhet genom att införa ett vetenskapligt tänkande och förhållnings-

sätt i utbildningen för barnträdgårdledarinnor och samtidigt hålla Fröbels 

idéarv levande.82 Hultqvist formulerar det som att Elsa Köhler blev en rädd-

ning för många inom Fröbel-förbundet genom att hon lyckades skapa en bro 
mellan traditionell barnträdgårdsdiskurs och modern socialvetenskaplig teori-

bildning, ”så att termerna i den ena ordningen blev utbytbara mot termerna i 

den andra”.83 Min analys kommer att visa på ett liknande resultat, men genom 

hur beskrivningar av verksamhetsinnehåll, material och arbetssätt också bi-
drog till en sådan omformulering av verksamheten. 

Lentz Taguchis läsning av Köhlers insatser på barnträdgårdens område och 

möjligheten till befrielse för barn och ledarinnor genom psykologin, innebär 

en problematisering av vad utvecklingshjälp kan bli ”i förhållande till en do-

minerande och maktproducerande diskurs”.84 Om ledarinnans utvecklings-
hjälp som riktas mot det observerade barnet tolkas som en korrektion och en 

brist, hos barnet eller barnets levnadsvillkor, blir ledarinnan en maktproducent 

snarare än någon som stödjer barnets utveckling, enligt Lenz Taguchi.85 Den 

forskningstradition som Lenz Taguchi arbetat fram har haft konkreta impli-
kationer på förskolans arbete med att utveckla pedagogisk dokumentation som 

verktyg och ett reflekterande arbetssätt i förskolans verksamhet.  

När Ellen och Maria Moberg bjöd in Elsa Köhler till Norrköping innebar 

det ett annat sätt att ta del av det internationella barnforskningsfältet än det 
som Alva Myrdal och Carin Ulin hämtat från USA och Europa. Köhlers idéer 

om att observera barnen i verksamheten och inte i laboratoriemiljöer innebar 

att förhålla sig till både barn och vuxna i verksamheten jämfört med vad den 

experimentella psykologin förespråkade, menar Lindgren och Söderlind. El-
len och Maria Moberg tog till sig det nya i form av barnpsykologi, till sin egen 

verksamhet, samtidigt som detta i sig innebar att nya forskningsperspektiv 

kunde få fotfäste i tät relation till en barnträdgårdspraktik.86   

Hur det observations- och dokumentationsarbete som Köhler satte igång i 

Norrköping skapade relationer mellan barnen, de utbildade fröknarna och ele-
verna under utbildning visar Lindgren & Grunditz. Deras analyser utgår från 

barnens handlingar och seende, som det dokumenterades av eleverna, och vi-
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sar att en rad relationer materialiserades; hur barn kunde uppmärksamma ele-

vernas/observatörernas seende, hur barnen visade intresse för elevernas/ob-

servatörernas dokumenterande och hur barn kunde leka att de i rollen som 

lärare/elever observerade barn. Genom hur barn och vuxna tittade och betrak-
tade sig själva, varandra och omgivningen skapades såväl handlingsutrymme 

som plats och relationer i barnträdgården. I forskningen framträder en bild av 

nära och tät interaktion mellan barn och barn, barn och elever, samt mellan 

barn och vuxna.87 Hur mycket vardagslivet påverkats av Köhlers inflytande är 
svårt att veta eftersom det inte finns några dokumentationer från tiden innan 

hon kom till Norrköping att jämföra med. 

Tidigare forskning visar också att innehållet i förskolepedagogiken kunde 

påverkas av andra influenser än det vetenskapliga. Hatje beskriver hur Ellen 
och Maria Moberg införde träslöjd i barnträdgårdarna på ett tidigt stadium 

utifrån Eva Rodhes (1836–1919) modellserier för småbarnsslöjd. Maria Mo-

berg deltog i Otto Salomons (1849–1907) träslöjdverksamhet på Nääs utanför 

Göteborg. I strävan efter friare former och bort från mönster och mallar prö-

vades pedagogik och metodik som ansågs vara bättre anpassade för små barn 
och som inte hämtades från vetenskapliga fält.88 Enligt Brehony, väckte Otto 

Salomons kurser internationell uppmärksamhet och lärare från England deltog 

i sommarkurser under sina ferier.89 Även Amy F. Ogata, som forskat om fe-

nomenet svenska pedagogiska träleksaker, hänvisar till den internationella 
uppmärksamheten kring Salomons kurser. Ogata visar hur slöjd som ämne 

utvecklades från hantverkstraditioner i jordbruks- och bondesamhället. Att 

snida, karva, sy, sticka eller väva för att tillverka nödvändiga vardagsföremål 

hörde till sysslorna i hemmen, som barnen deltog i, åtminstone på landsbyg-
den. Den ökande tillverkningsindustrins produktion av verktyg, tyger och kon-

fektion medförde en tillbakagång av hantverkskunskaper. Slöjd som ämne i 

skolan var ett sätt att stävja en sådan utveckling, och det motiverades med att 

slöjd tränade fingerfärdighet, självförtroende, noggrannhet tålamod, flit och 
uthållighet.90  

Den brittiske utbildningssociologen Basil Bernstein använder sin egen 

skolgång för att illustrera transformeringen av en verklig diskurs utanför sko-

lan i form av hantverket snickeri till en föreställd diskurs i form av skolämnet 

träslöjd, som ett utbildningssystems sätt att upprätta och underhålla symbolisk 
kontroll för träning av förmågor som exempelvis flit och noggrannhet.91  

I Ann-Katrin Hatjes forskning om barnträdgården som ett kvinnligt sam-

hällsprojekt framhålls att dygder och förmågor som noggrannhet, flit och ut-

hållighet kan relateras till de kvinnliga pionjärernas klassbakgrund, med ideal 
som omhuldades av borgerligheten. Ett ideal som skulle möta ett nytt samhälle 
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under nittonhundratalets första decennier där en kristet präglad humanism 

mötte en demokratisk människosyn.92 

Fröbels material - betydelse för barnträdgården 

Det pedagogiska material som Fröbel delvis utarbetade och som färdigställdes 

av hans medarbetare bestod av ett tjugotal så kallade lekgåvor som skulle bidra 

till att åskådliggöra matematik, geometri och begreppsbildning genom att bar-

nen fick arbeta med helhet, delar, ytor, linjer och punkter. I Brita-Lena Ömans 
genomgång av Fröbels lekteori delas lekgåvorna in i fyra grupper: lek med 

kroppar, där bollen, kuben, cylindern och klotet ingår; lek med ytor innefattar 

figurläggning och pappersvikning; i lek med linjer ingår trästickor, flätspån, 

flätremsor av papper, tecknade och sydda linjer; i lek med punkter ingår ärtor, 
frön, stenar, pärlor, snäckor, sand.93 Birgitta Wallström94 har gjort en liknande 

genomgång av Fröbels material och som kompletterar Ömans bok för de som 

vill fördjupa sig i Fröbels pedagogik.  

De första sex gåvorna bestod alltså av lådor med klossar i olika antal, stor-
lek och form. Gåvorna övergick i så kallade sysselsättningar med papper, tyg, 

garn, vävramar sax, lim, lera. Jan-Erik Johansson beskriver ett systematiskt 

ordnat material där ordet ”gåvan” har symbolisk betydelse genom att lekgå-

vorna utvecklas till bildningsinnehåll endast i samspel mellan barn och vuxen. 

Till exempel kan den enkla leken med en boll som försvinner och återkommer 
symbolisera ”vad det vill säga att vara ensam och åtskild, att ha eller att ha 

haft.95 I William Nicholas Hailmanns amerikanska översättning av Fröbels 

The Education of Man från 1898 tolkades gåvorna och sysselsättningarna som 

varandras förutsättningar för att abstrakta kunskaper skulle omsättas i kon-
kreta handlingar.96  

Forskning om Fröbels pedagogik visar att olika uppfattningar om tillämp-

ningen av material och metoder orsakat konflikter inom Fröbel-förbunden i 

England och USA. Exempelvis visar Jane Read från ett pedagogik- och ut-
bildningshistoriskt perspektiv på spänningar inom Fröbel-rörelsen i Storbri-

tannien. Debatter uppstod bland nydanare och ortodoxa uttolkare av Fröbel, 
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som antingen förespråkade fri lek och kreativa aktiviteter som modell eller en 

mer föreskrivande och lärarledd modell. Read visar att skolstyrelser förordade 

att gåvor och sysselsättningar i småbarnsskolor var att föredra för arbetarklas-

sens barn, det vill säga manuell träning, medan andlig spis enligt Fröbels filo-
sofi, kunde förbises.97 Read har också undersökt kvinnligt nätverksarbete 

utifrån Fröbels pedagogik under 1840 till tidigt 1900-tal. Här framträder kvin-

nor med flera roller än systrar och fruar; de är ledare, grundare och ideologer 

som skapar politik.98 
En av Fröbels ursprungliga metoder var pappersvikning, för att implicit nå 

kunskaper om matematiska begrepp. Det vikta papperets linjer, ytor och punk-

ter var, som framkommit här ovan, en väg till geometrisk förståelse. Denna 

aktivitets uppgång och fall i brittiska barnträdgårdar är belyst av Michael Fri-
edman som studerat manualer från 1870-talet och 1920-talet. Från att ha fram-

hållits som en aktivitet med högt värde kom pappersvikning att betraktas som 

allt för lärarstyrd med ökade krav på att barn skulle få uttrycka sig fritt.99 Fri-

edman refererar till Elsie R. Murray, en ledande Fröbel-revisionist i det tidiga 

1900-talets England, som hävdade att symmetrisk pappersvikning och sym-
metriskt arbete med gåvorna var slöseri med tid.100 Som jag kommer att visa 

förefaller det som att det svensk-nordiska talet om material och arbetssätt gick 

i dialog med den internationella rörelsen. 

Motsättningarna inom barnträdgårdsutvecklingen som uppstod i början av 
1900-talet i USA och i andra länder har diskuterats av Tallberg Broman vari 

hon pekar på att den centrala problematiken handlade om synen på värdet av 

symbolism kontra realism i barndomen; styrning kontra fri lek och skapande 

aktiviteter i pedagogik för yngre barn. Enligt Tallberg Broman hade etable-
ringen av barnträdgårdar i USA haft stöd av manliga skolreformatörer. Med 

nya vetenskapliga metoder som grund kritiserades Fröbels pedagogik av bl.a. 

John Dewey, Stanley Hall och Edward Thorndike. Till exempel så förkastades 

symboliken med cirkeln som en samlande helhet, vilket var centralt för Fröbel. 
I stället borde barnen sitta så att ljuset föll in från sidan, liksom att grovmotorik 

borde utvecklas före finmotorik. Kritiken mot Fröbels pedagogik om att 

sysselsättningarna inte var anpassade för små barns handmotorik kunde såle-

des förklaras med utvecklingsskäl, enligt Tallberg Broman.101  

Utformningen av miljö och material hängde ihop med internationella 
strömningar och hur det argumenterades för att förnya barnträdgårdsrörelsen 

i Sverige. Pionjärerna inspirerades också av både inhemska och utländska 

lektraditioner genom sånger, sånglekar och material. Hit hör träslöjdskurser 

                                               
97 Read, 2006. 
98 Read, 2003. 
99 Friedman, 2018. 
100 Riach Murray, 1903. Även Read, 2006, refererar till Murrays kritik 
101 Tallberg Broman, 1991, s. 79–86. 



22 

på Nääs som hade internationell spridning.102 Samtidigt, vilket Johannes West-

berg lyfter, spreds en specifik identitet för barnträdgårdarna i Sverige genom 

Elsa Beskows sagor och Alice Tegnérs sånger. Detta var del av hur en specifik 

svensk nationell identitet växte fram.103 Westberg påpekar således inte enbart 
skolans betydelse för formuleringen av en nationell identitet, utan även att 

barnträdgårdsrörelsen var en del i detta. I både skolan och barnträdgården 

kopplades idén om en nationell enhet till den svenska naturen – via naturkun-

skap i skolan och via Beskows akvareller i sagorna. 
Till en början, när de första barnträdgårdarna i Sverige startade var det bar-

nen ur de högre klasserna som var målgruppen. Med industrialisering och ur-

banisering uppmärksammades barnen på ett annat sätt än tidigare. En god 

fostran kunde överföras även till arbetarbarnen. Anne-Li Lindgren menar, att 
barnträdgården i Sverige blev en plats där barn från olika samhällsklasser 

kunde mötas och dela barndomar.104 Barn till arbetare vistades i miljöer som 

de annars inte skulle haft tillgång till. På så sätt fick de erfarenheter som deras 

föräldrar inte delade. 

Jan-Erik Johansson menar att Fröbel använde begreppen lekomsorg eller 
lekvård för att beteckna ett ”samhandlande” mellan barnet och den vuxne. 

Lekgåvornas innebörder, struktur och lagbundenhet kunde visa sig för barnet 

genom att den vuxne tolkade språkligt vad barnet gjort (efterföljande under-

visning) och genom att ge uppgifter att lösa (föreskrivande undervisning) på 
ett lekfullt sätt.105  

I analysen av tidskriftens innehåll visar jag hur frågan om frihet bland annat 

handlade om vilket material barnen skulle arbeta med. Man kan säga att fri-

heten reglerades av det mest vardagliga – hur material skulle utformas och 
användas. Detta är aspekter som inte uppmärksammats i tidigare forskning om 

tidskriften. Här har jag inspirerats av Larry Prochners analys av hur använd-

ningen av Fröbel-material i USA, särskilt klossarna, var uttryck för ideolo-

giska ställningstaganden där konservativa uttolkare av Fröbels pedagogik 
ställdes mot mer radikala uttolkare, som ville förändring.106  

Professionalisering - aktörer i en samhällskontext 

Synen på fattigdom och misär som självförvållad och grundad i bristande mo-
ral och sedlighet förändrades under sent 1800-tal. En sådan syn ersattes för att 

ge plats åt växande insikter om hur samhälleliga strukturer kunde skapa nya 

                                               
102 Hatje, 1999. 
103 Westberg, 2017. 
104 Lindgren, 2020a. 
105 Johansson, 2017, s. 269; 2020. 
106 Prochner, 2011. 
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villkor för grupper i samhället som tidigare uteslutits från en politisk formu-

leringsarena.107  

En så kallad folkhemstanke växte fram ur socialliberalismen och den kvinn-

liga filantropin med avsikt att överbygga klassmotsättningar och skapa fred i 
samhället, vilket Hatje benämner som en borgerlig harmoniseringspolitik.108 I 

en detaljerad analys visar Lindgren hur talet om och synen på hem (privata 

och institutionslika) var en central del i hur ett folkhemsideal mejslades ut som 

något annat än socialliberalism och i den processen var hänvisningar till barn 
framträdande.109 Hem-metaforen var central i den tidiga barnträdgårdsrörel-

sen, liksom senare på nya sätt, vilket skapade en koppling mellan talet om 

barn, hem och småbarnsinstitutioner, där barnträdgården var ett exempel.110 

Vilka var då de kvinnor som i en sådan samhällskontext hade engagemang 
och möjligheter att driva och organisera för vad de ansåg vara bättre villkor 

för barn i en svensk-nordisk barnträdgårdsrörelse, och i vilka kretsar rörde de 

sig? Vi som intresserat oss för förskolans svenska historia, och särskilt barn-

trädgårdens historia, har lärt känna kvinnliga pionjärer som Ellen Moberg, 

Maria Moberg, Anna Warburg och Disa Beijer i Sverige, Elisabeth Alander i 
Finland, samt Anna Wulff och Bertha Wulff i Danmark genom Ingegerd Tall-

berg Bromans forskning om barnträdgårdsledarinnan som folkuppfostrare; 

Kerstin Holmlunds forskning om hur omsorg om barn har konstruerats och 

förändrats i ett socialt och historiskt perspektiv och hur ett yrke som förskol-
lärare professionaliseras; Ann-Katrin Hatjes historieforskning har lyft fram 

barnträdgårdens pionjärarbete som ett kvinnligt samhällsprojekt, samt Gunilla 

Halldéns studie av barnträdgårdsledarinnan Disa Beijers gärning.111  
Deras forskning visar att pionjärerna samarbetade kring barnträdgårdens 

utveckling i Norden och att de bidrog som skribenter i tidskriften Barnträd-
gården.112 Pionjärerna kom från en likartad social och ekonomisk bakgrund i 
övre medelklass. De hade gått i flickskola, gjort språk- och bildningsresor, de 

förväntades gifta sig, bilda familj samt organisera och leda ett hushåll. Det 
ansågs därför passande med en utbildning till barnträdgårdsledarinna i väntan 
på giftermål. I sammanhanget lyfter både Ann-Katrin Hatje och Ingegerd Tall-
berg Broman fram den tidens syn på en ogift kvinna, som i borgerliga kretsar 
fick genomleva föreställningen att något förblivit ofullbordat. En utbildning 

till barnträdgårdsledarinna kunde framstå som en karriärväg men bara fram 

                                               
107 Hatje, 1999; Västerbro, 2018.  
108 Hatje, 1999. 
109 Lindgren, 2001. 
110 Lindgren, 2020a. 
111 Tallberg Broman, 1991; Holmlund, 1996; Hatje, 1999; Halldén, 2016. 
112 Internationellt var det även kvinnor ur borgerligheten, med utbildning som ägnade sig åt 

barnträdgårdsrörelsen, de var ledarinnor som deltog i barnverksamhet och de letade finansiering 

och spred idén, och de bildade nätverk för att stödja varandra, Nawrotzki, 2017; Prochner & 

Kirova, 2017; Read, 2006; Valkanova & Brehony, 2006; Willekens, Scheiwe & Nawrotzki,  

2015. 
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till ingånget äktenskap, då hon förväntades sluta sin tjänst. Enligt Tallberg 
Broman var det hotande äktenskapet ett bekymmer för upprätthållandet av den 
utbildade arbetskraften i barnträdgårdarna.113 Å ena sidan var den ogifta kvin-
nans civilstånd nödvändigt för att barnträdgårdarnas verksamhet skulle kunna 
fortsätta utan att ständigt förlora arbetskraft för ingångna äktenskap. Å andra 

sidan var den ogifta kvinnan ett hot menar Tallberg Broman, hur skulle hon 
kunna kontrolleras om inte mannen fanns som beskydd.114 Tallberg Broman 
menar att det handlar om att studera ledarinnan som ett aktivt subjekt som 
konstruerar sin värld, men som också konstrueras av den genom olika påver-
kansfaktorer som industrialisering, urbanisering, demokratiseringsprocesser, 

köns- och klassförhållanden.115 
Samtidigt, vid tiden runt sekelskiftet nittonhundra, rådde ett så kallat kvin-

noöverskott vilket både Sten Carlsson och Gunhild Kyle116 har belyst i sina 
respektive arbeten. Kvinnoöverskottet innebar att kvinnor inte ingick äkten-
skap, vilket var särskilt påtagligt inom aristokratin och borgerligheten. Ef-

tersom det inte fanns män som kvinnor kunde gifta sig med, började de skapa 
egna karriärvägar och egna sätt att försörja sig. Detta var också en del av bak-
grunden till kraven på att utbildningar skulle öppnas även för kvinnor. Den 
framväxande barnträdgårdsrörelsen kan förstås även i ljuset av detta. Hatje 
beskriver hur rörelsen drevs av kvinnor från de högre klasserna och att de 

skapade både en utbildnings- och arbetsmarknad för kvinnor. Som ogifta och 
förmögna kunde pionjärerna förfoga över eget privat kapital och med till-
gången till olika kontaktnät som följde deras sociala position kunde barnträd-
gårdsverksamheter startas. Till en början genom att öppna barnträdgårdar i 
sina egna hem och att med föredrag, tidningsartiklar och flygblad sprida in-

formation om verksamheten. Pionjärerna använde sina privata förmögenheter 
för ombyggnader, inredning och inköp av material till barnträdgårdarnas verk-
samhet.117 

Fröbel-förbundets och tidskriftens grundare, Ellen och Maria Moberg, kom 

från en borgerlig bakgrund, de var systrar, ogifta och förmögna. Båda var in-

volverade i staden Norrköpings kontaktnät på flera nivåer. Både Hatjes forsk-
ning och Maria Sundkvists forskning om barn och familjers sociala villkor i 

Norrköping under tidigt 1900-tal visar att Maria Moberg hade kommunala 

uppdrag som ledamot av barnavårdsnämnden och i fattigvårdsstyrelsen. Hon 

var därmed delaktig i beslut om fosterhemsplaceringar och utackorderingar.118 
Ellen Moberg å sin sida var engagerad i kommunalpolitiska uppdrag för de så 

kallade frisinnade: ett förbund av högerpartister och socialdemokrater som 

hade bostadsfrågor och militär nedrustning på programmet.119 Britt Tellgren 

                                               
113 Hatje, 1999, s. 35–36, s. 127–128; Tallberg Broman 1991 s. 87–98 
114 Tallberg Broman, 1991. 
115 Tallberg Broman, 1991, s.53–65. Och av fredsrörelsen, se Andersson, 2001. 
116 Carlsson, 1977; Kyle, 1987. 
117 Hatje, 1999. 
118 Sundkvist, 1994; Hatje, 1999. 
119 Sundqvist, 1994; Hatje, 1999. 
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har i sin forskning framhållit hur levnadskallet som barnträdgårdsledarinna 

innebar att arbeta med barnen för samhället och framtiden, som en sam-

hällsmoder.120 I förhållande till barnkrubbans verksamhet, som pågått sedan 

mitten av 1800-talet och bar på fattigdomsstämpel, kontroll och övervakning 
av arbetande mödrars barn, menar Holmlund att pionjärernas klassbakgrund 

utgjorde en betydande fördel när de argumenterade för barnträdgårdar framför 

barnkrubbor. De hade språk, kontakter och kapital, vilket också gav hand-

lingsfrihet.121  
Pionjärernas klassbakgrund fick också andra effekter som möjliggjorde att 

barnträdgårdsrörelsen kunde växa. Johannes Westbergs undersökning av 24 

barnträdgårdars finansiering i Sverige under åren 1845–1943 visar att gåvor, 

bidrag och testamenten var väsentliga för verksamheternas fortbestånd och att 
donationerna kom från den tidens kapitalstarka industrialister och handels-

män. Studien visar också att avgifter har haft större betydelse än vad tidigare 

antytts i forskning samt att gåvor och testamenten som barnträdgårdarna erhöll 

förvaltades genom utlåning och ränteintäkter, där låntagarna var privatperso-

ner, oftast från överklassen.122 Ur det perspektivet framstår barnträdgårdarnas 
verksamhet med pionjärerna som en väsentlig maktfaktor i samhället genom 

att deras kapital möjliggjorde låneverksamhet.  

Barnträdgårdsledarinnornas professionalisering i Sverige ger avtryck i tid-

skriftens framställning av hur verksamhetens arbete med barnen skulle fortgå 
och hur deras egen profession skulle formeras. I Bengt Sandins och Maria 

Sundkvists utbildningshistoriska forskning om barnavård och uppfostran sker 

enligt den en ökande professionalisering av omhändertagande av barn under 

1900-talet. Barns välfärd och uppförande blev en offentlig angelägenhet och i 
den sociala samhällsplanering som växte fram skulle barnens bästa vara ett 

offentligt ansvar.123 Kerstin Holmlund argumenterar å sin sida för att barnträd-

gårdens ledarinnor använde sig av professionsstrategier som yrkesgrupp för 

att skapa kontroll över rekrytering genom utbildningskrav, antagningsregler 
och utestängningar i syfte att upprätta ett yrkesmonopol som också stängde 

ute eller avgränsade sig mot en vetenskaplig nivå.124 Min undersökning av tid-

skriften som organ för överföring av idéer om material och arbetssätt visar 

däremot att förbundet var öppet för vetenskapliga perspektiv. Detta samtidigt 

som förbundet strävade efter kontroll över innehållet för att utveckla en pro-
fession. 

                                               
120 Tellgren, 2011. 
121 Holmlund, 1996. 
122 Westberg, 2011a, 2011b, 2017a. 
123 Sandin & Sundkvist, 2014. 
124 Holmlund, 1996; 
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Tidskriften Barnträdgården som källa i tidigare 

forskning 

Som forskningsmaterial har tidskriften Barnträdgården haft och har fortfa-

rande stor betydelse för kunskapen om förskolans historia, politik och fram-

växt och flera forskare har använt tidskriften som källa, av vilka några som 

har relevans för mitt arbete anges här. 
Kenneth Hultqvist har studerat förskolebarnet som en konstruktion för ge-

menskap och individuell frigörelse ur ett nutidshistoriskt perspektiv för att få 

fram hur en officiell, eller statlig, bild av förskolebarnet växte fram under ti-

digt 1900-tal till 1970-talet. Tidskriften Barnträdgården var en del av de 
material i form av program, som utgjorde underlag för analysen.125 Hultqvist 

menar att den tidiga barnträdgårdsrörelsens synsätt på barn var ett barn som 

uppmuntrades till självverksamhet, som kunde blicka in i sig själv och utan 

yttre kontroll styra sitt beteende mot det goda och det gemensamma i ett fram-

tida samhälle. Hultqvist har i sin avhandling formulerat det som kampen mel-
lan det goda och det onda. Det är ett uttryck för den tidens samhällsförändring, 

bland annat i form av familjens upplösning. När kvinnor från arbetarklassen 

behövde ge sig ut i arbetslivet och följden blev att barn lämnades utan tillsyn 

framstod gatan som ett hot, inte bara för att barn var oskyddade, de störde 
också stadsbilden och borgerligheten. Idén att barnet utan tvång skulle vilja 

det goda, det sanna och det sköna ingick i en liberal syn på uppfostran som 

strävade bort från lydnadsidealet, mot en mer fri syn på individen.126 

Hultqvist menar, från en teoretisk utgångspunkt hämtad i Michel Foucaults 
tankar om nutidshistoria, (det vill säga att undersöka en problematik i nuet 

genom sättet att tänka om samma eller liknande problem tidigare) att nuet var 

intimt förknippat med 1800- och 1900-talets samhällsomvandling i form av 

urbanisering och industrialisering som ställt nya krav på hur samhällets ge-
menskap skulle formeras och organiseras.127 Hur skulle en syn på gemenskap 

grundad i småskalighet där sociala relationer var synliga och möjliga att över-

blicka, kunna övergå i en gemenskap grundad på storskalighet och där sociala 

relationer inte längre var överblickbara utan snarare abstrakta, frågar Hul-

tqvist. Omvandlingen skapade en moralisk kris som skulle komma att om-
forma en rad relationer och Hultqvist är framför allt intresserad av hur 

relationerna till och från barnet (i förskoleåldern) förändrades och var en aktiv 

del i detta. En moralisk diskurs, det traditionella och gamla, skulle utmanas 

                                               
125 Hultqvist, 1990. Dessa program kallas även texter, s. 62–65, och programtexter, s. 274. Ex-

empel på andra program är statliga utredningar och böcker om förskolebarn, framför allt Alva 

Myrdals Stadsbarn (1935). 
126 Hultqvist, 1990, s. 74-77. 
127 Det sägs inte explicit att det nutida psykologiska barnet är ett problem som ska undersökas, 

men en tolkning kan vara att så var fallet. Hur eller varför ett psykologiskt barn var, eller skulle 

kunna vara, ett problem förklaras inte. 
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och även ersättas av ”olika socialvetenskapliga diskurser som psykologi, so-

cialpsykologi m.fl.”.128 Detta var en process som startade under sent 1800-tal 

och som fick definitivt genomslag på 1950-talet även om processen tog ny 

riktning och ny fart på 1930- och 1940-talen, framför allt genom Alva Myrdals 
inflytande. Omvandlingen gjorde att det sociala hamnade i fokus, snarare än 

det moraliska och därmed sociala relationer, vilka i avhandlingen studeras via 

barn i institutioner, alltså ”institutionaliserade sociala relationer” som ersätter 

det ”traditionella samhällets gemenskapsstrukturer”.129 
Den andra delen i Hultqvist avhandling har flera beröringspunkter med min 

studie. Denna del består av tre kapitel om Barnträdgården som program130; 

kapitel 7 ”Barnträdgården”, kapitel 8 ”Barnträdgården åren 1930–1940” och 

kapitel 9 ”Barnträdgårdsdiskursen 1940–1955”.131 I kapitlen 7 och 8 identifi-
erar Hultqvist aspekter som även jag funnit viktiga i mina tematiska närläs-

ningar om material och arbetssätt, exempelvis att hemmet, det sociala arbetet 

och ledarinnornas roll var viktiga punkter i de texter som analyserats. Det 

handlar även om den betydelse frihet fick och gavs och varför just frihet var 

något viktigt. Eftersom mitt forskningsintresse är annorlunda formulerat än 
Hultqvists kommer jag att presentera delvis andra resultat i relation till dessa 

punkter. I tillägg till Hultqvists resultat kommer jag att visa hur dessa punkter 

gavs betydelse även i relation till material och arbetssätt, vilket således be-

kräftar och förstärker just dessa punkters betydelse.  
Hultqvist pekar på Elsa Köhlers betydelse för att kombinera ett tradition-

ellt, moraliskt tänkande med bas i Fröbels idéer, med en ny socialvetenskaplig 

moral med grund bland annat i psykologi. Han lyfter fram hennes förmåga att 

föra samman det utvecklingstänkande som fanns implicit i Fröbels pedagogik 
med den nya psykologins utvecklingstänkande – att detta blev en förenande 

kraft som gjorde att man kunde samlas kring det nya socialvetenskapligt ori-

enterade tänkandet. Även jag kommer fram till slutsatsen att Köhler var en 

nyckelperson för att få in ett förändrat synsätt i barnträdgårdsrörelsen – men 
då i relation till argument omkring hur material och arbetssätt skulle användas. 

Med sitt kunskapsintresse kring det socialas betydelse utvecklar Hultqvist 

                                               
128 Hultqvist, 1990, s. 273. Kursivering i original. 
129 Hultqvist, 1990, s. 273. Han beskriver denna omvandling som ”ett historiskt faktum”, s. 60. 

Bilden av barnet är dock inte enhetlig, den kan öppnas för nya tolkningar. Samtidigt öppnar han 

för att det kan ske olika läsarter av empiriska material, vilket han kallar ”tolkningar av andras 

tolkningar”, s. 61. Som jag angett ovan ser jag tidskriften dels som ett sådant sekundärmaterial 

men också som ett primärmaterial som beskriver vad som faktiskt hände. Jag inkluderar även 

perspektivet att det var aktörernas egna tolkningar av dem själva i den metodiska ansatsen. 
130 Program, programtext och programkälla är olika benämningar för samma sak. När Hultqvis t 

beskriver programtexternas uppbyggnad framstår tidskriften som den mest komplicerade text-

typen, därför att den inte har den upprepande struktur som de andra programtexterna uppvisar,  

s. 65-66. 
131 Tidsuppdelningen beskrivs på sid 109, dvs. i slutet på kapitel 7. Kapitel 9 har tidskriftsrefe-

renser från 1948, 1951, 1953 och 1955, dvs. från den senare delen av den tidsperiod som kapitlet 

avser att behandla. Detta gör också att kapitel 9 ligger utanför den tidsperiod jag behandlar.  
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också framför allt Alva Myrdals inflytande på barnträdgården. I min analys 

får inte Myrdal samma betydelse, vilket kan bero på att genomslaget för hen-

nes idéer framför allt kom efter 1945. Min analys inkluderar även internation-

ell forskning om barnträdgårdsrörelsen som visat hur material och arbetssätt 
kunde skapa splittring i rörelsen.132 Där med sätts mina analyser i ett delvis 

annat sammanhang än Hultqvists. 

I Kerstin Holmlunds133 avhandling studerades hur omsorg om barn har kon-

struerats och förändrats i ett socialt och historiskt perspektiv. Huvudintresset 
var att få en helhetsbild av hur barnkrubbans och barnträdgårdens intressenter, 

faktorer och avväganden kommit att påverka omsorg om barn och de kvinn-

liga personalgrupperna på väg mot en profession. Holmlund pekar på en kamp 

om barnträdgårdens yrkesfält där barnträdgårdsledarinnor segrade över barn-
krubbans personal, med följden att utbildningens innehåll kunde kontrolleras 

av företrädare som inte hotade den borgerliga kvinnosynen eller den borger-

liga familjen. Holmlunds empiriska material bestod av arkivmaterial, utred-

ningar, protokoll och tidskrifter, varav tidskriften Barnträdgården granskades 

översiktligt för åren 1918–1939, samt systematiskt för åren 1940–1968. De 
texttyper som granskades var ledare och ämnesartiklar som kommenterade 

och återgav politiska beslut och nya riktlinjer av betydelse för avhandlingens 

fokus.134 

Ingegerd Tallberg Broman135 har också använt tidskriften som en del av det 
empiriska materialet i sin avhandling om barnträdgårdsledarinnorna som folk-

uppfostrare, och där framställs tidskriften som ett medel för sammanhållning, 

gemenskap och källa till kunskap och ideologiöverföring. I Tallberg Bromans 

avhandling ingår en granskning av tidskriften under perioden 1918–1945 med 
syftet (som dock var underordnat avhandlingens huvudsyfte) att klassificera 

tidskriftens innehåll både kvantitativt och kvalitativt. Sammantaget ger denna 

klassificering i 15 kategorier en översiktlig bild av tidskriftens innehåll och 

förändring över tid. Eftersom Tallberg Bromans forskning ligger nära mitt av-
handlingsarbete när det gäller analys av tidskriften redovisas de kategorier 

som hon funnit. Därefter redovisar jag vilka av hennes kategorier som ligger 

nära mitt eget forskningsområde och vilka skillnader som föreligger. Katego-

rierna består av 1. Fröbeliana och Fröbel-anknutet material; 2. Konkret inne-

håll från barnträdgårdens verksamhet; 3. Barnträdgårdar i Sverige och 
utomlands; 4. Barnträdgårdens/barnträdgårdsledarinnans uppgift; 5. Pedago-

giska och psykologiska problemframställningar; 6. Material rörande statliga 

utredningar/engagemang/ beslut; 7. Allmänt material; 8. Material rörande öv-

riga pedagoger; 9. Övriga barn/vård/ omsorgsverksamheter; 10. Sysselsätt-
ningar för barn/sånglekar/fingerlekar/tips; 11. Sagor; 12. Information: resor, 

                                               
132 Detta är forskning som tillkommit senare, framför allt på 2010-talet. 
133 Holmlund, 1996. 
134 Holmlund, 1996. 
135 Tallberg Broman, 1991. 
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brev/ bokanmälningar/ meddelande/ hyllningar/ nekrologer/ insändare; 13. 

Annonser; 14. Mötesfrågor/ organisations, förenings-, förbundsfrågor; 15. 

Kurser/Fortbildning.136 För min analys av tidskriften och utifrån avhandling-

ens syfte analyserar jag områden som delvis innefattar Tallberg Bromans ka-
tegorier 1-5, 8, 10, 13 och 15, med den skillnaden att tidskriften i sig utgör 

empirin och analyseras utifrån frågeställningar om hur verksamhetens arbets-

sätt och material fördes fram i tidskriften, med vilka argument, samt vilka per-

soner det var som skrev i tidskriften.  
Även Ann-Katrin Hatje har använt tidskriften Barnträdgården som en av 

flera källor tillsammans med arkivmaterial, statliga och kommunala protokoll 

samt andra tidskrifter och dagstidningar. Ett 90-tal referenser till tidskriften 

Barnträdgården förekommer i noter av totalt 690.137 Hatjes arbete har rele-
vans för mitt avhandlingsarbete genom den historiska belysningen av kvin-

nornas villkor i samtiden, vilket ger en viktig kontext till analysen. Min 

avhandlings fokus på skribenter som skrev utifrån mina frågeställningar visar 

att en mångfald av röster bidrog till att formulera barnträdgårdens verksam-

hetsinnehåll under första halvan av 1900-talet, jämfört med Hatje som haft 
fokus på ett fåtal pionjärer. 

Den forskning som Tallberg Broman, Hatje och Holmlund utfört har rele-

vans för mitt avhandlingsarbete genom att deras arbeten tecknar en viktig bak-

grundsbild för mina analyser av tidskriften. Dels genom ett kvinnohistoriskt 
perspektiv på hur barnträdgården växte fram i Tallberg Bromans arbete och i 

Hatjes framställningar där pionjärernas villkor och bakgrund har lyfts fram. 

Dels genom barnträdgårdens relation till andra småbarnsinstitutioner och med 

en tydlig koppling till sociala frågor och professionens utveckling i Holmlunds 
forskning. Detta ger en bakgrund till det som Fröbelförbundet och tidskriften 

Barnträdgården skulle företräda vid starten 1918. Mitt särskilda fokus är hur 

tidskriften förhöll sig till den konkreta utformningen av ett verksamhetsinne-

håll, till arbetssätt och material, och hur detta skapade förväntningar på hur 
barn och ledarinnor borde vara. Det bidrag som mitt förskoledidaktiska per-

spektiv tillför bidrar med bl. a. ytterligare konkretion med sikte på vardagen i 

barnträdgården. 

Som en del i forskning om barnträdgårdens historia har också Anne-Li 

Lindgren och Ingrid Söderlind använt tidskriften Barnträdgården tillsammans 
med politiska texter i statliga utredningar, propositioner, inskrivningshand-

lingar, brev och observationsprotokoll för att i analysen få fram flera perspek-

tiv på olika aktörer för att skildra hur den statliga förskolepolitiken tagit form. 

Författarna framhåller kontinuitet och förändring som aspekter i förskolans 
verksamhet som både präglas av det vardagliga och de politiska beslut som 

fattas.138 Aspekter av kontinuitet och förändring kommer att lyftas även i den 

                                               
136 Tallberg Broman, 1991, s. 171–244. 
137 Hatje, 1999. 
138 Lindgren & Söderlind, 2019. 
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här analysen, men utifrån fokus på hur verksamhetens material och arbetssätt 

framställs i tidskriften Barnträdgården, som främsta empiriska källa. 

Hillevi Lenz Taguchi har i sin avhandling om makt, motstånd och frigörelse 

som syfte att förstå förändring och samtidighet som en kontinuerlig process; 
hur den kan framträda i en pedagogisk praktik och i en forskningspraktik. 

Lenz Taguchi utgår från en feministisk poststrukturell variant av aktionsforsk-

ning i studien av hur pedagogisk dokumentation användes i ett förändringsar-

bete. Hon genomförde i ett prövande av kooperativa läroprocesser med 
förskollärare, även nutidshistoriska läsningar av barnobservationer och doku-

mentationsarbete i svensk förskolepraktik. Tillsammans med Barnstugeutred-

ningen, debattexter och pedagogisk litteratur var tidskriften Barnträdgården 

en särskilt viktig källa. Lenz Taguchis genomgång av tidskriften med ett se-
lektivt urval för analys över en längre period 1930-1999, öppnade för möjlig-

heten att göra läsningar av barnobservationer och dokumentationsarbete på 

flera olika sätt.139 Lenz Taguchi har lyft fram Elsa Köhlers insatser som bestod 

i att vetenskapliggöra arbetet i barnträdgården genom att introducera barnpsy-

kologi och tekniker för att observera barn i verksamheten.140 Detta har rele-
vans för min analys av tidskriften, eftersom Elsa Köhler blev en viktig aktör 

för barnträdgårdens verksamhet under den period som studeras. 

Lenz Taguchis samtidsstudie (år 2000) var ett försök att hitta former som 

inte låter pedagogiken stelna i fasta modeller eller i former av moralisk dis-
kurs, för att återknyta till Hultqvists analys. I den meningen så talar hennes 

forskningsintresse med min avhandlingsstudie. Som jag kommer att visa cir-

kulerade talet om hur material och arbetssätt skulle användas och förändras i 

barnträdgården bland annat omkring detta – huruvida och på vilka sätt just 
material och arbetssätt frös fast eller frigjorde såväl barnen som ledarinnorna. 

I båda fallen – i Lenz Taguchis avhandling och genom vad som framkommer 

i mina analyser – uttrycks ett engagemang för hur ett, med dagens språkbruk, 

”pedagogiskt förändringsarbete” kan gå till.141 Även mina analyser ger prov 
på hur kvinnor i förskolan försökt ändra på det som Lenz Taguchi benämner 

som det ”för givet tagna och normerande föreställningar” i förskolan.142 

Summerande reflektion 

I genomgången av tidigare forskning med relevans för den här avhandlingens 

fokus framträder en komplexitet omkring barnträdgårdsledarinnorna och den 

tid de levde och arbetade i. Utifrån deras privilegierade livsvillkor fanns å ena 

                                               
139 Lenz Taguchi, 2000. 
140 Lenz Taguchi, 2000, s. 89–91. Se även Hultqvist, 1990, s. 124–32; Lindgren & Söderlind, 

2019, kapitel 3, om Köhlers vetenskapliga perspektiv i relation till andra samtida barnpsyko-

logiska strömningar. 
141 Lenz Taguchi, 2000, s. 21. 
142 Lenz Taguchi, 2000, s. 25. Detta ingår i avhandlingens andra frågeställning.  
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sidan förväntningar på giftermål, eller, om inte äktenskap infriades, så fram-

stod utbildning till barnträdgårdsledarinna som passande. Å andra sidan fanns 

en möjlighet till större självständigt liv och utbildning för en ogift förmögen 

kvinna. Med eget kapital och ett socialt kontaktnät utgjorde hon en maktfaktor 
i ett lokalsamhälle. Kvinnor ägde inte rösträtt före 1921, kvinnors rättigheter 

var begränsade, men de deltog i en internationell rörelse kring barn och peda-

gogik och blev tolkningsföreträdare för saken. Det var i ett sådant samman-

hang av samtidiga motsättningar på flera plan som tidskriftens innehåll 
formulerades och spreds.  

Det ämne som i första hand ska analyseras i min egen text är pionjärernas 

sätt att, tillsammans med en läsekrets, under dessa komplexa yttre villkor 

framställa barnträdgårdens verksamhetsinnehåll med avseende på val av ar-
betssätt och material. Både Fröbel och Köhler var viktiga inspiratörer och båda 

betonade ledarinnans betydelse för barns utveckling. Men Köhler, och senare 

andra, bidrog till att vidga denna betydelse med att ledarinnans kunskaper 

skulle stå på vetenskaplig grund. Detta skulle ske genom att införa barnobser-

vationer och ämnet barnpsykologi i utbildningen till barnträdgårdsledarinna. 
Värt att notera är att det fanns en skillnad i hur dessa inspiratörer rent fak-

tiskt framstod som personer i den undersökta perioden. För barnträdgårdsle-

darinnorna var Elsa Köhler en samtida person; när hennes arbete beskrevs, 

eller när hon citerades i tidskriften var hon en del av barnträdgårdsledarinnor-
nas krets, som inspiratör, föreläsare eller som lärare vid seminariet i Norrkö-

ping, till skillnad mot Fröbels pedagogik och filosofi, som hade ett historisk 

inflytande på barnträdgårdsrörelsen.  

Forskningsgenomgången har också visat att tidskriften Barnträdgården 
kommit att utgöra en av flera källor för att besvara frågor utifrån olika per-

spektiv på förskolans historia och framväxt. Mitt tillvägagångsätt är dock att 

använda tidskriften som enda källa och utsätta dess innehåll för frågestyrda 

tematiska närläsningar med fokus på hur det skapades ett tal om material och 
arbetssätt i tidskriften. 
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KAPITEL 3. Källmaterial -Tidskriften 

Barnträdgården  

I samband med att Svenska Fröbel-förbundet bildades i april 1918 publicera-
des det första numret av Svenska Fröbel-förbundets tidskrift, som redan året 

efter gavs tillägget Barnträdgården.143 Det är denna tidskrift som utgör av-

handlingens källmaterial. Tidskriftens målsättning var att sprida de Fröbelska 

uppfostringsidéerna med betoning på barnträdgårdens verksamhet, men också 
att ”ta till vara andra goda och betydelsefulla uppslag i fråga om barnens vård 

och fostran”. I prenumerationsanmälan angavs att tidskriften ville: 

… behandla etiska, pedagogiska, och sociala frågor, litteratur i sammanhang 
härmed, meddelanden från Barnträdgårdsverksamheten i in- och utlandet, och 
i övrigt innehålla berättelser, lekar, sysselsättningar för de små, fråge- och 

svarsavdelningar m.m.144 

Idén att starta en tidskrift var inte ny inom barnträdgårdsrörelsen. I England 
fanns Child Life från 1899, en tidskrift som hade föregåtts av en rad olika 

publikationer redan från 1874, då det engelska Froebel Society bildades.145 I 

en förteckning över Svensk Fröbel-förbundets bibliotek angavs ett antal tid-

skrifter, varav några utländska, vilket ger en uppfattning om influenser utifrån. 

Där fanns Dansk Fröbeltidene, 1902–11; Education for the New Era, 1920–
1921; Child Life, 1905–1907, 1921; Kindergarten, 1910–19.146 

I det här kapitlet ger jag en övergripande presentation av tidskriftens inne-

håll och redaktion. Genomgången börjar med en prolog där jag via tidskriftens 

innehåll ger exempel på hur redaktionen presenterade, även via bidrag från 
läsekretsen, ett tal om behovet av reformer och även om barn i krigstider. Jag 

har med det därför att det visar hur man relaterade samhällsförändring och 

världshändelser till barnträdgårdens verksamhet. I kapitel 4 redogör jag för 

analysmetod, urval och andra metodologiska aspekter kring hur jag använt 
tidskriftens innehåll som historisk källa. 

                                               
143 Namnet på tidskriften ändrades 1940 och 1944. 
144 Kjellmark 1918. 
145 Roehampton Digital Collection. 
146 Svenska Fröbel-förbundets Bibliotek, 1921. 



33 

Prolog - behovet av reformer och barn i krigstider 

Från det att Fröbelförbundet och tidskriften Barnträdgården startade 1918 och 

fram till 1945 då internationella influenser och kontakter medförde nya kun-
skaper i synen på barn och då professionaliseringen för barnträdgårdens leda-

rinnor ökade, pågick också två världskrig. Detta avspeglades till viss del i 

tidskriften, bland annat genom att den nystartade tidskriftens programförkla-

ring framställde barnträdgårdsledarinnan som en som i ”folkupplysningens 
tjänst skulle stilla hatet i klasskampen genom att hjälpa och stödja fattiga”.147 

Det var ett uttalande som skedde i ljuset av att första världskriget hade pågått 

sedan 1914 och fram till november 1918. Året innan hade den ryska revolut-

ionen ägt rum och i juli 1918 hade den ryska tsarfamiljen avrättats.  
Årtalet 1918 innebar också för Sveriges del ett riksdagsbeslut i december 

som förändrade det politiska systemet som skulle leda till allmän och lika röst-

rätt för män och kvinnor. Samma år antogs också en ny fattigvårdslag vilket 

innebar att samhället skulle bistå människor i nöd och som därmed inte skulle 

vara beroende av allmosor. För kvinnor öppnades möjligheter att utbilda sig 
inom juridik och utbildning, och en ny giftermålsbalk utreddes: gifta kvinnor 

skulle bli myndiga och inte vara underställda sina män.148  

Socialpolitiska förändringar under mellankrigsåren avspeglades i tidskrif-

ten då Ebba Pauli skrev ett inlägg i frågan om välgörenhet år 1928, vilket ana-
lyseras närmare i kapitel 6. Texten andas en växande kritik mot välgörenhet 

och vad ett samhälle i förändring skulle innebära när privata åtaganden alltmer 

skulle övergå i ett statligt ansvar, vilket var en bärande idé i den folkhemspo-

litik som börjat ta form och som beskrivits i tidigare forskning. Statens ansvar 
och utbyggnad av välfärd under 1930-talet skulle innebära att folkpensionerna 

förbättrades, mödrapenning och moderskapshjälp infördes, och alla arbetsta-

gare fick rätt till två veckors semester.149 Pauli anknöt till ett nytt perspektiv 

genom att beskriva det, som det nu beskrevs, självbedrägliga i den tidigare 
sortens välgörenhet. Pauli var entydigt kritisk mot det gamla och för det nya. 

Men hon gav även uttryck för en oro inför hur ett modernt socialt arbete skulle 

kunna klara av att upprätthålla den typ av engagemang och offervilja som 

barnträdgårdspionjärerna haft.150 Pauli talade med läsekretsen om behovet av 

reform, samtidigt som det gällde att värna om vad hon uppfattade som positivt 
i ett äldre system. 

Tidsandan från 1939, när andra världskriget var nära, synliggörs i tidskrif-

ten genom korta berättelser om barns tankar. Jag menar att det var ett sätt att 

direkt relatera vad som hände barn i andra delar av världen med barnen i en 
svensk barnträdgård. Barnen blev som en länk som hölls samman samtidigt 

                                               
147 Warburg, 1918, s. 17. 
148 Ohlsson, 2017. 
149 Berggren & Trägårdh, 2006; Hatje, 1999; Lindgren, 2001; Lindgren & Söderlind, 2019.  
150 Pauli, 1928. Se Ohrlander, 1992, om socialliberal reformpolitik; Löw, 2020, om välfärds-

statens framväxt och historia i relation till det privata och det offentliga.  
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som barn gjordes till förespråkare av, och förebilder för, solidaritet. Ett exem-

pel var en text från läsekretsen om en flicka, Maj-Britt, som åkte spårvagn 

med sin pappa. Samtalet handlade om spanska inbördeskriget. Växelpengen 

som pappan fick tillbaka när han betalat biljetten, tio öre, fick, enligt denna 
iakttagelse, flickan att utbrista: 

… snälla pappa, den där slanten kan väl jag få till dom spanska barna!” Och så 
berättar hon för pappa, hur alla barnen i den barnträdgården, där hon går, har 
en sparbössa, där de samlar småslantar till de spanska barnen. ”Om jag får den 

där tioöringen, så räcker det till ett bröd åt något litet barn, för det har tant Ker-
stin sagt”. De övriga passagerarna i spårvagnen börjar lyssna till vad den lilla 
tösen har att berätta för sin pappa. Och det slutar med att den ena efter den andra 

tar upp en liten slant och ger henne att lägga i sparbössan. Till och med kon-
duktören följer exemplet.  

Det är en lycklig och stolt liten Maj-Britt, som morgonen därpå kommer till 

barnträdgården med handen full av småslantar.151 

Exemplet visar hur ett barnträdgårdsbarn fick fungera som ett slags hjälte och 

förebild för att samla pengar till behövande barn i andra länder. Egentligen 

iscensatte flickan här en insamlingsstrategi som hörde välgörenhetsarbetet till, 
vilket visar att olika ideal framfördes parallellt (jfr. Pauli ovan). Kanske var 

det inte en slump att det var en flicka som ikläddes rollen som filantrop. Hen-

nes initiativ var aktiverat av vad hon varit med om i barnträdgården, och hon 

förde även tillbaka frukterna av sitt initiativ dit. I samma nummer, även den 
osignerad fanns en text, Barnens förslag att lösa världsproblemet, som åter-

gav hur barnen talade om styret i Tyskland: 

Några pojkar äro i färd med att bygga en lastbåt. ”Vi ska resa till Amerika med 
äppelmos”, säger de till ledarinnan, som närmar sig. ”Nej”, invänder Olle, ”jag 
tror vi far till Tyskland, de krakarna kan behöva äppelmos.” ”Ja, men inte Hit-
ler, han får inget, säg fröken?” infaller en annan. ”Ja det är bäst ni tänker efter, 

vad ni tycker.” Det blir tyst en stund. ”Jo, säger Kurt”, vi ska ge honom riktigt 

mycket, mycket äppelmos, så blir han kanske snäll!”152 

Det är naturligtvis svårt att veta varför redaktionen valde just detta exempel 
för publicering men om man utgår från att de gav sitt bifall till innehållet var 

detta en tydlig form av kritik mot styret i Tyskland. Intressant är att ledarinnan 

i exemplet inte talade om vad barnen skulle tycka utan i stället uppmanade 

dem att själva tänka efter innan de bildade sig en uppfattning i frågan. Barnets, 
pojkens, önskan om att Hitler borde bli ”snäll” presenterades som en lösning 

på ett världsproblem. 

När de finländska krigsbarnen kom till Sverige under dels vinterkriget och 

andra världskriget rapporterades detta i tidskriften i artiklar och upprop till 

                                               
151 Från Barnträdgården. 1939, s. 33–34. 
152 Svenska Fröbel-förbundets Tidskrift, 1939, s. 114. 
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insamling för nödhjälp.153 En osignerad text med titeln Barnträdgården och 

kriget från 1939 problematiserade den oro som väckts hos barn och vad krigs-

lekar skapade för frågor till de vuxna och till barnen. Men att inte tala om 

kriget vore fel. Bättre vore då i stället att iaktta barnen och försöka hitta på 
något annat att syssla med. Läget i Finland beskrevs fler gånger. År 1940 be-

skrevs hur evakueringen av barn från Helsingfors till landsbygden gått till, 

med en uppmaning att hjälpa till med insamling till Finland.154 Ett referat från 

Svenska Barnträdgårdslärarinneföreningens årsmöte i Helsingfors 1941 berät-
tade om arbetet med barn som varit evakuerade och fått återvända hem och 

hur vuxna skulle förhålla sig till krigslekar när de barn som verkligen upplevt 

något hemskt inte talade om sina upplevelser eller lekte krig.155 

Ett försök till svar på frågan om barns upplevelser av krig, grundad i forsk-
ning, kom från Alva Myrdal som menade ”att det enda som hotar att göra 

krigstid mycket farligare än fredstid är, om den emotionella otryggheten vä-

sentligt ökar”.156 Det var inte den intellektuella vetskapen om krig som var 

farlig utan den känslomässiga påverkan. Därför, fortsatte Myrdal, skulle san-

ningen inte undanhållas barnen. Däremot måste vuxna förstå att barn tar in 
hemska händelser på ett annat sätt än vuxna och de vuxna uppmanades att 

stärka positiva krafter i stället för att bemöta barnen med förbud eller tystnad. 

Hon gav exempel på hur man i England och USA byggde en beredskap för 

den uppväxande generationen, genom att utifrån modern kunskap om uppfost-
ran ge kurser i barnavård, informera om evakueringar och genom att tidningar, 

radio- och regeringsorgan öppnade för föräldrars frågor om hur barn påverkas 

av krig.  

 Inspirerad av Myrdals text byggde Anna Warburg vidare på hur arbetet i 
barnträdgårdarna skulle planeras efter freden.157 I takt med att mödrar behöv-

des i förvärvsarbeten skulle myndigheter inse det samhällsviktiga arbete som 

utfördes i barnträdgårdarna och fler institutioner skulle efterfrågas. Det skulle 

i sin tur leda till ökade krav på kompetens hos dem som kontrollerade verk-
samheten och på dem som utförde arbetet. Warburg uppmanade barnträd-

gårdsledarinnorna, att med grund i den erfarenhet de var i besittning av, att 

göra sig gällande och ta initiativ hellre än att låta sig ”bli regerade av krafter, 

som inte äro kompetenta att bestämma hur framtiden skall och bör te sig för 

barnen i förskoleåldern och deras ledarinnor i Sverige”.158  
Eva Warburg arbetade som ambulerande barnträdgårdslärarinna bland barn 

som evakuerats från Finland. I tidskriftens första nummer 1945 beskrev hon 

hur verksamheter för barn organiserades i flyktingförläggningar i Jörn, Bureå, 

                                               
153 Barnträdgården och kriget, 1939, s.111–113. Enligt Sköld, Söderlind & Bergman, 2014, s. 

13, kom ca 70 000 finska flyktingbarn till Sverige under andra världskriget.  
154 Från Finland; Hjälp Finland, 1940.  
155 Lundqvist, 1941.  
156 Myrdal, 1942, s. 59. Kursiv i original. 
157 Warburg, 1942. 
158 Warburg, 1942, s. 99. 
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Vindeln och Hällnäs. Med hjälp av frivilliga, ibland unga flickor eller mödrar, 

drevs verksamheten vidare när lokaler med viss möda ordnats och när miljön 

och materialet någorlunda motsvarande en barnträdgård.159 Insamling av lek-

saker genom Rädda Barnen och enskilda initiativ där barn i barnträdgårdar 
gav bort sina leksaker rapporterades om i tidskriften. En liknande bild ger 

Anno Saxner som även hon ambulerade mellan flyktinglägren: ”av de 40–75 

orter vi besökte har vi blott på sju platser fått möjlighet till egen lokal. Annars 

får vi husera i matsalar, skolsalar o.d. Men t.o.m. där går det i de flesta fall att 
få trevligt.”160 Tidskriftens fjärde nummer 1945 inleddes med en fredshälsning 

till de nordiska kollegorna: ”Vi ha rika möjligheter att hjälpa till i vårt arbete 

som djupast sett ligger på det inre, det andliga området – uppfostran av de 

minsta. Hatet, råheten, själviskheten skall nedkämpas, godhet, barmhärtighet, 
hänsyn, altruism, grundläggas hos våra barn”.161 En hjärtskärande hoppfullhet. 

Som detta urval texter har visat, fanns ett intresse för att beskriva barnens 

upplevelser av krig, hur de reagerade och vilka insatser som genomfördes för 

att underlätta flyktingbarns villkor. Jag går nu vidare med en mer generell be-

skrivning av redaktion, utgivning och innehåll. 

Redaktion och styrelse  

Vid tidpunkten för bildandet av Fröbel-förbundet och tidskriften samlades ett 

sextiotal barnträdgårdsledarinnor, och andra som var intresserade av Fröbels 
uppfostringsprinciper, i Anna Warburgs hem på Engelbrektsgatan i Stock-

holm i april 1918. Stadgar utarbetades och styrelsen utsågs. Enligt stadgarna 

skulle Svenska Fröbel-förbundets uppgift vara att verka för de Fröbelska upp-

fostringsprincipernas tillämpning vid småbarnsuppfostran i allmänhet och den 
som hade förståelse och intresse för föreningens syfte kunde bli medlem. Tid-

skriften skulle vara en tolk för förbundets syften och verksamhet, samt sprida 

upplysning om förskoleålderns behov av vård och fostran.162 

Till förbundsstyrelsens ordförande valdes Anna Warburg (1881-1967) född 
i Sverige, uppvuxen och utbildad i Tyskland där hon öppnat en folkbarnträd-

gård 1910 och senare en övningsskola för studerande i Hamburg.163 Till övriga 

styrelsemedlemmar valdes fröken Ellen Moberg (1874-1955) till vice ordfö-

rande, som 1920 tog över ordförandeposten efter Anna Warburg som efter 
giftermål flyttade till Hamburg.164 Vidare valdes in fröken Anna Eklund 

                                               
159 Warburg, 1945. 
160 Saxner, 1945, s. 47–49 
161 Barnträdgården 1945, s. 63. 
162 Moberg & Sandels, 1938, s. 11. 
163 Fock, 2008.  
164 Hatje, 1999 s. 160 
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(1872-1942) som startat den första kindergarten i Sverige 1896,165 fröken Ma-

ria Kjellmark (1863-1942) som hade startat Örebro Kindergarten i oktober 

1902 och lagt grunden för Örebro Fröbel-seminarium och förskollärarutbild-

ningarna i Örebro.166 Till styrelsen valdes också fru Agnes Petersson (1866-
1939) från seminarieutbildningen vid Uppsala Enskilda Läroverk, fröken 

Betty Hirsch, samt barnträdgårdsledarinnorna Disa Beijer (1876-1961)167 och 

Anna Stina Pripp (1891-1973). Till suppleanter utsågs fröken Maria Moberg 

(1877–1949), fröken Signe Åkermark (1863–1942) samt barnträdgårdsleda-
rinnan Elin Kärrberg. Av de som valdes in i förbundets styrelse 1918 var fyra 

ledamöter kvar i styrelsen år 1938: Disa Beijer, Agnes Kleberg, Ellen Moberg 

och Maria Moberg. Ester Johansson och Ida Sjögren hade varit ledamöter se-

dan 1920.168 
Anna Stina Pripp inledde det första numret med att betona betydelsen av 

stöd i yrkesverksamheten, både i det praktiska och i den teoretiska och andliga 

gemenskap som ett förbund kan innebära, och ”att i ett socialt arbete som detta 

är man endast en liten länk i den stora syskonkedjan, men en länk, som har sin 

särskilda uppgift att fylla”.169 Tidskriften skulle tills vidare komma ut med fyra 
nummer årligen, med fröken Maria Kjellmark som redaktör. Årsavgiften be-

stämdes till 2 kr och ett ständigt medlemskap kostade 50 kr.170  

Genom Anna Warburgs försorg som ”okänd givare” av 500 kronor till tid-

skriftens utgivning, kunde de fyra första numren tryckas, men ekonomiska och 
organisatoriska problem gjorde att en nedläggning diskuterades år 1920.171 

Tidskriften drevs på frivillig bas och med gåvor som bidrag för tryckkostnader 

under 1918–1930. När en redaktionssekreterare behövde anställas beviljades 

tidskriften statligt stöd.172  

                                               
165Anna Eklund var utbildad vid Pestalozzi-Fröbel, Haus i Berlin, och förutom att ha öppnat 

den första kindergarten i Sverige hade Eklund startat en tidskrift, Kindergarten, som dock blev 

kortlivad med sju nummer. Tillsammans med Signe Åkermark hade Anna Eklund startat det 
första seminariet i Sverige. Den konflikt om innehållet i folkbarnträdgården som förelåg mellan 

å ena sidan Anna Warburg och systrarna Moberg och å andra sidan Anna Eklund och Signe 

Åkermark beskrivs av Hatje, 1999, s. 160–165. 
166 Johansson, 1994; Hatje, 1999. 
167 Disa Beijer omnämns i tidskriften Dagny i december 1913 för att ha öppnat en folkkin-

dergarten i huvudstaden. Lokalerna låg i Birkagården som ordnats genom pastor Natanael Be-

skow och fröken Hanna Pauli. Verksamheten som riktades till barn i arbetarfamiljer hyllas i 

tidningen: ”Och när man förstår att det här inte blott ges en fristad åt de fattiga hemmens barn, 

där de goda anlagen odlas, den första vetgirigheten och verksamhetslusten får sin sundaste nä-

ring och glädjen är bjuden med som lekkamrat, men att härifrån äfven en välgörande och re-

nande vind tränger in i deras hem, då blir det ju äfven klart att det här är fråga om ett 

samhällsuppbyggande arbete, där samhället själf har skyldighet att deltaga”. I Dagny, Tidning 

för svenska kvinnorörelsen. Utgifven genom Fredrika-Bremer-förbundet af föreningen Dagny 

6:50 (1913) s. 389–390. Se även Halldén, 2016, om Disa Beijer. 
168 Moberg & Sandels, 1938, s. 7.  
169 Pripp, 1918, s. 3. 
170 Pripp, 1918. 
171 Tallberg Broman, 1991, s. 188. 
172 Moberg & Sandels, 1938, s. 12.  
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Upplysningar till läsarna om vilka som ingick i redaktionskommittén skedde 

i början av tidskriftens utgivning mer sporadiskt, i rapporter från årsmöten och 

liknande som publicerades i tidskriften. Det var först 1940 som information 

om redaktionens medlemmar blev ett stående inslag och vid den tidpunkten 
ingick förutom Maria Moberg; Stina Sandels, redaktionssekreterare; Märta 

Arnesen, Socialpedagogiska Institutet; Karin Nordwall, K.F.U.K: s Pedago-

giska Institut; Anno Saxner, Majornas Småbarnsskola i Göteborg.173 Senare 

under året tillkom Carin Ulin som ersatte Karin Nordwall.174 Ett tillskott i 
kommittén var Alva Myrdal som tog plats 1941 efter Märta Arnesen.175 

Kärnan i redaktionen var Maria Moberg och Stina Sandels, och om ord-

ningen på namnen i kommittén speglar arbetsuppgiften så hade Myrdal tagit 

över uppgiften som redaktionssekreterare efter Sandels år 1942, då det fjärde 
numret samma år inleddes med Alva Myrdals artikel Barnen som formas av 

kriget.176 Andra medarbetare i redaktionskommittén var Ulla Lagercrantz, 

Märta Åkerlund, Randi Ögland och Noni Warburg Smulowicz. 

Systrarna Ellen och Maria Moberg som hade startat folkbarnträdgården 

Fröbel-stugan i Norrköping, 1904 och Fröbel-institutet 1909, har redan beskri-
vits som pionjärer på området och inte sällan med ett upphöjt epitet.177 Jag har 

också tagit upp att systrarna Moberg, liksom deras medarbetare kom från bor-

gerligheten, de kunde med ekonomiska medel förverkliga sina idéer, och deras 

röster hade lyssnare, förvisso inom en begränsad grupp i början av förra seklet. 
Med förbundets bildande kunde de bygga vidare på relationer och skapa nät-

verk omkring en barnträdgårdsrörelse som prisade Fröbels filosofi och peda-

gogik högt. Tillsammans befann sig barnträdgårdsföreträdarna i brytnings-

tider på väg mot ett modernt industrisamhälle, urbanisering och inte minst 
första världskriget som pågick fram till november 1918 och i den så kallade 

mellankrigstiden fram till andra världskrigets utbrott 1939 då särskilt kvinnor 

engagerade sig i fredsrörelsen.178  

Tidskriftens omfång 

Tidskriftens första årgång innehöll ett dubbelnummer med 31 sidor. Andra 

årgången innehöll två dubbelnummer och ett femte nummer med en omfatt-

ning av 75 sidor. Därefter och fram till 1938 kom tidskriften ut med fyra num-
mer per år med 70–100 sidor.179 Från 1939 ökade utgivningen till sex nummer 

                                               
173 Barnträdgården, 1940. 
174 Barnträdgården, 1940, s. 86. 
175 Barnträdgården, 1941, s. 58. 
176 Barnträdgården, 1942, s. 58. 
177 Westberg, 2011a. 
178 Andersson, 2001. 
179 En tidskrift är en periodisk publikation som utges regelbundet, vanligt är mellan 4–12 num-

mer per år, som kan ha varierat innehåll och vänder sig till speciella intressegrupper. Det är 
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per år med ca 100 sidor. 1945 kom tidskriften ut med nio nummer utökat till 

176 sidor. Sammantaget består tidskriftens 28 årgångarna som analyseras i 

avhandlingen av ungefär 2600 sidor. En svårighet har varit att ange korrekt 

sidhänvisning i tidskriften. Årgångarna är inbundna och sidangivelserna stäm-
mer inte alltid. Detta gäller också för annonserna, vissa inbundna årgångar har 

annonser från företag medan andra inte har det. 

År 1920 noterades 200 medlemmar i förbundet och 1938 hade antalet ökat 

till 286 medlemmar. Antalet prenumeranter uppgick till 400 varav ¼ var läsare 
i Finland, Danmark och Norge.180 Tidskriften bytte namn år 1940 till Barn-

trädgården. Tidskrift för pedagogiska föreningen för förskoleåldern. Stadge-

ändringar medförde ytterligare namnbyte 1944 till Barnträdgården. Tidskrift 

för Sveriges barnträdgårdslärarinnors riksförbund. 
Tidskriftens, det vill säga förbundets, kopplingar till Fröbels pedagogik och 

filosofi synliggjordes och förmedlades i början genom att olika citat av Fröbel 

stod som ingress till årgångarna mellan 1920 till 1925. Sammanlagt förekom 

17 sådana citat vilka knöt an till något av innehållet i det aktuella numret, ofta 

direkt, ibland indirekt. Ett exempel på citat var i ett nummer där barnträdgår-
dens samarbete med hemmen behandlades: ”Endast ur hemmets tysta förbor-

gade helgedom kan mänsklighetens väl skänka oss åter”.181 Ett annat citat av 

Fröbel lyfte fram tanken om helhetssynen i barnträdgårdens verksamhet som 

anknöt till en bokanmälan där ämnet kretsade kring skolan och barnet självt, 
inte nödvändigtvis det barn som vuxna ansåg lämpligt: ”Uppfostran och 

undervisningen, skolan och livet få icke skiljas åt, än mindre stå såsom mot-

satser, utan skola och liv, kunskap och handling måste ömsesidigt förklara och 

stödja varandra”.182 Ett tredje exempel är: ”Att stärka och utveckla kroppskraf-
terna är att ge själen ett dugligt verktyg”, som följdes av en artikel om barns 

kroppsvård.183 

Vilka skrev i tidskriften?  

I tidskriftens medlemsregister för Svenska Fröbel-förbundet från 1920184 re-

spektive 1938185 finns uppgifter om medlemmarnas civilstånd, fru eller fröken, 

utbildningsort och arbetsplats. I tidskriftens register från 1920 fanns tio stän-

diga medlemmar. Av dem har jag i analysen refererat till Ellen Moberg, Maria 
Moberg, Anna Warburg, Anna Holmberg och Ida Sjögren. Registren visar att 

                                               
vanligt att dela in tidskrifter i branschtidskrifter och vetenskapliga tidskrifter. I Guide till Har-

vard-systemet, 2018. Barnträdgården betecknas därmed som en branschtidskrift.  
180 Moberg & Sandels, 1938, s. 13.  
181 Citat av Fröbel, i ingress, 1920, 3:4, s. 1 
182 Citat av Fröbel, i ingress, 1923, 6:1, s. 1. 
183 Citat av Fröbel, i ingress, 1925, s. 21. 
184 Medlemmar i Svenska Fröbelförbundet, 1920. 
185 Medlemmar i Svenska Fröbelförbundet, 1938. 
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medlemmarna i förbundet var spridda över landet. Tidsspannet för deras sam-

mantagna levnadsår sträcker sig från 1870-talet till 1990-talet. 

I analysen av tidskriften har jag refererat till ett sextiotal namngivna skri-

benter utifrån avhandlingens frågeställningar om material och arbetssätt. Av 
de artiklar och debattinlägg som jag har valt ut och analyserat hade arton skri-

benter utbildats vid Fröbel-institutet i Norrköping. Andra som skrev i tidskrif-

ten var barnträdgårdsledarinnor som arbetade eller hade arbetat i någon av 

städerna Norrköping, Stockholm, Uppsala eller Örebro. Fyra inlägg i materi-
alurvalet kom från skribenter som arbetade i Bofors, Elisabeth Willén; i Dom-

narvet, Elin Kärrberg; i Hedemora, Karin Sjögren och i Jönköping, Britta 

Schill. 

I tidskriften skrev också montessorilärare, specialpedagoger och barnträd-
gårdsledarinnor som inte var medlemmar i förbundet men verkade i andra län-

der. Från Danmark: Anna Aegidius, Anna Wulff, Bertha Wulff och Inge 

Oldenburg; Finland: Elsa Borenius, Bärbi Luther, Thyra Hanemann och Ester 

Hårdh; Norge: Valborg Holst-Noack; Tyskland: Charlotte Blensdorf (euryt-

milärare), Käthe Stern, montessorilärare och Dr. Marie Anne Kuntze, special-
pedagog och lärarutbildare, samt från USA: Julia Wade Abbot, specialist i 

barnträdgårdsfrågor i USA. 

Skribenter med annan profession än barnträdgårdsledarinna bidrog till tid-

skriftens innehåll: Elsa Köhler (psykolog och pedagog), Honorine Hermelin, 
(rektor, folkbildare och grundare av Fogelstad-skolan 1925), Maja Montgo-

mery (arkitekt som ritade barnträdgårdar), Alva Myrdal (psykolog och politi-

ker), Marita Notini (tecknare och målare, som illustrerade i tidskriften), Ebba 

Pauli (socialpolitisk debattör och grundare av Birkagården 1912), Carin Ulin 
(barnpsykolog som disputerat i utvecklingspsykologi 1949) och Stina Sandels 

(förskollärare och utvecklingspsykolog som disputerade 1956, ordförande i 

Sveriges Barnträdgårdslärarinnors Riksförbund 1944). 

Bildmaterial 

De fotografier eller illustrationer som förekommer i analysen av materialet 

tjänar som belysande exempel på hur verksamhetens material och arbetssätt 

presenterades i tidskriften, inkluderat i de tematiska närläsningar jag genom-
fört (se kapitel 4). Bildmaterialet i tidskriften var till en början sparsamt och 

de första som publicerades 1920 var exteriören av folkbarnträdgården Småt-

tinggården vid Domnarvets brukssamhälle samt ett foto av en flicka vid väv-

stol. Sysselsättningar för barn illustrerades med en bild på möbler som 
tillverkats av tändsticksaskar.186 Fotografi av en barnträdgård i Bofors som 

öppnat sina dörrar en solig septemberdag, är ett annat exempel.187 

                                               
186 Bildexempel, 1920a. 
187 Bildexempel, 1920b.  
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Gruppfotografier från årsmötena och de nordiska träffarna återkommer i tid-

skriften och det första publicerades 1920, efter årsmötet i Norrköping.188 Bil-

derna signalerade gemenskap och sammanhållning och spred känslor av 

personlighet till läsekretsen, oavsett om det var bilder av sammankomster, in-
teriörer eller barn i aktiviteter. 

Ett fotografi från en Fröbel-utställning visade ett rum där väggarna var 

klädda med dokumentationer från barnens arbete med ”Kon som arbetsmedel-

punkt”.189 Bilder på aktiva barn i olika situationer förekom i ett nummer från 
1921; ett tjugotal barn i åldern 3–7 år vistades på en sommarkoloni utanför 

Norrköping. Bilderna framställde barn som pyntat för mottagande av ”främ-

mande”, fyra pojkar agerar vid en sågbock och tre flickor ses aktiva med ”hus-

hållsbestyr i skogen”.190 
Efter hand utökades fotomaterialet med bilder som visar barn i olika akti-

viteter, en leksamling utomhus, sysselsättning under sjukhusvistelse och slöj-

darbeten är några exempel från 1937.191 Barn som bygger med klossar är ett 

annat exempel.192 Mellan åren 1934–1938 fanns bilder av barn på tidskriftens 

försättsblad. De försvann och återkom i slutet av 1945. Förekomsten av foton 
var ändå ojämn och det kunde vara flera nummer med enbart text.  

Tecknade illustrationer av sysselsättningar med exempel på vikningsar-

beten i papper, kollage, juldekorationer, trä och slöjdarbeten och liknande fö-

rekom i de flesta nummer. Förutom bilder i form av foton och illustrationer 
har även annonser för lekmaterial inkluderats i analyserna. Det är en annan 

typ av bilder och i de fallen kombinerades text med foto eller illustrationer. 

Övriga bilder/fotografier av pionjärer och andra personer som förekom i tid-

skriften ingår inte i analysen. 

Annonser, marknadsföring och litteraturanmälningar 

Hanteringen av annonser och marknadsföring sker på samma vis som med 

bildmaterialet, det vill säga att de ingår i mina tematiska närläsningar när så 
varit relevant. Här gör jag en generell beskrivning av hur reklam användes i 

tidskriften, och hur den förändrades över tid, bland annat genom att gå från 

textbaserade annonser till kombinationer av text och bild. 

Förutom de fyra seminarierna som annonserade utbildningarna till barn-
trädgårdsledarinnor i Norrköping, Örebro, Uppsala och Stockholm193 annon-

serade företag för sina produkter och varor som riktades till barnträdgårdens 

verksamhet. Här fanns Gemla leksaksmagasin på Fredsgatan i Stockholm som 

                                               
188 Bildexempel, 1920c. 
189 Bildexempel, 1920d. 
190 Bildexempel, 1921, 4:2, s. 6, 8, 9. 
191 Bildexempel, 1937, s. 21, 37, 79.  
192 Bildexempel, 1940, s. 64. 
193 Annons för Fröbel-seminarier, 1918; 1928. 



42 

sålde material och möbler för kindergarten.194 Nordiska bokhandeln på Drott-

ninggatan saluförde pedagogisk litteratur och undervisningsmaterial, Öster-

lund & Anderssons A.-B på St. Nygatan och Hötorget förde textilier och 

sängutrustning.195 I Claestorpsboden på Birger Jarlsgatan såldes spånor för 
korgarbeten196, medan Ingrid Sundström marknadsförde en modellserie för 

träslöjd197 och AB Nordiska fröhandeln på Mäster Samuelsgatan tillhandahöll 

”tillförlitligaste frö”.198 

Från början annonserade företag i Stockholm, men från 1920 tillkom också 
företag från städer runt om i landet som Rundströms Järnaffär i Norrköping 

och Lindhska boktryckeriet på Köpmangatan i Örebro.199 Tidskriften annon-

serade också för häften med sånglekar som Ellen och Maria Moberg gav ut i 

samarbete med Alice Tegnér, sagolekar och fingerlekar av Wally Waldner-
Rosén, annons för Akta skogen, en vårvisa om skogen till priset av sex kronor 

för 100 exemplar.200 Enligt Gunilla Halldén, som har skrivit om Disa Beijers 

liv och arbete som pionjär i barnträdgårdens verksamhet i Stockholm, hade 

Beijer skrivit texten om skogen i ett elevarbete om arbetsmedelpunkter och 

bett sin ingifta moster Alice Tegnér att tonsätta visan.201 Jag noterar att Disa 
Beijer inte står angiven som textförfattaren i tidskriftens annons.  

Anna Warburg som hade flyttat till Berlin inte långt efter Svenska Fröbel-

förbundets bildande, fortsatte att vara en ledande röst i förbundet och skribent 

i tidskriften och höll också läsekretsen informerad om ny litteratur för barn-
trädgårdsarbetet med en rad tyska handböcker.202  

Ett intressant och nödvändigt material för spridningen av Barnträdgårdens 

texter var annonsen för Hektografen Ideal, föregångaren till stencilapparaten 

och dagens multifunktionella kopiator:  
 
 

Hektografen ”IDEAL” 
En oumbärlig apparat för mångfaldigande av brev, cirkulär, teckningar, no-

ter etc. Lämplig för såväl hand som maskinskrift.203 
 
Betydelsen av annonsörer i tidskriften synliggjordes med följande uppma-
ning till läsekretsen: 

 

                                               
194 Annons för Gemla leksaksmagasin, 1918. 
195 Annons för Nordiska bokhandeln, samt Österlund & Andersson, 1919. 
196 Annons för Claestorpsboden, 1919. 
197 Annons för Ingrid Sundströms modellserie för träslöjd, 1920.  
198 Annons för A.-B. Nordiska Fröhandeln, 1920. 
199 Annonser för Lindhska boktryckeriet och Rundströms järn, 1920  
200 Annons för sånglekar, sagolekar och Akta skogen, 1920. 
201 Halldén, 2016. 
202 Warburg, 1921. Böcker om utklippning av Borcberts ”Buntpapierkunst” från Teubners 

förlag; pappersvikning av Sperl, ”Handbüchlein der Papierfaltekunst” från Hartlebens förlag; 

träarbeten och andra material av H. Pralle, ”Material und Materialgestaltung im Arbetrunter-

richt“ från Teubners förlag; samt om korgarbeten: ”Korbflechten av Blas und Hotz”. 
203 Annons för Hektografen IDEAL, 1921. 
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Skaffa nya annonser och gynna annonsörerna, så hjälper ni er tidskrift.204 
 

Liksom att meddelanden, notiser, bokanmälningar och frågor var återkom-

mande inslag i tidskriften, så förekom en enstaka annons om kvarglömda 

tillbehörigheter: 
 

Tillvarataget. 

En svart bisamkrage tillvaratagen vid Fröbel-förbundets årsmöte kan åter-
fås mot annonskostnaden genom Fröbel-institutet, Norrköping.205  

 

Eftersom årsmötet dokumenterades med gruppbild i tidskriften i samma num-

mer som annonsen om tillvarataget, så undersökte jag om det fanns någon 
person med bisamkrage på fotografiet. Och faktiskt, en kvinna till vänster i 

bilden bär något som liknar en bisamkrage. Årsmötet ägde rum den 7 juni 

1920 och rapporterades i tidskriften av Gunhild Sjöberg.206 Dagstidningen Da-

gens Nyheter, rapporterade den 26 juni 1920, att månaden blev helt utan hög-
sommardagar 207, därav behovet av bisamkragen. 

Som en av de stora annonsörerna i tidskriften framträder företaget Esping 

& Lundell i Norrköping. Pappershandeln, tryckeriet och bokförlaget som 

drevs av Anna Esping och Octavia Lundell var det första i landet som levere-
rade Fröbel-material. Tidigare hade Ellen och Maria Moberg köpt in böcker 

och häften och låtit tillverka stora klossar av trä.208 Företaget annonserade 

första gången 1927 i tidskriften.209 Det sammanfaller i tid då den 5:e lekgåvan 

(klossar) skulle tillverkas i större format även i Sverige och inom kort kunna 
erhållas från Esping & Lundell, vilket redaktionen meddelade.210 

Snickerifabriken Kondoren i Norrköping annonserade 1942 om klätterställ-

ningar för barnträdgårdar till priset av 198 kronor.211 Från 1945 förekom även 

helsidesannonser med barn i aktion: AB All-fabrikation i Hagalund sålde 

material för utelek; med Springbilen kunde barnen få en illusion av att köra 
bil och få ett intresse för trafikkultur.212 

Jag kan konstatera att bilder, annonser och marknadsföring ingick i tidskrif-

ten, till en början sporadiskt för att sedan öka successivt. Ett förslag till fortsatt 

forskning är att analysera tidskriftens hela material av bilder, annonser och 
marknadsföring fram till nutiden. 

I nästa kapitel redogör jag för hur andra har arbetat med metoder i tidigare 

forskning, hur jag förhållit mig till källmaterialet som primär- och sekundär 

                                               
204 Annons för att gynna annonsörer i tidskriften, 1920, s. 31. 
205 Annons för Tillvarataget, 1920, s. 31. 
206 Från Svenska Fröbelförbundets årsmöte, 1920. 
207 Dagens Nyheter, 1920.  
208 Hatje, 1999, s. 136–137. 
209 Annons för Esping & Lundell, 1927, s. 89. 
210 Större byggklotsar, 1929.  
211 Annons för Klätterställningar för Barnträdgårdar, 1942, s. 54 
212 Annons för Springbilen, 1945, s. 88. 
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källa, hur urvalet har gjorts liksom hur det analyserats. Detta redogörs för i 

relation till hur jag ser på uppgiften att skriva historia.  
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KAPITEL 4. Metod och urval 

Att låta människor tala för sig själva skapar en annan sorts historia än den 
positivistiska, linjära historieskrivningen med stora händelser och berättelser 

i fokus.213 Det placerar tolkningar i centrum, vilket betyder att det inte finns en 

sanning utan att historien kan tolkas olika beroende på vem som läser och 

analyserar. Då handlar det om att, i analysarbetet, se sig själv och sin egen roll 
i uppgiften att bedöma och tolka källor. Jag har aldrig varit någon historiker 

som presenterar bevis på vad som hänt, utan ser mig själv som historieskrivare 

som, utifrån mina erfarenheter, strävat efter att följa, tolka och förstå vad tex-

terna och bilderna i tidskriften kan säga om hur en barnträdgårdens didaktik 
initialt formerades.214 Det material som analyserats har varit av intresse för 

historisk forskning tidigare, men inte precis på det sätt som jag har använt det.  

I det här kapitlet följer en reflektion kring mitt sätt att skriva historia, det 

vill säga den insamlings- och analysmetod jag använt. Här ingår frågor som 
hör till hur man genomför och presenterar analyser av historiskt material. I 

mitt fall handlar det om tidskriften Barnträdgårdens innehåll, att se det som 

ett historiskt källmaterial.215 Inledningsvis i detta kapitel redovisas metoder 

och teorier i tidigare forskning och som har betydelse och samband med mitt 

eget bidrag. I kapitel 2 har jag redogjort för forskning som använt tidskriften 
Barnträdgården som källa. I detta kapitel återkommer delar av denna forsk-

ning men med betoning på vilka metoder och teoretiska utgångspunkter som 

använts i den tidigare forskning som jag refererar till i min avhandling. Där-

efter presenterar jag hur jag förhållit mig till källor och urval, liksom den ana-
lysmetod som använts i avhandlingen. 

                                               
213 Martin, 2018, s. 323–324, som beskriver detta som historieforskning med en poststrukturell 

ansats. Även Park, 2008, s. 393, som skriver om historisk diskursanalys. Jag är medveten om 

att min analys följer en kronologi men inte på det sätt som sådana analyser genomförs i posi-

tivistisk historieskrivning. 
214 Jfr. Martin, 2018, s. 323–324; Park, 2008, s. 394. 
215 Vilket i sig innebär ett val. En annan möjlighet hade till exempel varit att förstå tidskriften 

som uttryck för ett biografiskt material, se Martin 2008, vilket hade fått andra konsekvenser. 

Om jag gjort det hade min studie exempelvis kunnat prata med Lenz Taguchi, 2000, som använt 

skapandet av och olika läsningar av kollektiva biografier i en studie där kvinnors (nutida) syn 

på sitt uppdrag som professionella kvinnliga förskollärare teoretiseras via feministisk poststruk-

turell teori. En avgörande skillnad hade ändå varit att Lenz Taguchi skapade och tolkade dessa 

biografier tillsammans med dem som biografierna handlade om. Jag har inte varit delaktig i 

produktionen av källmaterialet, enbart i tolkningen av det. 
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Metoder och teoretiska utgångspunkter i tidigare 

forskning 

Med vilka metoder och teoretiska utgångspunkter har tidigare forskning om 

barnträdgården/förskolan bedrivits? Frågan ställs för att jag ska kunna hitta 

min plats i den forskningstradition som har utarbetats före mig och som har 

varit vägledande i mitt eget arbete. Den som jag tar upp här nedan rör i första 
hand forskning som bedrivits på nationell basis även om jag i stor utsträckning 

också refererar till internationell forskning i avhandlingen som helhet. 

Mitt syfte har varit att undersöka hur tidskriftens innehåll om material och 

arbetssätt skapade föreställningar om en barnträdgårdens didaktik? Vilka ar-
gument var det som framfördes för att bibehålla eller förändra material och 

arbetssätt? Mitt intresse har också varit att ge röst åt dem som skrev i tidskrif-

ten under perioden 1918–1945, utöver de pionjärer som vanligtvis har fått sina 

röster hörda. 

I Förskolebarnet, som är en nutidshistorisk undersökning med syfte att ”få 
perspektiv på dagens officiella eller statliga barn” har som tidigare beskrivits, 

Kenneth Hultqvist följt ett urval så kallade programtexter.216 Att få perspektiv 

på, handlar inte om att göra en heltäckande beskrivning utan om att göra 

punktvisa nedslag.217 Det betyder att fokus för intresset var att hitta ”förfor-
merna till dagens psykologiska barn” som det förstods 1990, när avhandlingen 

publicerades.218 Med dagens statliga barn avsågs framför allt hur Barnstugeut-

redningen via barn- och utvecklingspsykologisk forskning framställde barnen 

som ”en psykologisk varelse, vars utveckling sker i enlighet med en av naturen 
given ordning”.219 Han uttrycker det även som att analysen ”syftar till att re-

konstruera bilden av barnet i relation till detta historiskt uppkomna komplex 

av omständigheter”.220 De omständigheter han hänvisar till handlar om den 

nutidshistoriska ansats som genomsyrar avhandlingen. 
Det Hultqvist framför allt intresserat sig för är hur de teoretiska begreppen 

makt och kunskap verkat tillsammans i de olika formerna, det vill säga i de 

moraliska förformerna och i de då nutida socialvetenskapliga formerna.221 

Med makt avses hur barn och vuxna skulle styras och med kunskap menas hur 

människor skulle förstås. Det betyder att de ”arbetsredskap” som används i 

                                               
216 Hultqvist, 1990, s. 274. Hultqvist benämner detta även som ”att ge perspektiv på den bild av 

barnet som beledsagar moderna statliga förskoleprogram”, s. 275. Metoden är bestämd av stu-

diens syfte, anger Hultqvist, och då beskrivs syftet som ”att redogöra för relationen makt och 

kunskap i uppbyggnaden av bilden av barnet”, s. 61. 
217 Hultqvist, 1990, s. 62. 
218 Hultqvist, 1990, s. 274. 
219 Hultqvist, 1990, s. 272. Detta kallas även ”den naturmoraliska ordningen” exv. s. 111.  
220 Hultqvist, 1990, s. 19. Kursivering i original. 
221 Hur makt och kunskap kring sociala självregleringsprinciper gradvis institutionaliserats ,  

Hultqvist, 1990, s. 55. 
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analysen är just dessa två begrepp; makt och kunskap.222 Vad som analyseras 

är exempelvis tidskriften Barnträdgården, debattskrifter (som Stadsbarn, 

1935) och statliga utredningar – det är vad Hultqvist kallar program.223 Av-

handlingens framställning har en form av kronologi i dispositionen i det att 
den börjar 1918 och slutar med Barnstugeutredningen (1972). Inom denna 

kronologi behandlas frågorna om makt och kunskap ibland kronologiskt och 

ibland med utgångspunkt i olika underfrågor som besvaras genom syntetise-

rande analyser där program från olika tider kombineras.224 Detta gör det svårt 
att på ett enkelt sätt beskriva hur framställningen är disponerad.225  

Hultqvist gör, inom ramen för sin nutidshistoriska historieskrivning, en dis-

kursanalys i den meningen att han, i analyserna av programtexter och med 

utgångspunkt i begreppen makt och kunskap, vill ”rekonstruera vad man fak-
tiskt sagt om barn, hur man sagt det och med hjälp av vilka diskurser”.226 En 

diskurs är en utsaga om något ”som bildar mer eller mindre systematiska fram-

ställningar om något”.227 I den teoretiska ansatsen ingår då att olika nu, olika 

tidpunkter med sina specifika omständigheter, ”sätter gränser för vad som kan 

sägas om barn, hur det kan sägas, dvs med hjälp av vilka teorier, och av 
vem/vilka det kan sägas (aktörerna)”.228 Även min studie intresserar sig för ett 

tal om vad som sades, och då i relation till material och arbetssätt. Däremot 

har jag inga ambitioner att i analysen förhålla mig till olika former av vetande 

(moraliskt eller socialvetenskapligt) utan mitt fokus är vid hur en barnträd-
gårdsdidaktik tog form. 

Som jag beskrivit i inledningen inkluderar jag inte det omgivande samhället 

i analyserna eller de omvandlingar samhället genomgick. När detta aktuali-

seras i mina analyser är det därför att det kopplades samman med material och 
arbetssätt. Samhällsomvandling, som det beskrevs via tidskriften, kommer jag 

att beröra men jag analyserar inte vad den hade för betydelse för talet om 

                                               
222 Hultqvist, 1990, s. 275. Även s. 61–62 om att makt och kunskap är arbetsredskapen. På s. 

17 beskrivs hur makt och kunskap är relaterade och har en inre och yttre sida, inre är teorier  

och yttre är styrkeförhållanden mellan människor. 
223 Dessa program kallas även texter, s. 62–65. Hultkvist kallar Stadsbarn en bok, medan jag 

menar att det var inlägg i en politisk diskussion med en tydlig agenda.  
224 Hultqvist har letat efter ”utsagor som upprepas” och han ger en översikt över ”kronologiska 

hållpunkter”, s. 67. 
225 Hultqvist använder, liksom jag, en rad exempel i form av citat från de texter som analyseras. 

En skillnad är dock att han har längre textutdrag och det är många gånger upp till läsaren att 

förstå hur de ska analyseras. Jag har arbetet med kortare citat som analyseras och en refererande 

stil för att göra analysen mer transparent, vilket beskrivits ovan. 
226 Hultqvist, 1990, s. 275. Syftet är, som nämnts ovan, att via dessa rekonstruktioner rekon-

struera ”bilden av barnet”, s. 19.  
227 Hultqvist, 1990, s. 16. De historiska möjlighetsvillkoren där teorier ”uppträder, tar form och 

utvecklas” är viktiga att inkludera i diskursanalysen, dock beskriver inte Hultqvist hur detta ska 

göras. En teoribildning har en in- och utsida som på olika sätt påverkar de strukturer och möj-

lighets- och existensvillkor som kan framträda. 
228 Hultqvist, 1990, s.19. 
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material och arbetssätt. Däremot kommer jag i det avslutande kapitlet att dis-

kutera mina resultat i relation till Hultqvist och i den meningen blir dessa 

aspekter diskuterade i relation till mina slutsatser. En påtaglig skillnad mellan 

Hultqvist och mitt kunskapsintresse ligger i att han intresserat sig för styr-
ningsformer relaterade till staten, den framväxande och etablerade välfärds-

staten och hur denna utveckling varit förknippad med nya styrningstekniker 

omkring förskolebarnet förmedlat via pedagogik. Jag har ingen sådan ambit-

ion eller ansats. 
Med en annan historisk ingång har Ingegerd Tallberg Broman analyserat 

dels framväxten av barnträdgårdsledarinnornas profession, dels hur kontakten 

mellan ledarinnor och hem formulerades och tog sig uttryck, samt föränd-

ringar i dessa aspekter under 1900-talets tidiga årtionden. Övergripande frågor 
i studien var vilka motiv som angavs för verksamheten: hur beskrevs ledarin-

nornas uppgift och hur skildrades hemmet?229 Den hermeneutiska vetenskaps-

teorins begrepp, som tolkning och förståelse, helhet-delar, den historiska 

dimensionen och människan som historisk varelse var vägledande i Tallberg 

Bromans arbete genom intervjuer, arkivmaterial och tidskrifter som behand-
lades kvalitativt. Tolkning av texter innebär att gå in i, närma sig texten och 

göra den till sin egen, skriver Tallberg Broman. Det innebär också att inte låta 

sig hindras av de på förhand formulerade frågorna i ett forskningsprojekt när 

nya infallsvinklar uppstår, eller att inte ta hänsyn till den referensram eller 
förförståelse som forskaren bär med sig in i studiet av ett fenomen.230 Vidare, 

Tallberg Bromans forskning visar att barnträdgårdsrörelsen var en internat-

ionell rörelse av stor vikt där både utbildning och kvinnors profession kon-

struerades. Av betydelse för mitt arbete är också den mödrautbildning i 
barnuppfostran och skötsel av hemmet som ingick i den Fröbelska ideologin 

som Tallberg Broman visar på, vilket framkommer i tidskriften som ett vä-

sentligt innehåll. Under 1930–40-talet kom en ny syn på barnet som betonade 

barnet som en individ som kunde förklaras på psykologisk grund.231  
Tallberg Bromans arbete korresponderar följaktligen med mitt eget arbete 

på några områden; tillvägagångssättet i förhållande till tolkning av text ligger 

således nära mitt eget förhållande till text i föreliggande arbete. Jag har också 

visat hur Tallberg Broman använde tidskriften i sin forskning på ett sätt som 

liknar mitt eget arbete, se kapitel 2. Det som skiljer våra arbeten åt är att jag 
undersöker hur talet om arbetssätt och material framträder i tidskriften och hur 

det påverkas genom nya kunskaper om barns utveckling.  

Forskning om metodikämnet i förskollärarutbildningen och inte minst 

forskning om Fröbels pedagogik och inflytande har genomförts av Jan-Erik 
Johansson. Utifrån ett yrkessociologiskt perspektiv och med fenomenografi 

som metod har Johansson undersökt huruvida förskolans innehåll är en del av 

                                               
229 Tallberg Broman, 1991 s. 15–16. 
230 Tallberg Broman, 1991, s.17–19. 
231 Tallberg Broman, 1991.  
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en vetenskaplig pedagogisk tradition.232 Det gjordes genom historisk tillba-

kablick på Fröbels pedagogik och genom att låta metodiklärare komma till tals 

i intervjuer om egna erfarenheter som förskollärare och som lärarutbildare i 

en svensk kontext. Johansson för ett resonemang om att förskollärarutbild-
ningen kunde ”ses som en praktisk påbyggnad av flickskola eller grundskola”, 

som i och med högskolereformen 1977 utmanades av akademiens grundförut-

sättningar.233 Johansson menar att utbildningen i själva verket har en egen kun-

skapstradition och att utbildningen ”snarare växt fram med pedagogisk 
vetenskaplig anknytning och utifrån en beprövad erfarenhet. Den har utveck-

lats under internationella kontakter, med små resurser och fristående från det 

offentliga skolsystemet”.234 Även Tallberg Broman betonar som sagt att de in-

ternationella kontakterna har varit betydande för utbildningen och utveckl-
ingen av barnträdgårdens innehåll.235 Deras forskning har således bildat 

kunskapsbas för min forskning när jag ställer frågor om hur material och ar-

betssätt framställs i tidskriften och hur talet om detta förändras över tid. 

 Av intresse för mitt arbete är även Kerstin Holmlunds historiska studie om 

barnkrubban och barnträdgården. Hon lägger tyngdpunkten på hur intressenter 
agerat och hur kampen om fältet mellan barnkrubbans personal och barnträd-

gårdens ledarinnor tagit sig uttryck utifrån klass- kön- och professionsper-

spektiv. Här utgörs det empiriska materialet av arkivmaterial, tidskrifter, 

utredningar och protokoll. I forskningsprocessen har arbetet med empirin och 
val av begrepp skett samtidigt och begreppen kapital och habitus i Bourdieus 

kultursociologiska teori har använts som analysredskap för att få svar på frå-

gor om vilka tillgångar som erkänts värde i verksamheter som småbarnsin-

stitutioner. Vilka dispositioner, positioner och vilken klasstillhörighet, 
symboliskt kapital, har de som uppskattat, värderat och köpslagit om dessa 

tillgångar?236 Med dessa frågor visar Holmlund bland annat att barnkrubbornas 

outbildade personal kontrollerades av både män och kvinnor ur borgarklassen 

med synsätt och förställningar som upprätthöll klasskillnaderna. Barnträdgår-
darna å andra sidan, både styrdes och kontrollerades av kvinnor ur borgerlig-

heten med tillgång till eget kulturellt kapital. Holmlunds forskning bidrar med 

bakgrundskunskap till den period och det skede som jag har studerat genom 

tidskriften Barnträdgården. Det vill säga, jag tar ett steg in i händelserna när 

Fröbel-förbundet i Sverige och tidskriften etablerades och blir därmed åskå-
dare och samtidigt uttolkare av hur förbundet genom tidskriften påverkade hur 

barnträdgårdarnas innehåll styrdes och kontrollerades av kvinnor med utbild-

ning och kulturellt kapital. 

                                               
232 Johansson, 1992.  
233 Johansson, 1992, s. 114. 
234 Johansson, 1992, s. 114. 
235 Tallberg Broman, 1991. 
236 Holmlund, 1996, s. 22. 
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 I min undersökning av tidskriftens innehåll om material och arbetssätt fram-

träder också de nordiska pionjärerna men då tillsammans med andra mindre 

kända barnträdgårdsledarinnor som också skrev i tidskriften. Dessa pionjärer 

har alltså inte lyfts särskilt i denna avhandling. Det har däremot historikern 
Ann-Katrin Hatje gjort, med sin studie av barnträdgården som ett kvinnligt 

samhällsprojekt 1880–1940, och med fokus på sex nordiska pionjärer i en bred 

historiskt samhällspolitisk kontext. För Hatje är empirin och det kontinuerliga 

analyserandet av fakta det väsentligaste. Teoretiskt ansluter Hatje till ett kon-
struktivistiskt perspektiv genom att vilja ”frilägga och analysera olika typer 

av tankekonstruktioner och deras olika idékomponenter”.237 Dilemmat moder-

skap och arbete är ett centralt tema som Hatje diskuterar utifrån de nordiska 

barnträdgårdspionjärernas bidrag till utvecklingen av en modern välfärds-
stat.238 Hatje finner det alltför enkelt att sätta denna verklighet i en given teo-

riram eller ett givet perspektiv. Hatje tar upp det faktum att flera pedagoger 

forskat på delar av samma källmaterial, i detta fall tidskriften Barnträdgården, 

precis som också jag gör i detta arbete.239 För mitt avhandlingsarbete ger Hat-

jes forskning om barnträdgårdens kvinnor i ett samhällsperspektiv ytterligare 
bakgrundskunskaper till det som jag vill bidra med i min avhandling.  

Av ytterligare betydelse för mitt eget avhandlingsarbete är också Lars 

Karlssons arbete om Elsa Köhlers liv och hennes verksamhet med aktivitets-

pedagogik i Sverige under 1930-talet. Karlsson utgår från en hermeneutisk 
ansats och använder ett brett spektrum av indirekta och direkta källor, samt 

intervjuer med tidsvittnen och observatörer. En ”tankemodell för empiriska 

undersökningars forskningslogiska tankeförlopp” presenteras av Karlsson, där 

den första frågan ställs: varför ett forskningsprojekt är meningsfullt.240 Är pro-
blemet socialt, teoribildande, eller ett uppdrag? Med ett vetenskapshistoriskt 

perspektiv och intresse för ursprungssammanhang försöker Karlsson över-

brygga en så kallad teorideficit; att den dominerande teorin om de progressiva 

inslagen i efterkrigstidens skolreformer i Sverige skulle hänga samman med 
idéer främst från USA. En andra fas i tankemodellen som Karlsson presenterar 

är det egentliga forskningsarbetet med identifikation, sammanställande och 

presentation av material, analyser och förklaringar. Här menar Karlsson att 

Köhler påverkat efterkrigstidens skolreformer samtidigt som frågan uppstår 

varför aktivitetspedagogiken inte fick det genomslag som 1946 års skolkom-
mission förväntade sig. Den tredje fasen i denna tankemodell är forskningsre-

sultatens användning och tillämpning och detta speglar Karlssons mål att få 

                                               
237 Hatje, 1999, s. 23. 
238 Hatje, 1999. 
239 Hatje nämner exempelvis Hultqvist, 1990; Tallberg Broman, 1991; Johansson, 1992; Holm-

lund, 1994: Vallberg Roth, 1998. 
240 Karlsson, 1998, s.15 
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till stånd en vidare diskussion kring Köhlers arbete som sträcker sig till sam-

arbete mellan pedagoger i förskola och skola.241  

En för mig central del i Karlssons avhandling är Elsa Köhlers möte med 

barnträdgårdens företrädare och det samarbete som inleddes vid Fröbel-insti-
tutet i Norrköping under 1930-talet. Detta har särskild betydelse eftersom 

Köhlers introduktion av barnpsykologi i utbildningen till barnträdgårdsleda-

rinnor, införandet av observation som metod för att förstå barns utveckling på 

vetenskaplig grund, samt intressecentrum som arbetsmetod har en framträ-
dande plats i föreliggande avhandlings empiriska material, det vill säga, tid-

skriften Barnträdgården.  

Hillevi Lenz Taguchi började sin forskning med etnografiskt inspirerat del-

tagande vid en förskoleavdelning och breddade och fördjupade sedan sitt av-
handlingsarbete genom att lägga till nutidshistoriska läsningar och teoretiska 

perspektiv för att förstå och synliggöra sin egen forskarprocess. Men även för 

att, vilket är minst lika viktigt, förstå hur kvinnliga förskollärare förstår sig 

själva som både kvinnor och professionella i ett yrke dominerat av just kvin-

nor, hur sådana förståelser påverkar observations- och dokumentationsprakti-
ker idag (2000) och hur detta i sin tur kan användas för att ”på olika sätt förstå 

förändringar av pedagogisk praktik”.242 Genom att tillsammans med de kvinn-

liga pedagogerna göra olika, teoretiskt inspirerade läsningar, visar Lenz 

Taguchi hur det öppnades upp nya förståelser av vad det innebär att vara pro-
fessionell kvinna i förskolan vid sekelskiftet tjugohundra.  

I mitt avhandlingsarbete har jag inte haft möjlighet att träffa eller arbeta 

tillsammans med de kvinnor vars pedagogiska gärningar jag studerat via deras 

efterlämnade texter. Därmed har jag en annan utgångspunkt jämfört med Lenz 
Taguchi när jag, liksom hon, vill förstå barnträdgårdens didaktik genom att 

analysera nedskrivna röster från kvinnor inom förskolans tradition.  

Med denna genomgång av metoder och teoretiska utgångspunkter som jag 

anser knyter an till mitt eget arbete har jag placerat mig i området förskoledi-
daktik, utbildningshistoria och historisk forskning om barnträdgården/försko-

lan. En gemensam sak i den forskningen är att de som jag har refererat till här 

har använt tidskriften Barnträdgården på något sätt och i varierad grad för 

sina olika forskningssyften. Jag kan till detta konstatera att jag är tämligen 

ensam om att i föreliggande arbete undersöka det material som barnen skulle 
använda i verksamheten och det arbetssätt som ledarinnorna skulle förverkliga 

genom användandet av materialet och hur det framställs i tidskriften. Det är 

som jag ser det, ett bidrag till den tidigare forskningen. Resten av kapitlet äg-

nas åt att utveckla den metod jag använt för att genomföra avhandlingen. 

                                               
241 Karlsson, 1998. 
242 Lenz Taguchi, 2000, kapitel 6 och 7, citat s. 21. 
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Tidskriften som arkiv - urval och insamling  

Till reflektionen omkring min historiska metod hör hur jag valt att se på tid-

skriften Barnträdgården som historisk källa. Jag vill börja med att beskriva 
hur jag gått till väga när jag samlade in mitt källmaterial. Jag gick igenom alla 

nummer av tidskriften under åren 1918–1945, cirka 2600 sidor (se kapitel 3). 

Därifrån valde jag ut artiklar, insändare, referat, debattinlägg, bilder och an-

nonser som på något sätt behandlar verksamhetsinnehåll i form av material 
och arbetssätt i barnträdgårdens verksamhet. Artiklarna belyste frågor om 

tradition och förnyelse, religionens betydelse i barnträdgården, om uppfostran 

till flit och arbetsglädje, om organisering av arbetet i barnträdgården, om eti-

ken i arbetsmedelpunkten, om nya kunskaper i psykologi och intelligenstest. 
Det visar att material och arbetssätt gjordes relevant i relation till en rad skilda 

aspekter. Referat beskrev årsmöten, resor eller föredrag. Insändare i form av 

tips på sysselsättningar förekom i nästan varje nummer, med tillhörande be-

skrivningar av julljusstakar, pappersstjärnor, träslöjd och dylikt. Andra exem-

pel på insändare är sånger eller sagor för barn. Olika debatter förekom i 
tidskriften varav några ingår i analysarbetet. Det fanns också hybridformer där 

text och bilder eller referat och debattinlägg kombinerades med konkreta ex-

empel på arbetsmedelpunkter och sysselsättningar för barn, exempelvis hur 

man kunde tillverka ett dockrum av kartonger.243 Sammantaget har jag analy-
serat 187 texter. 

I positivistisk historieskrivning betraktas historiska dokument som ett fix-

erat material som kan användas för att rekonstruera vad människor har gjort 

eller sagt. Berättelser om det förflutna handlar då om att ge entydiga svar på 
frågor om hur det var förr.244 Michel Foucaults resonemang har bidragit till en 

förändrad syn på historien: att den löper i flera linjer parallellt som korsar 

varandra, orsakar avbrott och diskontinuitet över tid, samt, skapar ett ifråga-

sättande av dokumentet som förkunnare av antingen sant eller falskt.245 Arki-
vet framställs av Foucault som ett system av utsagor av händelser eller ting 

som rymmer vad som är möjligt och inte möjligt att säga vid en given tidpunkt. 

Arkivet, i form av dokument, är något som låser in, därför att det ryms inom 

ett system, men samtidigt måste inte arkivet betraktas som att det härbärgerar 

en sanning som en gång för alla avtäcks. Tvärtom kan dokumenten, via olika 
forskares tolkningar, producera olika betydelser, tolkningar, som i sin tur kan 

kombineras med varandra i en mångfald relationer.246  

Genom detta sätt att förklara arkivets användbarhet som mångfaldigt och 

möjligt att använda om och om igen, finner jag mig vara i gott sällskap med 
andra forskare som använt tidskriften Barnträdgården för att få mer kunskap 

                                               
243 Holmberg 1920, s. 24-26. 
244 Martin, 2018; Park, 2008. 
245 Foucault, 1972, s. 11-14; Foucault, 1989, s. 6-12. 
246 Foucault, 1972, s. 147.  
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om barnträdgårdens och förskolans historia.247 Om tidskriften som analyseras 

i det här arbetet utgör ett arkiv i Foucaults betydelse, vilket jag menar att den 

kan göra, så betyder det att: 

 
Analysen av arkivet omfattar alltså ett privilegierat område: på en gång nära oss 
och skilt från vår aktualitet utgör det den tidsrand som omger vårt nu, höjer sig 
över det och visar oss det i dess egenskap av något annat; det är det som utom 
oss avgränsar oss.248 

 
De historiska texterna, det vill säga tidskriften Barnträdgården, som analyse-

ras i föreliggande arbete ger kunskap om idéer, tankar och tal om verksamhet-

ens innehåll i barnträdgården och hur detta förändrats och förskjutits över tid. 

Tidskriften var ett slags medium genom vilket makt uttrycktes. Det är i 
första hand det som varit en ingångspunkt, det vill säga innehållsanalysen av 

vad som kommunicerades, snarare än vilka mekanismer som makten verkade 

genom.249 Men till viss del är jag även intresserad av detta med mekanismerna, 

det vill säga hur de som styrde tidskriften påverkade dess innehåll inte enbart 

via vad som skrevs, det vill säga vad som fick ta plats via dem, utan även via 
hur just detta gick till. Var det redaktörerna själva som förde ordet eller bjöd 

de in andra? Det enkla svaret på frågan är att de bjöd in, och jag visar hur och 

i relation till vad och med specifikt fokus på talet om material och arbetssätt. 

Såväl insamling som urval av material för analys är, menar Jane Martin, 
med nödvändighet selektivt och beroende på vilka frågor som ställs och/eller, 

det teoretiska perspektiv som används.250 Min analys är i första hand styrd av 

frågor utifrån intresset att förstå hur det skapades olika meningar om material 

och arbetssätt under en tjugofem-årsperiod. Min teori är den historieberät-
tande, tolkande ansatsen.  

Martin menar att det inte är möjligt att ge en, enhetlig, version av ett histo-

riskt skeende, vilket jag instämmer i.251 Varje beskrivning är beroende av fors-

karen och dess intressen. Hon betonar att historieskrivande även handlar om 
att vara kreativ i användningen av källor. Joan Scott uttrycker det som att 

historieskrivning som framhåller tolkningarnas betydelse ”aktivt skapar bilder 

av det förflutna”, snarare än entydiga sanningar.252 För mig är det uppenbart 

att det är mitt eget intresse för frågor om material och arbetssätt som drivit 

                                               
247 Exempelvis Hatje, 1999; Hultqvist, 1990; Lenz Taguchi, 2000; Lindgren & Söderlind, 2019; 

Tallberg Broman, 1991; Vallberg Roth, 1998. 
248 Foucault, 1972, s. 149. 
249 Martin, 2018, s. 324. Jag genomför således ett slags historisk diskursanalys men inte med så 

starkt fokus på frågor som Foucault, en förgrundsfigur för poststrukturell historieskrivning, vi-

sade intresse för, jfr. Martin, 2018. 
250 Martin, 2018, s. 324. Se även Park, 2008, s. 394–395, för liknande resonemang. 
251 Om betydelsen av att använda kreativa berättelser när man skriver historia, Saucier Lundy, 

2008, s. 399. 
252 Scott, 1996, s. 9. Min översättning av engelska ”actively produces visions of the past”.  
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dels att jag valt tidskriften som material, dels vad jag valt för innehåll i tid-

skriften. Det har blivit något av en överraskning att analysen av ett material 

(tidskriften) som analyserats av andra forskare, kunnat ge en så pass rik och 

komplex bild av det skeende som jag beskrivit, som blivit resultatet. Under 
tiden som jag samlat och analyserat tidskriftsmaterialet, samtidigt i en parallell 

process, har jag även upptäckt andra frågor som skulle kunna bära en annan 

typ av analys av tidskriftens innehåll. Eftersom utgångspunkten var att läsa 

allt innehåll, för att på så sätt hitta när och var tal om material och arbetssätt 
uppstått, fick jag en kontext till mitt urval. Det har inte alltid varit självklart 

vad som skulle inkluderas i analysen. Exempelvis har det varit gränsdrag-

ningsproblematik kring exempel på sång och lek, som i och för sig handlar om 

arbetssätt, men där detta inte kopplades till material på ett för mig tillräckligt 
tydligt sätt. Då valde jag bort det. Detta kan jag fundera på om jag borde ha 

tagit med eller inte. 

Tidskriften som primär och sekundär källa 

När man gör historisk forskning aktualiseras frågor om källorna – är de pri-

mära eller sekundära.253 Primära källor är råmaterial, som kommer från den 

person som återger en händelse. Det ska då vara ett originaldokument. Jag 

tolkar tidskriften som en primärkälla därför att den är ett historiskt dokument 

som faktiskt getts ut vid en viss tidpunkt, med en redaktion, ett uppdrag, pre-
numeranter, namngivna författarinnor och medlemmar. Primärkällor kan be-

dömas efter hur det som återges ger en sann eller falsk bild av det som de 

beskriver.254 Jag är inte ute efter att avgöra om vad som publicerades var sant 

eller falskt. I stället har jag varit intresserad av att studera vilka tendenser som 
uttrycktes, det vill säga hur ett tal om material och arbetssätt varierade mellan 

olika texter och/eller bilder i tidskriften.255 Just att en viss text kunde återge 

någons uppfattning om en händelse eller företeelse är vad som gjort tidskrif-

tens innehåll relevant eftersom min teoretiska utgångspunkt, en tolkande 
historietradition, kan ägna sig åt vad som sades, hur det sades och vad det 

skapade för varierade betydelser av ett fenomen. I motsats till att ge en entydig 

bild av ett händelseförlopp, visar jag på variation, motsägelser och komplexi-

tet. 
På så sätt har jag sökt efter autenticitet i fråga om vem som skrev, för vem, 

och varför.256 Detta betyder att primärkällor måste behandlas som att de är 

partiska, att de tillkommit för ett särskilt syfte, genom grupper i samhället, 

                                               
253 Texten om primära och sekundära källor är inspirerad av hur Martin, 2018 och Saucier 

Lundy, 2008, skrivit om detta. 
254 Saucier Lundy, 2008, s. 397. 
255 Saucier Lundy, 2008, s. 397. 
256 Martin, 2018, s. 325. 
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med utbildning, och att detta gjort att just deras utsagor har sparats.257 Tidskrif-

ten är ett sådant exempel. De som startade och drev den var såväl utbildade 

som med resurser att se till att just deras röster kunde sparas för framtiden, 

även om de i en större samhällskontext i egenskap av att vara kvinnor hade en 
underordnad position och som sådana egentligen hade mindre möjligheter att 

skapa primärkällor.258 Att tidskriften innehöll återgivningar av föredrag, av en 

person på plats, ger den typen av texter en särskild betydelse som primärkälla. 

På samma sätt, när andra skribenter beskrev hur de använt material och arbets-
sätt, var det också primärkällor, menar jag. Värt att lyfta fram är även att dessa 

kvinnor som startade och drev tidskriften, gav plats till andra mindre välbe-

ställda eller kända kvinnor vid den tiden att få röst i en primärkälla.259 

Frågan om autenticitet handlar även om vem tidskriften riktade sig mot. 
Den riktade sig utåt, till en publik, det var inte en källa för en privat publik.260 

Den skulle sprida det nybildade förbundets tolkningar och jag menar att det 

tilltal som användes var ett sätt att ge legitimitet till innehållet. För pionjärerna 

handlade det om att det hade en position som utbildade i fältet, för andra skri-

benter kan det ha handlat om att de återgav faktiska händelser som de själva 
erfarit. Därmed skapades trovärdighet för tidskriftens innehåll. Jag menar att 

den även var trovärdig i relation till syftet, att nå ut till en bred allmänhet om 

barnträdgårdsfrågan, eftersom den gjorde det, samtidigt som det naturligtvis 

handlade om att övertala en publik. 
Frågan om huruvida tidskriften var representativ för en unik uppfattning 

eller gav uttryck för en generell syn från tiden, är även en fråga för forskaren 

att adressera, enligt Martin.261 Min tolkning är att tidskriften var både och. Den 

var unik därför att den tillkom när Fröbel-förbundet bildades, i en svensk-nor-
disk kontext.262 Dock var den inte unik i sitt slag i ett internationellt perspektiv. 

Det fanns flera tidskrifter redigerade av aktörer i barnträdgårdsrörelsen i USA 

                                               
257 Saucier Lundy, 2008, s. 397. 
258 Jfr. Saucier Lundy, 2008, s. 397, om tillgången på material i relation till samhällsposition .  

Att Ellen och Maria Moberg själva var intresserade av sitt genmäle visas i att de gjorde egna 

historieskrivningar av den verksamhet de startat. 
259 Se även Backman Prytz, 2017, om hur svårt det är att hitta material om flickor i arkiv när 

man bedriver utbildningshistorisk forskning. 
260 Martin, 2018, s. 325, om betydelsen av att behandla frågor om autenticitet och kredibilitet i 

historisk forskning. 
261 Martin, 2018, s. 325, om att reflektera kring representativitet.  
262 Varför starten blev just 1918 har jag inget bra svar på. Hultqvist, 1990, menar att grundandet 

av tidskriften var ett sätt att formulera ett program om barns fostran i tider av omvandling och 

förvandling. Men det ger inte svar på frågan om varför just 1918. Det faktum att det funnits 

liknande tidskrifter i andra länder, vilket Hultqvist inte nämner, sedan slutet av 1800-talet gör 

egentligen att svaret på frågan blir än svårare att motivera. I England fick kindergarten ett upp-

sving precis efter krigsslutet, sådan verksamhet gavs finansiering som ett sätt att möta efter-

krigsbarnens svåra position. Detta skulle snart styras om till ett intresse för så kallade nursery 

schools, Nawrotzki, 2005. Möjligen kan detta ha inspirerat den svensk-nordiska delen av rörel-

sen. 
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och England, och dessa hade startat i slutet av 1800-talet.263 Såväl den tidskrift 

jag har undersökt som andra finns kvar i arkiv. Dock har inte den svenska 

tidskriften ännu digitaliserats. Min tolkning är att det innehåll som fördes ut 

representerade en allmän uppfattning åtminstone bland dem som var initierade 
i barnträdgårdsrörelsen. Detta kombinerades med enskilda aktörers egna tolk-

ningar av vad som borde vara mest viktigt – i det fanns drag av något unikt. 

Därmed menar jag att frågan om representativitet besvaras med att den var 

både generell och unik. 
Men tidskriftens innehåll kan även tolkas som en sekundärkälla då den in-

nehåller summeringar, personliga tolkningar och synsätt.264 Jag utgår från att 

redaktionen valt texter och bilder för publicering, och därmed var tidskriftens 

innehåll beroende av redaktionens tolkningar. I den meningen kan man såle-
des säga att det är en sekundärkälla. Den innehåller tolkningar av andras tolk-

ningar.265 Men den innehåller även, vilket jag vill uppmärksamma, personers 

egna tolkningar av vad de själva höll på med och vad de ville uppnå i de texter 

som var primärkällor.266 Min analys inkluderar således hur personer tolkade 

sin egen situation. Genom att uppmärksamma detta ges sådana subjektiva 
tolkningar en plats i historieskrivningen, vilket jag anser är särskilt angeläget 

som ett sätt att ge kvinnor röst. Sammanfattningsvis kan man säga att jag an-

vänt tidskriften som både primär och sekundär källa.267 

I feministisk historieforskning har frågan om hur kategorin ”kvinna” ska 
tolkas och användas problematiserats.268 Å ena sidan kan en generaliserande 

kategorisering fungera sammanhållande och ge kraft åt kvinnors erfarenheter 

som ett sätt att lyfta fram dem på en politisk nivå. Å andra sidan riskerar en 

sådan generalisering att dölja kvinnors olika erfarenheter bottnade i exempel-
vis faktiska skillnader i relation till klass, etnicitet, religion eller sexualitet. 

Detta handlar även om hur en tolkning som görs idag framställer historiens 

kvinnor som lika ”oss” eller inte.269 De kvinnor vars texter jag har studerat var 

inte, menar jag, lika mig. De tillhörde en annan tid och klass, de var just i färd 
med att få rösträtt och därmed delaktiga i en offentlig politik som jag vuxit 

upp med som en självklar rättighet. De hade som regel inte egna barn men 

sörjde för andras barn. Jag har barn och jag har i min professionsutövning som 

förskollärare sörjt för andras barn. De hade fått utbildning i ett privat system 

medan jag fått utbildning i ett offentligt finansierat utbildningssystem. De 
levde i en tid och kontext där religion var en del av vardagen, medan jag lever 

                                               
263 Nawrotzki, 2017; Palmer, 2017. Exempel på tidskrifter var: The Kindergarten News i USA 

och det engelska Fröbel-sällskapets tidskrift Child Life. 
264 Saucier Lundy, 2008, s. 397. 
265 Martin, 2018, s. 325. 
266 Budd, 2008, s. 176. 
267 Martin, 2018, s. 325, som menar att det är fullt möjligt.  
268 Scott, 1996, s. 2-7. 
269 Scott, 1996, s. 3. Eng.” us”. Hon pekar på betydelsen av att arbeta med skillnader i det 

analytiska arbetet. 
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i ett sekulariserat sammanhang.270 Ja, på det här sättet kan skillnader fortsätta 

att radas upp. Så även om jag i mitt forskningsarbete försökt att förstå de 

kvinnliga aktörernas sammanhang kan jag inte säga att jag kan dela deras er-

farenhet. Det finns en rad skillnader mellan oss som satts igång i analysarbetet 
men jag har samtidigt känt ett slags systerskap med dem därför att vi trots allt, 

i någon mening, delar erfarenheten av att vara kvinna samt utövat arbetet som 

barnträdgårdsledarinna/förskollärare. 

Kategorin kvinna är även relevant att fundera kring i relation till de olika 
kvinnor som ingår i mitt källmaterial och som jag velat ge röst åt. Det fanns 

skillnader mellan kvinnorna i redaktionen, kanske inte främst i fråga om klass-

tillhörighet, utan snarare i relation till andra erfarenheter som att gifta sig, 

bilda familj, skaffa sig utbildning och försörjning. Samtidigt bestod läsekret-
sen av en heterogen grupp av kvinnor som jag dock inte vet särskilt mycket 

om eftersom syftet inte varit att skriva en kollektivbiografi. De barn, flickor 

och pojkar, och deras mammor som barnträdgården hade som målgrupp, kom 

också dels från medelklass, dels från arbetarklass. Jag ser således inte på skri-

benterna, varken pionjärerna eller den bredare läsekretsen, som en enhetlig 
grupp av kvinnor. Däremot tolkar jag det som att det de höll på med, att for-

mulera och förhandla fram en barnträdgårdens didaktik, som något som band 

dem samman som en grupp kvinnor. 

Begreppen material och arbetssätt 

När vi idag talar om material i förskolan kan man få olika associationer, ex-

empelvis till olika sorters papper (kräpp, silke, kartong, makulatur, ritpapper), 

täckfärger, vattenfärger, lera, kol- och vaxkritor sand, klister, naturmaterial, 
garner och sybehör, rest- och återvinningsmaterial, som toarullar eller kar-

tonger.271  

                                               
270 Detta blir särskilt viktigt i ljuset av Lenz Taguchis, 2000, studie om nutida kvinnors reflekt-

ioner och analyser av sin egen yrkesroll i förskolan. Där framkommer betydelsen av att de som 

kvinnor valt yrket, och hur det varit beroende av sina tidigare erfarenheter grundade i deras 

erfarenheter av att vara kvinnor, vilket de initialt inte själva trodde hade någon (större) bety-

delse. I studien beskrivs detta som grundat i en specifik (svensk) förskoletradition med såväl 

sociala som politiska orsaker och effekter. Hur de kvinnor vars texter jag studerat skulle tolka 

och förstå sin egen position samtiden, och utan en förskoletradition att vila emot, kan jag inte 

uttala mig om. Men den skulle troligtvis ha skiljt sig från hur dagens professionella uppfattar 

sina val. Bland annat av de skäl jag anfört i texten, om skillnader i tidigare erfarenheter av 

politisk och samhällelig kontext. 
271 Industriframställda leksaker som en del av barnträdgårdens material har ingen framträdande 

plats i tidskriften. Först från 1940-talet förekommer annonser för så kallat pedagogiskt lek-

material. Alva Myrdals handbok, Riktiga leksaker (1936), för val av lekmaterial med pedago-

giska och utvecklingsmässiga ändamål, innefattade listor både med material för skapande 

verksamhet och färdigproducerade leksaker. Se också Nelson & Svensson, 2005, för en histo-

risk tillbakablick på leksakers roll som en del av samhällsutvecklingen. Samt Korsvold, 2011, 
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Med arbetssätt kan man tänka på exempelvis tema, projekt eller utforskande. 

272 I den tid som den här avhandlingen handlar om var det på ett sätt mindre 

öppet vad material och arbetssätt avsåg. I centrum stod två begrepp; arbets-

medelpunkt och intressecentrum, vilka återkommer i olika sammanhang under 
hela arbetet. De tillhörde två pedagogiska traditioner, en med Friedrich Fröbel 

(1782–1852) i förgrunden, och en med Elsa Köhler (1879–1940) i förgrunden. 

Som jag visar i avhandlingen skedde det en rad förhandlingar omkring dessa 

olika material och arbetssätt – det är så att säga avhandlingens kärna. Jag ska 
här kort redogöra för vad de stod för. 

Till Fröbels pedagogik hör begreppet arbetsmedelpunkt. Det bygger på en 

central tankegång om dialektiken ”mellan det inre och det yttre, där Fröbel 

tänker sig att det yttre ska övergå i det inre och det inre ska övergå i det 
yttre”.273 Didaktiken i arbetsmedelpunkten innebar att samlas omkring ett valt 

område eller tema som barnen skulle få direkta erfarenheter och upplevelser 

av. Syftet var att skapa sammanhang och förståelse för vardagliga och för bar-

nen bekanta fenomen, från hemmet, årstiderna, växter och djur, eller studie-

besök i olika samhällsfunktioner. ”Barnens inre skulle ta till sig så många yttre 
erfarenheter att deras intresse eller skapardrift fångade dem och fick dem att 

skapa fritt”.274 Det väsentligt är att Fröbels idé var att undervisningen skulle 

vara efterföljande, inte instruktiv. Det som barnen upplevt av det aktuella äm-

net bearbetades i skapande sysselsättningar med olika material, genom sång, 
dans, sagor, bygge med klossar eller konstruktion av ”skräpmaterial”.275 

Intressecentrum utvecklades av Köhler, här beskrivet i Elsa Johanssons 

framställning.276 Kärnan i arbetssättet var att det valda ämnet skulle ligga nära 

barnens intresse och bygga på deras erfarenheter eller sådant som fanns i deras 
omedelbara närhet. De geografiska och lokala förutsättningarna skulle vägas 

in, liksom hänsyn till ålder och kön, där det senare betonade pojkars och 

flickor intressen. Ledarinnans förberedelser skulle innefatta ett syfte med var-

för det aktuella ämnet valdes och kravet var att ämnet skulle ”tillfredsställa 
barnens verksamhetslust, ge känsla för natur, djur och det omgivande sam-

hället”.277 En stark inledande upplevelse betonades, som kunde omsättas i lek 

och fritt skapande, där ledarinnans ansvar var att skaffa tillräckligt och adekvat 

material till barnens aktiviteter. 

                                               
i en analys av förskollärarprofessionens relation och skiftande meningar och betydelser av pe-

dagogiska leksaker och lekar. 
272 Pramling Samuelsson, 2020. Det som kallats arbetsmedelpunkt och temaarbete har likheter  

med vad som sedan benämnts som projektarbete och utforskande pedagogik, se exempelvis  

Illeris, 1976; Doverborg & Pramling, 1988; Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner Godée, 2014. 
273 Johansson, 2017, s. 262. 
274 Johansson, 2017, s. 262. 
275 Johansson, 2017. 
276 Johansson E, 1945. 
277 Johansson E, 1945, s. 29. 
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Analysen kommer att visa på skillnader i hur de båda arbetssätten framställs i 

tidskriften Barnträdgården. I avhandlingen kommer jag även att använda be-

greppet miljö som var relaterat till talet om material och arbetssätt eftersom 

de kunde vara beroende av varandra. Specifika sätt att utforma miljön gav 
specifika förutsättningar för val av och tillgänglighet till material och arbets-

sätt, och argumentationen hänvisade då till miljöns betydelse. 

Analysmetod - tematiska närläsningar 

När jag gjort mina analyser har jag genomfört närläsningar (även av bild-

materialet), vilket används inom såväl tolkande historieskrivning som i kvali-

tativ innehållsanalys.278 En närläsning utgår från att en text är öppen för 

subjektiva tolkningar, återspeglar flerfaldiga betydelser och är kontextbero-
ende (i mitt fall är kontexten barnträdgårdsrörelsen internationellt, i Sverige 

och Norden). Ett första steg är att identifiera teman,279 vilket jag började med 

och som resulterat i den kapitelindelning avhandlingen nu har. Detta tog sin 

utgångspunkt i textmassan i sig men skulle i ett andra steg kombineras med 
hur skribenterna själva uttryckte sig.280 ”Att sätta agendan” (kapitel 5) är ex-

empelvis min egen tematik medan talet om ”fritt skapande” och ”improvisat-

ion” (kapitel 8) hämtats från skribenternas sätt att uttrycka sig. Talet om ”det 

nya” (kapitel 6–8) är en kombination av att jag upptäckte att detta användes 

hos skribenterna och att jag själv sedan använde just det nya som en analytisk 
ingång. 

Detta sätt att arbeta med vad jag kallar tematiska närläsningar innebär att 

läs- och analysprocessen gått ut på att läsa en text om och om igen för att 

kunna identifiera teman med argument för och emot, motsägelser och nya upp-
maningar, i mitt fall från skribenterna. 281 I någon mening är de teman jag iden-

tifierat överlappande vad gäller meningsproduktionen, men då vid skilda 

tidpunkter. Exempelvis var talet om frihet helt centralt i det första temat, och 

det skulle sedan återkomma men delvis på annat sätt, i en annan tidskontext, 
senare under perioden. Det visar hur en tematik kunde förskjutas och transfor-

meras. För mig har det varit viktigt att bibehålla kronologin i analysen för att 

inte tappa bort den här typen av förskjutningar. En annan möjlighet hade varit 

att sortera innehållet i icke-kronologiska teman, och presenterat dem så, men 
då hade förändringsperspektivet internt i förbundet och barnträdgårdsrörelsen, 

men även i relation till samhället, förlorat i betydelse. Mitt tillvägagångssätt 

                                               
278 Julien, 2008; Park, 2008. 
279 Julien, 2008, s. 120. 
280 Julien, 2008, s. 120, gör skillnad mellan textdrivna teman och forskarens teman, med en 

preferens för förstnämnda. 
281 Jfr. Julien, 2008, s. 120. Julien skriver om närläsning, ej om tematiska närläsningar. 
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motiveras av ambitionen att skapa en sammanhållen berättelse med början, 

mitt och slut där såväl kontinuitet som förändring kan komma fram. 

Till närläsningen hör att tolkningarna ska vara rimliga och ge rättvisa åt 

texternas innehåll. I så hög utsträckning som möjligt ska tolkningarna vara 
sanna i förhållande till textkällan.282 Jag menar att jag haft detta i beaktande 

och att detta visas i mitt sätt att skriva fram den historiska analysen, i att pre-

sentera resultaten i form av refererat och citat. I huvudsak har en refererande 

stil använts där min tolkning av källans mening vävs ihop med en beskrivning 
av den. Det är ett sätt att utöka och dra ut vad som rent konkret står i en text. 

Det är alltså en del av mitt tolkningsarbete. 

Jag använder även en rad citat. De många citaten är ett sätt att följa en hi-

storisk tradition som förespråkar användningen av utförliga och många exem-
pel, däribland textutdrag.283 Citaten i avhandlingstexten är valda lite olika, dels 

därför att de på få rader visar essensen i ett resonemang, dels för att de visar 

på en avvikande mening. Det är således ett medvetet val att återge en rad citat 

för att visa på underlagen för analysen och att därmed ge möjlighet för läsare 

att göra alternativa tolkningar. Citaten ska erbjuda svar på de frågor som ställs 
men de kan även vara valda för att ge en bild av att den tid som analyseras 

faktiskt är relevant och pratar med vad som händer i förskolan idag. Refere-

randet och användningen av citat betyder att detta är en empirinära avhand-

lingstext. När jag refererar till materialet anges textförfattarens namn oavsett 
typ av text. I källförteckningen finns en full referens. När författarnamn saknas 

anges titeln på den aktuella texten som referens. Annonser och bildmaterial 

samt redaktionens eventuella anmärkningar refereras var för sig. 

Att gå till väga på det här sättet, med närläsningar grundade i teman som 
samtidigt tagit hänsyn till en kronologisk tidslinje, har möjliggjort att såväl 

kontinuiteter som förändringar och förskjutningar framträtt i analysarbetet. 

Jag blev också gradvis medveten om hur många fler röster det var som fick 

utrymme i tidskriften, särskilt efter den initiala programförklaringsperioden. 
Det fick mig att rikta fokus även mot den aspekten i vilka som var med och 

skapade en praktik; om, med och för barnträdgården och rörelsen runtomkring 

den. Det blev också alltmer tydligt hur viktiga Fröbel och Köhler var för hur 

innehållet i tidskriften skulle utvecklas från start och fram till andra världskri-

gets slut. Det är en viktig röd tråd som styrt urvalet av tidigare forskning (ka-
pitel 2) och som löper genom fyra empiriska analyskapitel om hur talet 

omkring material och arbetssätt skapades och förhandlades i tidskriften. 

                                               
282 Saucier Lundy, 2008, s. 399. 
283 Saucier Lundy, 2008, s. 399. 
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Metodreflektion 

Först en reflektion kring vilka jag bedrivit forskning om.284 De som producerat 

texterna och bilderna i tidskriften, skribenterna, hade ingen självklar position 
eller ”röst”, även om flera var välbeställda (se kapitel 2 och 3). De hade eko-

nomiska resurser men kanske främst kulturellt kapital och ett ideellt engage-

mang i familje- och barnfrågor och det ville de använda. De omsatte detta i 

texter och innehåll som spreds till en krets av kvinnor men som också inklu-
derade fler och fler kvinnor. Det handlade om kvinnor som i någon mening 

var priviligierade i sin samtid, som kvinnor betraktade, men som samtidigt 

intog en underordnad position i samhället, vilket jag beskrivit i inledningskap-

itlet. Den historietradition jag anknyter till är en tradition som hakar i andra 
kvalitativa perspektiv som framhäver forskarens egen tolkningshorisont som 

en betydelsefull del av forskningsprocessen och med ett ställningstagande om 

att det är viktigt att både undersöka och erbjuda ”röst” åt dem som inte brukar 

ges röst – som ett sätt att bidra med kunskap och för ett mer mänskligt sam-

hälle.285 Det är också en tradition som är mer öppen för att göra historiska 
studier på olika sätt – beroende på vad forskarens intresse är. 

Detta har haft betydelse även för hur jag har bedömt och tolkat källorna i 

relation till den språkkultur och det representationssystem som var rådande 

då, när texterna producerades.286 Ibland har det varit en svår uppgift att försöka 
förstå vad som avsågs i en text. Då har jag läst, läst om, läst i andra intillig-

gande texter och letat i ordböcker och tidigare forskning. Min egen förståelse, 

som på så sätt manats fram, har haft betydelse för vilka tolkningar som blivit 

möjliga och det har också berott på mina egna utgångspunkter, vad jag var 
intresserad av när jag började mitt avhandlingsprojekt. För det första var det 

ett intresse för att kunna förstå inte bara vad som händer idag, utan också var-

för, och mot vilken historisk bakgrund det händer. När jag skrev min c-uppsats 

om Reggio Emilia kunde jag se att det som beskrevs som det nya inte med 
nödvändighet var så nytt.287 Jag kunde se att talet om innehållet i förskolan 

innehöll visst nytt, men långt ifrån allt var nytt. Det var en stark upplevelse att 

se och förstå att det som händer nu har en tydlig kontakt med det som hände 

tidigare. Som om vi förlorat kontakten med det som hände förr – därför att vi 

är så upptagna med att beskriva nutiden som så att säga ny.288 För det andra 

                                               
284 Resonemanget är inspirerat av Martin, 2018, s. 323–324. 
285 Palys, 2008, s. 59. Martin, 2018, s. 324 om att återta ”förlorade röster” (min översättning). 

Se även Budd, 2008, s. 176, om hur historieskrivning bör inkludera personers egna tolkningar 

av händelser i möjligaste mån, eftersom enskilda individer påverkas av händelser, inklusive 

specifika händelser, och detta bör beaktas. Alltså att inkludera fleras röster.  
286 Martin, 2018. 
287 Fredricson, 1985. 
288 En reflektion jag gör är att Hultqvist, 1990, i sin nutidshistoriska studie på ett tydligt sätt 

skriver fram skillnaden mellan ett då och ett nu i själva analysen. I den teoretiska ansatsen är 

det en utgångspunkt att det skedde ett skifte från en moralisk till en vetenskaplig diskurs som 

var genomförd på 1950-talet. Analysen handlar om att visa hur detta gick till och med fokus på 



62 

väckte detta ett intresse för att fördjupa en analys kring just material och ar-

betssätt – som ett sätt att studera innehåll – i förskoletraditionen, det vill säga 

i ett historiskt perspektiv. 

Den metod jag valt syftar till att störa förgivettagna föreställningar om hur 
historien var, exempelvis en föreställning om att det var helt annorlunda förr 

jämfört med idag.289 Det är ett sätt att genom historisk forskning erbjuda en 

”kritisk kontextuell länk” mellan då och nu, med syfte att öka förståelsen för 

nutiden.290 Genom att studera material och arbetssätt har jag blivit varse hur 
de fungerat som en konstant i förskolan och hur talet om materialet varierat 

men egentligen omfattat en rad omformuleringar, dels under den tidsperiod 

som studerats, dels i relation till nutiden. Det vill säga att likartade frågor kan 

stå på spel idag som de gjorde för hundra år sedan, vilket jag pekat på i min 
analys.291  

Min tolkning, med grund i forskningsintresse och genom min läsning av 

annan forskning om barnträdgårdsrörelsen, tillsammans med erfarenheter av 

att vara förskollärare i fyrtio år, utgör härvidlag en outtalad klangbotten för 

mitt tolkningsarbete. 
Avgränsningen i tid, det vill säga en fråga om urval, beror på att jag ville 

starta från början, tidskriftens födelse, år 1918. Slutpunkten, år 1945, beror på 

att det då hände något med tidskriftens innehåll. Det var inte enbart det att det 

beslutades om statsbidrag vid den här tiden, och att det fick effekter för barn-
trädgårdens uppdrag, utan framför allt därför att det skulle behövas andra ty-

per av frågor för att svaret på frågorna skulle vara meningsfulla i relation till 

tidskriftens innehåll. Mitt val av material och analysfrågor har således skett i 

                                               
bilden av förskolebarnet i processen. Om det nya i form av den (social)vetenskapliga diskursens 

inträde och senare dominans ska förstås som att det blev bättre eller sämre är oklart. Lenz 

Taguchi, 2000, tar snarare fram en kontinuitet mellan ett nu och ett då, i det att resultatet av att 

arbeta med kollektiva biografier tog fram de berörda personernas beroende av sina egna tidigare 

erfarenheter, deras egen historia. I detta skapas, också via hur forskaren skriver fram analyserna,  

tydliga länkar bakåt mellan det individuella och samhället. Det nya som kommer fram i synsätt 

på hur den kvinnliga professionella pedagogpositionen kan förstås handlar om synen på sig 

själv och relationen till ett pedagogiskt uppdrag (framför allt dokumentation) är intressant och 

relevant för min studie. Dock är det stora skillnader i hur jag genomfört textanalyser på ett 

historiskt källmaterial och hur Lenz Taguchi genomfört nutidshistoriska läsningar med stöd i 

tidskriften Barnträdgårdens material. 
289 Park, 2008, s. 393. Även Lindgren & Söderlind, 2019, framför en sådan ambition. En jäm-

förelse med Lenz Taguchis, 2000, nutidshistoriska analyser pekar på sådant som kan tolkas som 

likheter mellan nu och då, exempelvis i viljan att som förskollärare/ledarinna vilja göra en skill-

nad, socialt och politiskt, genom sitt yrkesval och även i talet om att inte fastna i stelnade pe-

dagogiska former eller formler. Samtidigt är de samtidskontexter kvinnorna då och nu verkat i 

klart åtskilda, exempelvis i att det då kanske inte var en professionell yrkesroll som valet att bli 

ledarinna handlade om, det var ännu inte definierat på det sättet, vilket Hultqvist, 1990, pekar 

på. 
290 Saucier Lundy, 2008, s. 395. Min översättning av ”the critical contextual link”.  
291 Detta blir särskilt viktigt i ljuset av Lenz Taguchis, 2000, studie om nutida kvinnors reflekt-

ioner och analyser av sin egen yrkesroll i förskolan, se ovan. 
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samverkan med varandra – av de frågor som intresserade mig tidigare men 

även genom en bedömning av att de borde kunna besvaras med tidskriftens 

innehåll. 

Därtill, även om min nyfikenhet för material och arbetssätt var i förgrun-
den, är det talet om detta som intresserat mig i den här studien.292 Talet om 

fäster vikt vid det språkliga (som kan inkludera bilder) som en social praktik, 

att det språkliga materialiseras i människors handlingar.293 Att vad som sägs 

får betydelse för handlingar.294 Därmed positioner jag mig själv även på så sätt 
i en historietradition med fokus på språkets betydelse för att skapa verklighet 

och vardag. Med utgångspunkt i detta följer nu fyra kapitel om hur en barn-

trädgårdens didaktik formulerats via tidskriften Barnträdgården. 

                                               
292 Martin, 2018, s. 324. 
293 Park, 2008, s. 395. 
294 Lindgren, 2006, som gör text- och medieanalyser om förskolan från 1970–2000 i en sådan 

diskurstradition (kritisk diskursanalys med utgångspunkt i Norman Fairclough).  
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KAPITEL 5. Att sätta agendan - idén om en 

ideal barnträdgård tar form 

Vi är i Sverige på 1910-talet och första världskriget höll på att ta slut. I riks-
dagen hade fattats beslut om allmän och lika rösträtt som ännu inte var verk-

ställt. Trots kriget, kan man anta att det fanns en tydlig positiv framtidsvision. 

Folkskolan var under förändring inför 1919 års nya undervisningsplan där kyr-

kans och religionens makt skulle minskas och en reformerad pedagogik med 
nya arbetsformer eftersträvades. I planen lyftes lärjungars intressen som ut-

gångspunkt för undervisningen, även i traditionella skolämnen som matematik 

och läsning.295 Därtill framhölls i planen samtidens krav på individers tanke-

frihet och att eleverna skulle bedömas efter sina individuella förutsättningar 
och i dessa ingick att såväl egna intressen som levnadsförhållanden skulle vara 

med i bedömningen. Även i barnträdgårdsrörelsen plockades detta upp. Den 

ville stå ”för något annat och friare än den traditionella skolundervisningen 

med alla dess kantigheter”, för att citera Hultqvist.296 I barnträdgården fick inte 

barnen i första hand undervisning utan de fick ledning, stöd och hjälp med sin 
utveckling.297 En lydnadskultur skulle ersättas med att barnen av ”fri vilja” 

skulle utöva det goda.298  

Strävan att reformera skolan och undervisningen kan sägas vara del av en 

internationell rörelse som, bland annat i följd av första världskriget, verkade 
för fred och samförstånd och där utbildning utgjorde en viktig sammanhål-

lande länk. Barnträdgårdsrörelsen, ett internationellt nätverk där olika aktörer 

propagerade för en utbyggd barnträdgårdsverksamhet, var en del av detta och 

The New Education Fellowship som bildades 1921.299 Sedan början av 1900-
talet fanns också initiativet the Child Study Movement med ursprung i USA 

där barns villkor och rätt till både utbildning och lek ingick. I denna rörelse, 

                                               
295 Undervisningsplan för rikets folkskolor, 1923. 
296 Hultqvist, 1990, s. 101. 
297 Hultqvist, 1990, s. 101. Det var i alla fall den självbild som Hultqvist analyserat fram. Han 

placerar barnträdgården i en annan kontext, nämligen som att den sökte vara ett svar på hur 

samhället skulle organiseras i en urbaniserad och industrialiserad värld, en tid av splittring och 

förändring där de kvinnliga pionjärerna försökte återta ”tingens naturliga ordning” och råda bot 

på tidens uppfostringsproblem, s. 54–56, 73, 101–104, citat s. 101. Det var en ny metod för att 

hantera en orolig samtid och införliva barnen i gemenskapen, s. 76. Som framgår nedan placerar  

jag in barnträdgården i en annan samtidskontext och därmed tolkningsram. 
298 Hultqvist, 1990, s. 75. 
299 Brehony, 2009. 
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med stark förankring i den framväxande barnpsykologin, uppstod även en tyd-

lig kritik mot Fröbels pedagogik.300 Sedan början på 1800-talet fanns internat-

ionellt småbarnsinstitutioner med olika pedagogiska ambitioner, exempelvis 

småbarnsskolor, barnkrubbor och barnträdgårdar. 
I Sverige stod barnkrubbor som regel för heldagsomsorg för barn från den 

fattiga och arbetande delen av befolkningen. Barnträdgårdar hade som regel 

ett pedagogiskt inriktat innehåll, halvdagsverksamhet, för de bättre beställda. 

I barnkrubbans verksamheter ingick även delar av den småbarnsskoleverk-
samhet som inte uppgått i folkskolan.301 

Mot den ovan tecknade samhällskontexten ska jag nu studera vad som 

hände i Sverige och Norden när det Svenska Fröbel-förbundet bildades och 

samtidigt startade en tidskrift. Jag kommer att visa vilka argument som använ-
des för att legitimera barnträdgårdsverksamheten. Bland annat genom att visa 

hur barnkrubbornas verksamhet användes av skribenterna för att framhäva 

barnträdgårdens positiva potentialer. Tidigare forskning beskriver den kvinn-

lig borgerligheten som med egna tillgångar kunde verka för att ”rädda” den 

fattiga befolkningen från misär.302 I forskningen framkommer även den kvinn-
liga gemenskap som skapades inom ramen för filantropisk verksamhet med 

fokus på barnträdgårdarnas verksamhet.303 Här fanns utrymme för kvinnor att 

utveckla sina intressen och sina medborgerliga ideal. I detta fanns också ett 

genuint intresse i att faktiskt hjälpa och höja den fattiga befolkningen, särskilt 
genom att hjälpa barn. Sistnämnda perspektiv har styrt min analys av tidnings-

innehållet och jag kommer att visa hur argument för och emot barnträdgården 

visavi barnkrubban ger exempel på det. Jag visar även hur hänvisningar till 

material och innehåll var en del av denna argumentation. 
Som nämnts var Fröbel redan kritiserad internationellt. Tidigare forskning 

har visat att det fanns en internationell debatt om tolkningen av hur strikt Frö-

bels material skulle användas.304 Med hänvisning till nya vetenskapligt be-

lagda kunskaper om barn framfördes att barn skulle ges större frihet att själva 
agera och för det krävdes en ledarinna som kunde hantera detta.305 Särskilt i 

                                               
300 Brehony, 2009; Lindgren & Söderlind, 2019; Nawrotzki, 2017; Prochner, 2015; Prochner & 

Kirova, 2017. Exempelvis var Elsie Riach Murray, 1903, i relation till barnträdgårdspedagogik,  

kritisk till Fröbel. 
301 Ekstrand, 2000. 
302 Sundkvist, 1994; Weiner, 1994.  
303 Hatje, 1999; Tallberg Broman, 1991. Se Nawrotzki, 2017 och Prochner & Kirova, 2017, om 

barnträdgårdsrörelsen i USA och hur aktörer i den framförde samma typ av argument om att 

rädda barn undan fattigdom och hur det skapades nätverk för att driva frågan. Bakker, 2017, 

beskriver hur barnträdgårdsrörelsen i Holland inte använde sådana argument, varken om lekens  

betydelse eller om socialpolitiska vinster. 
304 Nawrotzki, 2017; Prochner & Kirova, 2017; Read, 2006. Tallberg Broman 1991, s. 82–83 

skriver om hur den svenska barnträdgårdsrörelsen var influerad av och länkad till den internat-

ionella rörelsen, dock utan att visa hur detta gick till via argument omkring material och arbets-

sätt. 
305 Brehony, 2009; Hultqvist, 1990; Nawrotzki, 2006; Palmer, 2017. 
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England var detta en upplyft fråga.306 Min analys tar fram hur de första årens 

årgångar av tidskriften blev ett slags försvarstal på svensk och nordisk botten, 

för Fröbel-pedagogiken. Med olika argument för och emot användningen av 

material och arbetssätt diskuterades arbetsmedelpunkt, gåvor och sysselsätt-
ningar, begrepp från Fröbel. Här blev frågor om frihet centrala och att hänvisa 

till lek som barns intresse var en del av detta. Men även frihet i relation till 

pedagogiskt innehåll var något som förhandlades. 

Bildandet av Svenska Fröbel-förbundet syftade till att verka för Fröbels 
uppfostringsprinciper i ett socialpolitiskt sammanhang. Svenska Fröbel-för-

bundets tidskrift Barnträdgården skulle användas för att föra ut och verka för 

förbundets intressen genom att sprida kunskaper om barnträdgårdens fortsatta 

utformning. Innehållet beskrevs från början som brett, det skulle exempelvis 
handla om etiska, sociala och pedagogiska frågor med relevans för barnträd-

gården. Genom tidskriftens bildande ville förbundets företrädare bjuda in alla 

som var intresserade i frågan. De texter jag analyserar i det här kapitlet har 

skrivits av sexton skribenter. Inledningsvis skrev Anna Warburg och Maria 

Moberg störst mängd text men sedan blir det tydligare att fler röster kommer 
in. Alla svenska skribenter var barnträdgårdsledarinnor och medlemmar i Frö-

bel-förbundet. Detta gällde dock inte texter från internationella kontakter som 

översatts till svenska av redaktörerna (Hanemann & Luther/Finland, Kuntze 

& Hermann/Tyskland). 

Den ideala barnträdgården - ett avstamp 

I det här avsnittet analyseras det föredrag som Anna Warburg höll på förbun-

dets konstituerande möte den 2 april 1918 och som publicerades som ett fjor-
tonsidigt sammandrag i det första numret av tidskriften.307 Därefter följer 

Maria Mobergs föredrag som hon höll vid 1919 års möte och som publicera-

des.308 Jag tolkar det som att Moberg delvis modifierade den vision som War-

burg presenterade. Som ordförande i förbundet och bidragsgivare hade Anna 
Warburg positionen att från starten formulera en vision om barnträdgården. 

 Warburg menade att Kindergarten, särskilt i Stockholm, hade blivit en lek-

skola för barn till välbeställda. I andra länder som Tyskland, Österrike, och 

Amerika hade den fått större betydelse som folkkindergarten. Med detta be-
rörde hon således en klassaspekt förknippad med barnträdgårdens verksamhet, 

vilket är belyst i tidigare forskning.309 Detta visar att det fanns en medvetenhet 

                                               
306 Brehony, 2009; Nawrotzki, 2006; Palmer, 2017. 
307 Warburg, 1918. 
308 Moberg. M, 1919. 
309 Hatje, 1999; Lindgren & Söderlind, 2019; Nawrotzki, 2017; Read, 2006; Tallberg-Broman,  

1991. 
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om den här frågan redan från starten.310 Den aktualiserades även i diskussion-

erna om barnträdgården i relation till barnkrubban. Med hänvisning till Fröbel, 

som ansåg att barn behövde vara tillsammans med andra barn, och att möd-

rarna och blivande mödrar måste uppfostras, såg Warburg ett arbetsfält som 
ökade, och att fler skulle behöva utbilda sig till barnträdgårdsledarinnor. En 

lärarinna i krubba eller barnträdgård kunde ”i folkupplysningens tjänst […] 

stilla hatet genom att visa att det finns förståelse” och en ”vilja att hjälpa och 

lätta de fattigas bördor”.311 Warburg ville driva arbetet så att barnträdgården 
infördes i såväl barnkrubborna som folkbarnträdgårdarna och att verka för en 

social insats med avlastning för mödrar och trångbodda familjer.312  

I föredraget angavs således tonen och den inslagna vägen för Fröbels sak, 

att barnkrubban och Kindergarten i framtiden borde höra ihop. Barnträdgår-
dens verksamhet skulle kunna utöva inflytande på de barnkrubbor som hade 

anammat barnträdgårdens innehåll, men som inte nådde den kvalitet som för-

bundet önskade hålla i barnträdgårdarna.313 Detta återkommer i slutet av det 

första numret men med ett fokus på ekonomiska frågor där redaktionen med-

delade att representanter för barnkrubborna i Stockholm tagit kontakt och till-
sammans ville reglera barnkrubbornas verksamhet. I samband med detta ville 

man att Warburg skulle utveckla idéerna från barnträdgården. Här uttrycktes 

en tydlig vilja till samarbete från båda håll. I detta första dubbelnummer av 

tidskriften angavs att flera krafter sammanstrålat för att förbereda en motion 
om understöd från staden till krubborna och införande av mer barnträdgårds-

pedagogik i krubborna.314 Under de närmsta åren skulle detta dock visa sig mer 

problematiskt än vad man vid starten trodde. Här gavs ändå uttryck för en vilja 

till samarbete över klassgränserna men det var tydligt att det var barnträdgår-
den som skulle utgöra norm och ideal.  

Miljöns betydelse både för en barnkrubba och en barnträdgård betonades. 

Det skulle finnas fungerande hygienutrymmen med flera toaletter för barnen, 

öppningsbara fönster som inte var belägna mot norr. Gardinkappor för större 
ljusinsläpp, linoleumgolv eller lackade eller fernissade trägolv som kunde tor-

kas av varje dag. Warburg lyfte fram varje detalj i miljön som viktig. Om 

lokalerna skrev hon exempelvis: 

Den kan kanske göras ljusare, gladare. Val av möbler är viktigt. Inte blott av 
rent praktiska skäl utan också som medverkande i fostrande betydelse. Möb-
lerna bör vara enkla, hållbara, lätta att hålla rena och hälst i någon glad, ljus  

                                               
310 Warburg, 1918, s. 17. En skillnad mot USA var att där framhölls argument om barnträdgår-

dens, med Fröbel-material, betydelse som en del av skolan. Nawrotzki, 2017, menar att det var 

ett faktum att barnträdgården blivit en del av det offentliga skolväsendet år 1919.  
311 Warburg, 1918, s. 17. 
312 Warburg, 1918. 
313 Warburg, 1918. 
314 Meddelanden, 1918. 
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färg. Borden skola vara små, lagom höga och lätta, det senare mycket viktigt, 

så att rummet snabbt kan ommöbleras.315 

Som citatet visar gav Warburg miljön en stor och avgörande betydelse för 

barnens fostran. Hon betonade även att det skulle gå att hålla rent på ett enkelt 

sätt och det var också kopplat till val av material. Ljusinsläpp var viktigt inte 
bara som en estetisk utan också en socialpolitisk fråga och för Warburg var 

det även en fråga om att barnadödligheten skulle minska.316 Att hålla undan 

smuts och sjukdomar var en del av hygienismen vid denna tid,317 och här kan 

man se att detta påverkade barnträdgårdsrörelsens idealbild. Möblernas ut-

formning skulle också anpassas till barnens storlek, vilket var ett kännetecken 
för barnträdgårdsverksamhet.318 Det skulle finnas låga diskbänkar så att barnen 

kunde ”reda sig själva”.319 Warburg betonade således att barns självverksam-

het skulle möjliggöras genom miljöns utformning. 

Barnträdgårdens och krubbans så kallade hygieniska uppgift kopplades på 
ett tydligt sätt till miljöns betydelse. Dels skulle, som sagts, miljöerna vara 

rena, dels skulle barnen vara rena. I verksamheterna skulle personalen se till 

att: ”… tänderna skötes, naglarna putsas och händerna tvättas före maten. Bar-

nen måste lära sig renlighet så att det blir ett behov att hålla sig rena”.320 Bar-
nen skulle komma till verksamheten rena, snygga och kammade. Betydelsen 

av hygien, sömn och hälsa framhölls även vid föräldramöten.321 Detta fick ide-

alt en dubbel effekt. Dels blev institutionsmiljön hälsosam dels skulle det 

spilla över på mödrarna som på detta sätt själva skulle ta ansvar för barnens 
hygienrutiner. 

Miljön sågs alltså som uppfostrande inte bara för barnet, utan också i hög 

grad för mödrarna. Warburg menade att både barn och mödrar som mötte en 

vacker, vänlig, enkel och ren inredning kunde ta med de goda intrycken från 

barnträdgården till hemmen. Detta gav barnträdgården en social betydelse, 
menade Warburg.322 Det sociala var bland annat att överföra ideal om vad ett 

gott hem skulle vara, hur det skulle utformas som en positiv miljö. Att det var 

vackert och trevligt behövde inte kosta så mycket.323 Det skulle även på sikt 

minska brottsligheten i samhället, så det var en form av preventiv insats.324 
Värt att notera är att detta ideal skulle gälla över klassgränserna – för både 

                                               
315 Warburg, 1918, s. 11. 
316 Warburg, 1918, s. 14. 
317 Hatje, 1999, s. 219; Palmblad, 1990. 
318 Lindgren & Söderlind, 2019. 
319 Warburg, 1918, s. 11. 
320 Warburg, 1918, s. 14-15, citat, s. 14. 
321 Warburg, 1918, s. 16. 
322 Warburg, 1918, s.11. Se också Warburg, 1920. Fordringar på anstalter och organisation. Om 

mödrar och barnträdgården i USA se Nawrotzki, 2017. 
323 Lindgren, 2020a, och där anförda referenser. 
324 Warburg, 1918. Dessa frågor lyftes som argument i USA redan vid 1900, se Nawrotzki, 

2017; Bakker, 2017, skriver om hur den här typen av argument aldrig slog igenom i Holland. 
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krubbor och barnträdgårdar samtidigt var det ett ideal sprunget ur borgerlig-

heten. Man kan säga att arbetarklassen var potentiella kunder, de skulle lockas 

att sätta sina barn i barnträdgårdar och krubbor, medan borgerligheten, de väl-

beställda, skulle inse att de måste lämna ekonomiska bidrag för att möjliggöra 
detta: 

Och så är det ju vi önska att göra propaganda för saken, övertyga arbetarna, att 
det är ett ställe, där deras barn får erfara kärlek, intresse och förståelse och få 
lära sig bli goda, glada och flitiga barn; visa de förmögna att detta är en verk-

samhet, som är värd deras understöd och intresse.325 

Idealet var som citatet visar att arbetarbarnen skulle bli både skötsamma och 
positiva. Vad Warburg menade med att de förmögna skulle visa intresse är 

inte helt enkelt att tolka. Men kanske inbegrep det att även deras barn skulle 

lockas till en barnträdgård (dock inte en krubba) som det fanns skäl att stödja 

ekonomiskt. 
Efter att visat på miljöns betydelse gick Warburg in på materialets bety-

delse. I barnträdgården och krubban skulle man använda billiga material som 

överblivna tomma trådrullar, tändsticksaskar, snören papp och gummi. Det 

allra enklaste materialet var mest användbart och gav barnen många fler möj-
ligheter till utveckling och fantasi än färdiga leksaker.326 Att använda och till-

verka saker av så kallat värdelöst material327 ansågs som lektioner i sparsamhet 

och förnöjsamhet och det skulle, i Warburgs tolkning, gälla verksamheter där 

det i och för sig kunde finnas ekonomiska medel att inhandla material men det 

var inte den rätta vägen att gå. Alla barn skulle utvecklas via enkla material, 
även i hemmen där det saknades resurser. Ledarinnor skulle kunna ”tigga” 

överblivet material från hantverkare och handlare.328 Att ofta få leka för sig 

själv och använda papper, sax, griffel och tavla inverkade också på hur barnen 

uppfattades i hemmet, menade Warburg, som hade träffat mödrar vilka berät-
tat om hur ”snälla barnen blivit, medan de förr voro så klåfingriga och för-

störde allting”.329 Idealet om material formulerades på ett tydligt sätt kring 

enkelhet. Och att det ekonomiska inte skulle vara begränsande för någon. 

Warburg betonade inte enbart att barnen skulle kunna ha egen tillgång till 
material, som jag beskrivit ovan, utan också att de skulle kunna välja själva 

vilka material de ville använda. Barnen skulle ”få sysselsätta sig fritt” och ”få 

material eller leksaker efter eget val och få utföra vad de själva vilja, utan att 

                                               
325 Warburg, 1919, s. 39. 
326 Warburg, 1918. Se även Strokirk, 1919, om betydelsen av enkla material.  
327 Tellgren, 2011, skriver om sparsamhet och materialtillverkning som en del av levnadskallet 

för barnträdgårdsledarinnan. 
328 Warburg, 1918, s. 12. 
329 Warburg, 1918, s. 13. 
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det är någon slags lektion eller att någon sagt dem, vad de skola göra”.330 War-

burg lyfte på ett tydligt sätt fram en tilltro till barns egna förmågor genom att 

tala om barn generellt och vad de behövde för att utvecklas fritt. Jag tolkar det 

som att hon menade att barn hade såväl agens som förmågor. Det gällde att ge 
detta utrymme och möjlighet att växa också via de material de fick tillgång 

till. Materialet var alltså helt centralt för barnens möjlighet att utveckla en 

egen förmåga att välja fritt och därmed också att tänka fritt, vilket också gällde 

i diskussionerna om folkskolans nya undervisningsplan. 
Warburg gick till försvar för barns egna aktiviteter genom att angripa me-

toder hämtade från Fröbel. De mallar som utvecklats som en del av Fröbels 

sysselsättningar begränsade barns möjlighet att välja fritt i relation till olika 

material. Hon kritiserade att barnen gavs färdiga mallar att arbeta efter:  

Vad jag hatar dessa färdiga barnarbeten, där barnen inbillas att de gjort arbetet, 
då de kanske sytt två stjärnor i utstuckna hål, eller som jag hörde för inte så 

länge sedan: ja, nog är det nätta arbeten, men fröken klistra dem och barnen 

hjälpa bara till att hålla i.331 

Som citatet visar uttryckte Warburg en tydlig kritik mot den Fröbelpedagogik 
som Moberg och andra vurmade så starkt för – även om det uttryckligen inte 
var Fröbel som kritiserades. Hur materialen var utformade kunde alltså verka 
såväl hindrande som frigörande för barnen, menade Warburg, som höll på det 
senare. Hon lyfte även fram att barnen på ett sätt förleddes av de vuxna när de 

utformade material som barnen själva inte kunde använda på egen hand. Det 
beskrevs som en brist på ärlighet i uppdraget, skulle man kunna säga, eftersom 
barnen ”inbillades” att tro att de klarade att utföra sysslor som de egentligen 
inte klarade av. För de vuxna var slutprodukten och inte processen det mest 
centrala. Warburg ville ändra ett sådant synsätt och ta fram en annan idealbild. 

Warburg tecknade också ett tydligt ideal kring lärarinnan – oavsett om hon 

arbetade i krubba eller barnträdgård. När hon skrev fram vad en lärarinna be-

hövde bemästra var det mer än att kunna hantera Fröbel-material, vilket även 

det var en form av indirekt kritik mot en renodlad Fröbel-pedagogik som till-
räcklig för barnverksamheterna. En ideal miljö och ett idealt sätt att hantera 

material ställde även speciella krav på lärarinnan. Som citatet nedan visar, ef-

tersträvades inte ett fast system utan ständig utveckling i arbetet:  

… hon bör kunna mer än de Fröbelska sysselsättningarna. Det är inte nog, att 
hon kan fläta ett fint mönster på en köpt flätmatta, att hon kan bygga upp en hel 

serie av en av bygglådorna, att hon kan lägga figurer av pinnar och knappar och 
tänka ut sysselsättningar till en arbetsmedelpunkt. Hon måste ha lärt sig att an-

vända både fingrar, ögon och fantasi och ha läst, sökt och samlat arbeten: hon 

                                               
330 Warburg, 1918, s. 13. 
331 Warburg, 1918, s. 12. Jag menar att det finns en direkt koppling till Riach Murrays, 1903, 

kritik av Fröbel här. 
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måste ständigt tänka ut nytt och inte tröttna och slappna av. Hon får inte be-
gagna sig endast av de gamla vanliga sysselsättningarna och låta barnen bara 
färglägga bilder, fläta eller sy uppritade saker på papper, trä pärlor eller göra 

pinnarbeten, allt så oändligt bekvämt och som visst kan användas ibland.332 

Som citatet visar gjordes barns möjlighet att välja beroende av att lärarinnan 

hade ett flexibelt och aktivt förhållningssätt. Hon skulle använda såväl intel-
lekt som känsla och engagemang i sin hantering av material i stället för att 

utgå från färdiga lösningar. Warburg var förhållandevis utförlig i sin kritiska 

framställning av det negativa, som, menar jag, egentligen var en beskrivning 

av hur det faktiskt fungerade i många barnträdgårdar. Hon var inte heller helt 

avvisande till Fröbel, utan medgav att det invanda och kända kunde fungera i 
vissa fall. Dock var ju detta ett tydligt försök att verka för förnyelse. Moberg 

skulle snart formulera en delvis annan vision som ett svar på Warburg. 

Mobergs svar på Warburgs idealbild - mer Fröbel och 

kritik mot barnkrubborna 

Vid Fröbel-förbundets första årsmöte 1919 höll Maria Moberg ett föredrag 

med titeln Sånglek och fri lek. Föredraget återgavs i tidskriften. Jag tolkar fö-
redraget som en kommentar till Warburgs vision om en ideal barnträdgårds-

verksamhet. I föredraget tog Moberg upp att barnträdgårdens metoder alltmer 

börjat användas i barnkrubbor. Detta såg hon som en problematik. Moberg 

som hade besökt ett antal barnkrubbor, menade att man i barnkrubban trott sig 
följa med sin tid genom att barn fick utföra flätning, sömnad, modellering och 

färgläggning, alltså sysselsättningar som till synes var inspirerade av Fröbel. 

Problemet var att detta inte räckte. Det var inte så att säga riktig barnträdgårds-

verksamhet. Eftersom barnen resten av tiden varken fick tillgång till material 
eller sysselsättningar kunde detta inte övergå i barns egna verksamheter eller 

fria lek, menade Moberg: 

… när de barnen [i krubborna, min anm.] sysselsätta sig fritt, vilket är nödvän-
digt en stor del av dagen i barnkrubban, ser man föga eller intet av självverk-
samheten. Man ger barnen kanske inte ens material och leksaker att sysselsätta 
sig med, och så klagar man över att barnen väsnas, barnen äro olydiga och brå-

kiga, vilket de naturligtvis måste bli utan sysselsättning.333 

Moberg gav här uttryck för vikten av barns självverksamhet och att den var 

beroende av tillgång till material. Indirekt berodde detta på okunskap om vad 
som krävdes av dem som ledde verksamheten – hur den skulle organiseras. 

                                               
332 Warburg, 1918 s. 14. 
333 Moberg. M, 1919, s. 43.  
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Att sedan beklaga sig över barnens beteenden var, menade Moberg, direkt fel-

aktigt. Barnen hade inte någon egen skuld i detta utan de blev så att säga ut-

satta för vuxnas oförstånd. 

Hon beskrev även hur barn i olika rum antingen slogs eller satt och hängde. 
Några barn hade börjat bygga en båt av några bänkar men fick skarpa tillrätta-

visningar att inte använda bänkarna, de brukade stå staplade ovanpå ett piano 

för att inte kunna användas alls. Inga leksaker eller material fanns att syssel-

sätta sig med.334 Följaktligen handlade Mobergs kritik om bristen på både 
material och möjligheter till lek då inte ens bänkarna gick att leka med. Jag 

menar att detta visar på hur barnträdgården, åtminstone idealt, skulle öva bar-

nens alla sinnen, väcka deras iakttagelseförmåga och självverksamhet och ge-

nom sina sysselsättningar ge dem uppslag till lekar på egen hand. Detta var 
inte möjligt i krubborna som det beskrevs. 

Moberg gav sedan ett positivt exempel på hur barnträdgårdsverksamhet 

kunde påverka barnkrubborna – förutsatt att de utgick från Fröbel-pedagogik. 

Då omsattes pedagogiken i barnens fria lek och självverksamhet. Barnen hade 

byggt en orgel med klaviatur och notställ av byggklotsar. Barnen samlades på 
eget initiativ runt orgeln och sjöng bekanta melodier från barnträdgården. 

Några andra barn hade byggt en bil av bänkar och pallar och ytterligare andra 

barn hade tillverkat bilderböcker av vikta ark med utklippta, färglagda och 

uppklistrade bilder. Moberg hade observerat att några av barnkrubbebarnens 
bilder kändes igen från sysselsättningar som var typiska i barnträdgården, vil-

ket hon menade var uttryck för att barnen i detta fall omsatte en erfarenhet i 

självverksamhet. Maria Moberg tog detta som intäkt för att lekar och syssel-

sättningar tjänade som medel för att nå självverksamhet, och att det var de 
Fröbelska barnträdgårdarna som kunde åstadkomma detta. Liksom Warburg 

pekade Moberg på materialets betydelse för barnens aktiviteter men hon var 

mer fokuserad på det Fröbelska335 och hon betonade tydligare att det behövdes 

utbildade ledarinnor för att detta skulle kunna förverkligas. 
Jag har nu visat hur Warburg från starten skapade en idealbild kring barn-

trädgårdsverksamhetens miljö och material samt hur detta kopplade till sociala 

frågor i tiden. Här framkom viss kritik mot Fröbel men också ett tydligt ställ-

ningstagande för en speciell barnsyn med ett självständigt barn med stora ut-

vecklingspotentialer förutsatt att de befann sig i rätt miljö och fick tillgång till 
rätt material. Jag har även visat hur Moberg gick i dialog med detta och, ge-

nom de egna undersökningar hon gjort i barnkrubbor, gav en annan bild av 

möjligheten att samordna dessa verksamheter. I hennes mer negativa analys 

av barnkrubbans verksamhet fokuserade hon på miljöns och materialets bety-

                                               
334 Moberg. M, 1919. 
335 Moberg. M avslutade det återgivna föredraget med att referera fritt till Fröbel som beskrev 

leken som det högsta stadiet i barnets utveckling. Leken var ”en andlig livsyttring som alstrar 

glädje, frihet, tillfredsställelse, harmoni, källan till allt gott”, s. 45–46. 
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delse men även på behovet av utbildad personal. Detta framkom även i War-

burgs text men inte lika tydligt. Moberg var även noga med att markera Frö-

bels betydelse. Han kopplades både till barns självvalda och fria lek och till 

de pedagogiska inslagen. Enligt Moberg räckte det med att använda Fröbel, 
medan Warburg såg det mer som en del av verksamheten där även andra kom-

petenser var viktiga. Jag ska nu visa hur detta förvaltades men också motsades 

i kommande tidskriftsinnehåll och i relation till arbetsmedelpunkt och syssel-

sättningar. Jag kommer även att relatera detta till avhandlingens frågeställ-
ningar om hur material, arbetssätt presenterades i tidskriften liksom hur 

argument om miljö ibland kopplades till detta. 

Utformandet av en ideal arbetsmedelpunkt 

Ur Fröbel-traditionen hade den så kallade arbetsmedelpunkten vuxit fram. I 

tidskriften beskrev Anna Eklund att det var en kvinnlig släkting till Fröbel, 

Henriette Schrader-Breymann, som omvandlat allt det som var ”famlande och 

opraktiskt” hos Fröbel, till praktisk verksamhet genom att införa arbetsmedel-
punkten (Ty. Monatsgegenstand) som ett moment i barnträdgårdsarbetet.336 

Jan-Erik Johansson har funnit att begreppet förekom i den svenska tidskriften 

IDUN 1909. Han menar att det är svårt att bestämma när begreppet började 

användas i svensk-nordiska barnträdgårdar.337 

Arbetsmedelpunkten beskrev ett didaktiskt förhållningssätt till hur lärarin-
norna skulle förmedla ett innehåll i en pedagogisk situation. Hur arbetssättet 

arbetsmedelpunkten borde utformas presenterades genom återkommande be-

skrivningar och förslag i tidskriften framför allt under åren 1919 och 1923.338 

Det var således framför allt under de första åren som det gavs konkreta exem-
pel på hur ledarinnorna skulle använda arbetsmedelpunkten. Det uttrycktes 

som att det var svårt för ledarinnorna att arbeta med detta eftersom inga läro-

böcker fanns att gå efter, vilket, menar jag, ytterligare stärker tolkningen att 

tidskriften hade en roll fylla i att förmedla sådan kunskap. Det framfördes syn-
punkter på att det var viktigt att utbildningen innehöll träning i att planera och 

genomföra arbetsmedelpunkter med barnen eftersom det kunde vara svårt att 

fullfölja allt som planerats in under en arbetsmedelpunkt.339 Härmed gavs tid-

skriftens innehåll en stor betydelse för idéspridningen och idealbildningen 
omkring att just detta arbetssätt skulle vara en självklar del av verksamheten. 

Som jag ska visa beskrevs det å ena sidan som ett arbetssätt som fordrade 

detaljplanering, systematik och noggrannhet, och å andra sidan som ganska 

                                               
336 Eklund, 1923, s. 1. 
337 Johansson, 1994, s. 52. Se även Warburg, 1904, ”Om Kindergarten”, Bergslagsposten, där 

begreppet arbetsmedelpunkt användes. 
338 Innehållsförteckning för årg1918-1923, 1923. 
339 Beijer, 1919a.  



74 

okomplicerat. Troligtvis återspeglar detta olika synsätt som faktiskt fanns men 

det visar även att det inte var helt självklart vad som skulle vara en ideal ar-

betsmedelpunkt. 

Redan i tidskriftens andra dubbelnummer presenterades en arbetsmedel-
punkt i form av en plan på ett tvåsidigt uppslag, Plan till arbetsmedelpunkten 

Staden.340 Eftersom planen i form av ett schema, presenterades helt utan kom-

mentarer av skribenten Karin Sjöberg som utbildats vid seminariet i Norrkö-

ping, tolkar jag det som att redaktionen utgick från att läsekretsen var bekant 
med en arbetsplan. Det var en metodisk anvisning som visade i detalj hur en 

arbetsmedelpunkt kunde planeras, organiseras och genomföras. Schemat vi-

sade hur man i så kallade Barnträdgårdslektioner eller teoretisk-praktiska 

åskådningslektioner kunde inleda och samtala om ett ämne som hade hämtats 
från barnens omgivningar och hemmiljöer.341 Målet var att väcka barnens in-

tresse, göra dem förtrogna och uppmärksamma på ett valt ämne. Lektionerna 

skulle varvas med praktiskt arbete med hjälp av Fröbelska sysselsättningar; 

modellering, figurläggning med lappar och stickor, pappersvikning och ur-

klippning för att bearbeta och återskapa barnens intryck och upplevelser av 
ämnet.342 

Detta visar, menar jag, att arbetsmedelpunkten var ett sätt att utforma pe-

dagogiska situationer, lektioner, som skilde sig från skolundervisning. Genom 

att utgå från arbetsmedelpunkten kunde barnträdgården presentera ett annat 
innehåll än de ibland kritiserade småskolorna som inte ansågs anpassade till 

de yngre barnens behov av rörelse och lek.343 Det var ”undervisning” i en spe-

ciell form.344 En arbetsmedelpunkt erbjöd olika aktiviteter för barnen samtidigt 

som det gjorde barnen aktiva. De skulle inte sitta stilla i bänkar och lyssna på 
en ledarinna utan själva bidra till lektionen med egen aktivitet. Ett budskap 

var att barnträdgården inte var skola men den kunde ändå erbjuda en under-

visning anpassad till de yngre barnen – och här spelade det Fröbelska stor roll. 

Det gav en grund att stå på, och i det skapades ett slags legitimitet för verk-
samheten, menar jag. Att arbetsmedelpunkten beskrevs som en form av lek-

tioner innebar således inte att det var skollektioner; det var i stället lektioner 

som var mer anpassade till de yngre barnens behov än vad en skola kunde 

erbjuda. 

Ytterligare en aspekt av detta var att ledarinnorna själva ansågs kunna för-
hålla sig till en detaljerad modell för att i sin tur kunna erbjuda barnen frihet, 

vilket kan tyckas paradoxalt. Så trots att Warburg tidigare framställt den ideala 

barnträdgården som en plats där frihet skulle utvecklas publicerades ändå, 

med redaktionens goda minne, en mycket grundlig plan och exempel på hur 

                                               
340 Sjöberg, 1919. 
341 Sjöberg, 1919, s. 26. 
342 Sjöberg, 1919. 
343 Lindgren & Söderlind, 2019; Read, 2006. 
344 Sundström, 1920, s. 22. 
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man kunde använda en arbetsmedelpunkt. Kanske kan det förklaras med att 

det gavs utrymme för olika sätt att förhålla sig till Fröbel och idealen om frihet 

och barns självverksamhet. Beskrivningen av arbetsmedelpunkten erbjöd 

även en fast utgångspunkt att förhålla sig till – och samtidigt ett ideal. Detta 
var helt i linje med tidskriftens syfte att sprida kunskap om Fröbelska metoder 

– även till personalen i barnkrubborna.  

Samtidigt gavs utrymme åt att också problematisera detta med hur styrande 

metodiken skulle vara. Utan att vara alltför metodiska, menade Maria Kjell-
mark, att en naturlig ingång till arbetsmedelpunkt kunde vara den gångna julen 

och granen.345 Det var, menade hon, något enkelt, lättbegripligt och relevant 

för barnen att arbeta omkring. Lärarinnan behövde inte krångla till det; ett 

ämne brukade ge sig själv och granen var ett sådant exempel. När barnen åter-
kom till barnträdgården efter julhelgen var de fulla av erfarenheter och tankar 

om granen som kunde bearbetas genom hörsel, doft- och synintryck. Julgra-

nen var även en gran som smådjur och fåglar hade nytta av. Allt som granen 

kunde användas till skulle bearbetas med sånger, lekar och direkta möten, med 

syftet att nå ”praktisk förståelse” genom ”roande sysselsättning”.346 Detta lik-
nade Disa Beijers motivering till arbetet med en arbetsmedelpunkt. När det 

fungerade på rätt sätt, det skulle det vara ”lekande men inte ytligt, barnsligt 

och dock lärorikt”.347 Idealt skulle således arbetsmedelpunkten förena lek och 

inlärning. Här ser man, menar jag, ett tidigt exempel på det som vi idag om-
nämner som lustfyllt lärande och att pedagogik och lek ska kombineras i för-

skolan. 

Det uttrycktes även som att det var lärarinnorna som kunde vara problem – 

det var de som ville bedriva en skolliknande undervisning och arbetsmedel-
punkten fungerade för dem som ett sätt att tvinga in barnträdgården i scheman 

och kursplaner. Detta skulle motverkas genom att ändra ledarinnornas synsätt:  

Det får ej finnas någon iver att undervisa hos ledarinnan. Hon får ej förälska sig 
så i sina aldrig så väl uttänkta planer, aldrig så utmärkta modeller, att hon för 
dessa glömmer att lyssna till de universums inbjudningar Tagore talar om, och 

till vilka barnen aldrig av egen drift säga nej”.348  

Granen i Kjellmarks exempel ovan var således också ett exempel på hur en 
medelpunkt kunde skapas omkring något mindre omfattande än staden, ett 

vardagligt föremål. Ett annat exempel hon skrev om var att utgå från äpplet 

                                               
345 Kjellmark, 1919a. Se även Johansson, 1920, om hur Granen och hemmet kunde vara arbets-

medelpunkt. Ester Johansson presenterade detta i samband med en anmälan av den Fröbelut-

ställning som ordnats vid Förbundets årsmöte i Norrköping år 1920. Fotografi s. 17. 
346 Kjellmark, 1919a, s. 49.  
347 Beijer, 1919a, s. 46. 
348 E. H–d, 1920, s. 24. Kursivering i original. Skribenten bidrog med ett kapitel ur Tagores bok 

Personlighetens värld, för att lyfta fram barnträdgårdens ansvar att ta vara på barns egen värld 

och frihet att få vara i den. I USA var detta en artikulerad fråga redan 1900,  Prochner & Kirova,  

2017. 
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som arbetsmedelpunkt349 medan Beijer, som flera gånger poängterade årsti-

dernas betydelse (och som därmed höll sig nära Henriette Schrader-Brey-

manns tolkning av Fröbel), skrev om hur Skogen om våren kunde vara en 

arbetsmedelpunkt.350 Kjellmark menade att det viktiga var att ett föremål som 
valdes: 

… bör vara ett sådant föremål, som med lätthet kan iakttagas, med lätthet be-
gripas och efterbildas av de små, ett föremål som passar till årstiden, och till 
vilket kan anknytas, icke blott våra olika sysselsättningar, utan även sång och 

saga, bilder och lekar. Och detta föremål ställa vi som en medelpunkt för allt 
vårt arbete i Barnträdgården. Vi kalla detta vår arbetsmedelpunkt, och jag vet 

ej, hur vi skulle kunna reda oss utan densamma.351 

Som framgår av citatet, men som även utvecklades i texten, skulle arbetsme-
delpunkten behandla ett område eller ämne som handlade om barnens egna 

erfarenheter och intressen, som var begripligt och iakttagbart för barnen 

själva. Avsikten med att skärskåda ett föremål från olika håll var att göra bar-

nen vakna för iakttagelser och lära dem att tidigt se sambandet mellan männi-
skor och ting och deras beroende av varandra.352 Ämnet skulle vara möjligt att 

undersöka på olika sätt genom att betraktas och, som beskrivits ovan, via sin-

nen och direkta upplevelser. Citatet visar även hur Kjellmark lyfte fram att en 

arbetsmedelpunkt inte behövde vara något svårt eller krångligt, vilket jag 

nämnt ovan. Det behövdes inte ett helt schema för att planera, men det var 
nödvändigt att ha ett syfte, en planering och ett upplägg av arbetsmedelpunk-

ter i barnträdgårdsarbetet.353 Det viktiga var att medelpunkten skulle kunna 

bearbetas och framställas i sånglek och fri lek, tillsamman med de Fröbelska 

sysselsättningarna att rita, bygga, konstruera, sy, klippa och klistra.354 
Att använda detta didaktiska verktyg för att skapa pedagogiska situationer 

som barnen kunde känna igen sig i och därmed engagera sig i, var budskapet 

i Kjellmarks text. Förutom att ta tillvara barnens tankar och intressen, att 

fostra, utveckla och stärka dem var huvuduppgiften enligt Kjellmark att lyck-
liggöra barnen.355 Och det var ett förhållningssätt som hade framtiden för sig:  

Långt, långt fram i tiden sträcka sig helt säkert verkningarna av vår arbetsme-
delpunkt, längre än vad vi under våra barnsliga sysselsättningar med det samma 
kunna se eller ana. – Ja, vår arbetsmedelpunkt bör gå som en gyllene tråd genom 

allt vårt arbete i Barnträdgården.356  

                                               
349 Kjellmark, 1919b. 
350 Beijer 1919b. 
351 Kjellmark, 1919 a, s. 49. Kursivering i original.  
352 Även Sundström, 1920. 
353 Kjellmark, 1919a, även Beijer, 1919a. 
354 Kjellmark, 1919a, 
355 Kjellmark, 1919a s. 49. Kursivering i original. 
356 Kjellmark, 1919 a, s. 51. Kursivering i original. 
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Kjellmark upprepade sig således kring hur viktig arbetsmedelpunkten var för 

idén om barnträdgårdens verksamhet. Jag menar att hon genom att göra detta, 

och framhålla enkelhet och ett slags spontanitet, anknöt till Mobergs sätt att 

hålla fast vid Fröbel-pedagogik som det viktigaste för barnträdgårdens arbets-
sätt. Det anknöt samtidigt till Warburgs ideal om att skapa förutsättningar för 

frihet och undvika slentrian och tvång. Här gavs således stöd för båda dessa 

synsätt. Kjellmark hade väl också rätt i att detta hade framtiden för sig. När 

den svenska förskolan fick en läroplan, Lpfö98, i slutet av 1990-talet, angavs 
att barnen skulle ha roligt i verksamheten, vilket kan jämföras med att de under 

tidigt 1900-tal skulle göras lyckliga. 

Det framkom även en annan form av kritik mot alltför uppstyrda arbetsme-

delpunkterna. I de i och för sig välplanerade och omväxlande sysselsättning-
arna, såg Sundström en brist därför att ”föremålets ande” riskerade att gå 

förlorad.357 Då missades tillfället att förmedla en andlig och moralisk fostran 

baserad i kristen etik. Detta borde en arbetsmedelpunkt också kunna erbjuda, 

men då krävdes att barnens intressen för val av aktiviteter och material fick 

större utrymme. Alltför välplanerade upplägg riskerade att, hur kreativa och 
fantasirika ledarinnorna än var när de planerade för ”undervisningen”, missa 

vad barnen själva var intresserade av. Ett välplanerat upplägg var ett stöd för 

ledarinnorna men det kunde ”åsidosätta barns egen uppfinningsrikedom och 

fantasi”.358 Bättre vore, menade Sundström, att barnen fick vara med och fö-
reslå ”sådant som lämpar sig för de olika arbetena”.359 Med det tillvägagångs-

sättet skulle alla barnens, och inte enbart de som var snabbast på att leverera 

de förväntade svaren, intresse och undran väckas över det som inte tidigare 

reflekterats över.360 Om ledarinnorna var mindre planerade kunde det ges plats 
för barns inflytande, skulle vi säga idag. Det viktigaste med att släppa något 

på planeringen var således dels att få in etiska perspektiv, dels att öka barnens 

delaktighet i att välja material och aktiviteter. Genom att på så sätt engagera 

barnen skulle deras egen lust att lära stimuleras, tolkar jag det som. Ellen Mo-
berg gav direkt ett svar på detta inlägg där hon menade att en arbetsmedel-

punkt ”alltid har eller bör ha även ett etiskt syfte”.361 Jag tolkar redaktionens 

kommentar till Sundström som ett uttryck för att bekräfta ståndpunkten kring 

etiskt förhållningssätt och samtidigt markera för läsarna att Fröbel-förbundet 

hade kontroll över verksamhetsinnehållet i barnträdgården. 

                                               
357 Sundström, 1920, s. 22. 
358 Sundström, 1920, s. 22. Sundström var slöjdlärare i Anna Eklunds och Signe Åkermarks 

folkkindergarten i Hjorthagen, Stockholm och redaktör för tidskriften Kindergarten som kom 

ut med sex nummer under år 1906, Larsson P, 2011. 
359 Sundström, 1920, s. 23. 
360 Sundström, 1920, s. 22–23. Sundström var slöjdlärare i Anna Eklunds och Signe Åkermarks  

folkkindergarten i Hjorthagen, Stockholm och redaktör för tidskriften Kindergarten som kom 

ut med sex nummer under år 1906, Larsson P, 2011. 
361 Moberg. E, 1920. 
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En nutida läsare får egentligen inte någon vägledning om i vilken utsträckning 

barnen själva var initiativtagare till ämnen, vilket Sundström menade att de 

inte hade. Beijer lade fram detta på ett annat sätt då hon snarast pläderade för 

att barnens egna val inte alltid var de lämpligaste. Valet av ämne var viktigt 
eftersom barnen levde sig in vad de för tillfället höll på med, men det behövde 

inte betyda att de så att säga visste sitt eget bästa så som de vuxna visste vad 

som var bra för barnen: 

…våra stackars barn få ändå, tyvärr alltför mycket, känna av krigets följder i 
både det ena och andra avseendet. Det är ofta vemodigt att höra deras funde-

ringar i sådana saker, och det kan aldrig vara på sin plats att ge barnen anledning 
att leva sig in i något så hemskt och okristligt. Bl. a. arbeta vi ju på att väcka 

barnens goda instinkter, att få dem att se och älska det som är vackert, sant och 
gott i världen och motarbeta deras anlag för det som är fult och lågt, såsom 
grymhet, hämndlystnad och förstörelselusta. Kan ett sådant ämne som kriget 

lära barnen något gott!?362 

Som framgår av citatet fanns det ämnen som intresserade barnen men som var 

olämpliga. I texten gavs konkreta exempel på sådant som skulle väljas bort 
och det var sådant som hade med krig att göra, som soldater och u-båtar. Här 

gavs således uttryck för att det fanns gränser för vad som kunde behandlas i 

en arbetsmedelpunkt. Att Beijer var kritisk till krig framgår med tydlighet lik-

som hur de drabbade barns livsvillkor. Även om Beijer och Sundström ut-
tryckte sig olika om hur mycket barnen skulle få ha inflytande över en 

arbetsmedelpunkts ämne gav de båda klart stöd för att en kristen etik var en 

viktig utgångspunkt och ett mål för de pedagogiska situationerna. Det var, kan 

man säga, en form av fredsarbete. 

Genom tidskriftens presentation av arbetsmedelpunkter framträder även en 
bild av hur barnträdgårdarnas geografiska plats kunde användas som utgångs-

punkt i valet av ämne. Det var en ideal utformning av en arbetsmedelpunkt – 

att använda lokalsamhället med dess resurser som en del av undervisningen. 

Att exempelvis välja ”Hästen” som arbetsmedelpunkt i stadsmiljö innebar att 
lärarinnorna förväntades gå med barngruppen till närmaste droskstation för att 

på nära håll och utifrån egna erfarenheter få lära känna hästen till utseendet. 

Sedan skulle, enligt det förslag som presenterades i tidskriften, allt som rörde 

hästen bearbetas under fyra veckor med samtal, sånger och olika sysselsätt-
ningar utifrån olika teman.363  

Ett annat exempel på lokalsamhällen som utgångspunkt kom från barnträd-

gårdsledarinnan Elin Kärrberg364 som arbetade i Småttinggården vid bolaget 

                                               
362 Beijer, 1919a, s. 47.  
363 Arbetsmedelpunkten. Hästen, 1919. 
364 Elin Kärrberg var suppleant i Svenska Fröbelförbundets styrelse, utbildad barnträdgårdsle-

darinna vid seminariet i Stockholm och anställd i Småttinggården som startade 1908 och be-

kostades av Bolaget Domnarvet och staden. Den betecknades som folkbarnträdgård enligt den 

kartläggning av folkbarnträdgårdar som Anna Warburg redovisade i tidskriften, 1919 
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Domnarvets järnverk i Dalarna, varifrån två fotografier publicerades.365 Det 

ena fotografiet var en exteriörbild på barnträdgården, en röd träbyggnad med 

vita knutar, under sommartid och solen sken. Ett fönster var öppet på övervå-

ningen, vilket ger ett inbjudande intryck. Två ledarinnor och två flickor står 
framför huset men en bit ifrån varandra. En interiörbild visar en flicka med 

uppsatt hår, i vitt förkläde och snörkängor, i färd med att väva dukar på en 

vävstol i barnstorlek. Detta var således en slags iscensättning av hur ett barn, 

en flicka, fick representera en kvinnlig hantverkstradition och hur barnträd-
gården var en del i hur detta möjliggjordes. 

I tillägg till Elin Kärrbergs inlägg presenterades Järnet som Arbetsmedel-

punkt av Gunhild Sjöberg, även det ett exempel på hur en lokal plats kunde 

bli en resurs i undervisningen.366 Sjöbergs exempel var ett slags utforskande 
av ett material med stor betydelse i samhället, alltså järn. Det handlade om 

järnets användning i hemmet och om järnvägen med dess lokomotiv. Hon be-

skrev hur barnen fick i uppgift att leta efter olika föremål av järn och närma 

sig ämnet genom övningar där olika sinnen användes. Genom syn, hörsel och 

känsel skulle barnen upptäcka järnets olika egenskaper, exempelvis hur tungt 
det var och hur det kunde låta om man slog på det. En fråga som skulle enga-

gera barnen var att ta reda på varifrån järnet kom. Genom att låta barnen se 

och känna på ”olika stenar däribland även järnmalm” kunde de aktiveras i att 

finna ett svar.367 I olika sysselsättningar bearbetades ämnet vidare genom mo-
dellering, klippning, läggstickor, pappersvikning och pussel. En vagn byggdes 

för att forsla järnmalm, och i modellering skapades ett lod för sotaren. Efter 

att de varit på besök i en smedja byggdes en smedja med härd och städ. Av 

lera gjordes hästskor och hammare. En sånglek utifrån sången ”Smedvisa” 
angavs som lämplig. Till upplägget hörde även en saga, ”Vad grytan hade att 

berätta”, författad av Gunhild Sjöberg368 själv, och som publicerades i efter-

följande nummer av tidskriften.369 Denna uppräkning illustrerar hur en arbets-

medelpunkt kunde innehålla flera moment i det valda ämnet och hur valet av 
material och sysselsättningar kunde relateras till en geografisk plats. 

Andra inlägg i tidskriften under den här perioden hade mer av karaktären ar-

betsmedelpunkt utifrån, Vad naturen skänker barnträdgårdsarbetet under 

hösten. En metodisk genomgång av vad man kan göra i barnträdgården bero-

ende på omgivningar och olika förhållanden. En arbetsplan för ”Hösten” vi-
sade på upplägget och att barnens insamlade blåbär och lingon blev till lek 

med sortering och räkning av blå och röda pärlor och knappar. Rönnbären 

användes för att trä halsband och för bordsdekorationer. Beskrivningarna av 

                                               
365 Kbg, 1920, Bildexempel på s. 11, 12. 
366 Sjöberg, 1920a. 
367 Sjöberg, 1920a, s. 9. 
368 Sjöberg var utbildad vid Fröbelseminariet i Norrköping. 
369 Sjöberg, 1920b.  
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allt som kan användas i naturen under hösten utgår från de lokala förutsätt-

ningarna för barnträdgården, ta vara på alla tillfällen, uppmanades tidskriftens 

läsare.370  

Ideala syssättningar och gåvor - mer frihet 

Som jag visat ovan handlade talet om arbetsmedelpunkten bland annat om hur 

mycket frihet en pedagogisk situation kunde härbärgera. Å ena sidan föresprå-

kades detaljerade planeringar och å andra sidan lyftes det fram att mindre pla-

nering gav större frihet att variera ämnesval och utformningen av 
undervisningen. Mindre planering gav också utrymme för mer inflytande från 

barnen. När sysselsättningar och gåvor beskrevs var det ett mer entydigt fokus 

på värdet av frihet.  

Till arbetsmedelpunkten hörde de Fröbelska sysselsättningarna (se kapitel 
2) som skulle bjuda till koncentration, intresse och innefatta lek som medel 

för att nå ett högre mål, som var barnets egen aktivitet. I Hailmanns översätt-

ning av Fröbels bok, The Education of Man, år 1898, kommenterade han Frö-

bels pedagogiska material med att gåvorna och sysselsättningarna utgjorde 
varandras förutsättningar. Med gåvornas former av klot, kuber och cylindrar 

styrdes barnets aktivitet mot att nå abstrakta kunskaper om sig själv, som män-

niska i världen i riktning ”mot en större helhet” för att därmed utveckla kog-

nitiva kunskaper.371 Med sysselsättningarna omsattes det abstrakta i konkreta 

handlingar som skulle föra barnet mot allt större skicklighet i att använda 
materialet i sysselsättningarna. Hailmann betonade att barnets skulle ges egen 

möjlighet till makt genom handling. Även om den första gåvans olika klossar, 

på ett effektivt sätt kunde väcka barnets känsla och medvetande om en värld 

av individuella ting; så var det ändå sysselsättningarna som gjorde barnet 
skicklig i att hantera yta, linjer och punkter.372 Denna beskrivning sammanfat-

tar systemet i det Fröbelska, det vill säga att material och aktiviteter hörde 

ihop för att tillsammans utveckla barnet och kanske särskilt barnets handlings-

utrymme. Som jag kommer att visa var det inte självklart att tidskriften för-
medlade en sådan tolkning av det Fröbelska. 

Exempel på det sistnämnda gavs i ett av redaktionen publicerat föredrag av 

en tysk barnträdgårdsledarinna en bit in på 1920-talet.373 Föredraget hade ägt 

rum vid ett möte i Berlin och någon i redaktionen hade översatt det till 
svenska. I texten beskrevs den roll som både sysselsättningarna och gåvorna 

                                               
370 Vad naturen skänker barnträdgårdsarbetet om hösten, 1924.   
371 Hailmann, 2005, s. 11. Hailmanns översättning användes och spreds i USA I början av 1900-

talet, se Nawrotzki, 2017; Prochner & Kirova, 2017. 
372 Hailmann, 2005, s. 285–288. 
373 Kuntze, 1924. 
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borde ha i verksamheten. Nu framhölls vikten av att ledarinnan var en igång-

sättare av barns egen aktivitet och det gjordes med hänvisning till Fröbel, och 

hur han såg på ledarinnans roll: 

Bättre leksaker än dessa gåvor [från Fröbel, min anm.] och just i denna ord-
ningsföljd, lämpade efter barnets ålder och utveckling, kunde ingen av oss hittat 

på. Men vi skola ej använda dem i tid och otid och utlämna alla deras möjlig-
heter, vilket också Fröbel själv antyder – barnet måste få förbli skaparen d.v.s. 
det måste ge uttryck för sitt inre genom det yttre konkreta. Detta glömmes blott 

alltför ofta. Sysselsättning i Fröbels anda skall göra barnet oberoende av leda-
rinnan; det skall lära att sysselsätta sig självt. Det får bara ha ledning. Gåvan i 

sig själv skall ge barnet impulsen att utföra något.374 

Av citatet framgår att gåvorna beskrevs som leksaker, vilket är intressant i sig. 

Man kan säga att det var ett sätt att göra gåvorna barnvänliga genom att rela-
tera dem till artefakter i en framväxande barnkultur. Leksaker hade funnits 

tidigare men genom massproduktion hade de börjat spridas till bredare folkla-

ger från slutet av 1800-talet.375 En viktig skillnad jämfört med leksaker i all-

mänhet och de leksaker som egentligen var gåvor, var att de sistnämnda inte 
var massproducerade. Tvärtom kunde de framställas av överblivna material i 

en form som vi idag kallar återvinning, vilket jag beskrivit ovan från innehållet 

i Warburgs programförklaring. 

Ytterligare något som kommer fram i citatet var hur den ideala bilden i 
Marie Anne Kuntzes resonemang har likheter med Hailmanns beskrivning av 

kärnan i Fröbel-pedagogiken – att målet var att på olika sätt aktivera barnen 

via sysselsättningar och gåvor. Hon menade att gåvorna och hur de användes 

i och för sig var viktigt men det skulle inte överanvändas slentrianmässigt. Det 

var heller inte ledarinnornas uppgift att planera för exakt hur de skulle använ-
das, som i texten beskrevs som att alla dess möjligheter utlämnades. Kuntze 

framförde, menar jag, en indirekt kritik mot att ledarinnor gav sig själva för 

stor betydelse genom att planera för mycket omkring material och arbetsme-

toder. Kritiken framfördes genom att hänvisa till vad Fröbels intentioner varit, 
det var således hennes sätt att ge legitimitet åt kritiken. Det var barnen och 

inte ledarinnorna som verksamheten var till för, kan man lite tillspetsat sam-

manfatta hennes kritik. 

Kuntzes kritik handlade om att lyfta fram vad hon tycks ha uppfattat som 
ytlighet i pedagogiken. Att den ursprungliga avsikten med Fröbels gåvor och 

sysselsättningar utvecklats till ett mekaniserat och stelnat innehåll och arbets-

sätt i stället för att frigöra barnen. Det blev för mycket av ”dissekerande och 

klassificering” i stället för att börja i det som var känt för barnen för att sedan 

                                               
374 Kuntze, 1924, s. 49. Översatt till svenska av S.G. 
375 Cross, 1997. 
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fritt arbeta vidare utifrån detta, vilket hon menade var vad Fröbel föresprå-

kat.376 Enligt Kuntze, hade Fröbel tvärtom inpräntat hos sina medarbetare att 

de skulle sätta sig in i barnets tankegång och utgå från det för barnen kända. 

Hon ville få bort vad hon kallade det pedantiska och sentimentala ur barnträd-
gården och ställa Fröbel-rörelsen på en bredare bas, inte bara i barnträdgården 

utan i pedagogiken i allmänhet. Nya impulser och naturvetenskap skulle ha 

sin givna plats i seminarier och barnträdgårdar för att arbeta och verka för en 

utveckling av det sociala och politiska i ”folkhatets tid” – det var en angelägen 
uppgift för kvinnorna.377 Här ser man således en tydlig anknytning till det jag 

nämnde i inledningen, att tidsandan påbjöd betydelsen av att kunna tänka fritt. 

Här kopplades det till ledarinnorna, som skulle våga vara mer fria i sitt sätt att 

arbeta genom att inte planera för mycket, och även till barnen som om de fick 
mer inflytande och därmed större utrymme att agera fritt, också kunde fostras 

till större frihet jämfört med tidigare. De Fröbelska sysselsättningarna proble-

matiserades på liknande sätt även av Ellen Moberg under ett Fröbel-möte i 

Köpenhamn 1925, vilket rapporterades på tolv sidor i tidskriften av Gunnel 

Hammarskjöld. 378 
Thyra Hanemann, från barnträdgårdsrörelsen i Finland, menade också att 

det hade kommit in mer frihet i verksamheten och att det i viss mån var något 

bra.379 Viktigare än att det blev fint utarbetade slutprodukter, exempelvis vid 

handarbeten, var att barnen fick utvecklas när de arbetade med material och 
aktiviteter. Det var sådana sysselsättningar där barns erfarenheter och egna 

skapande kom till uttryck som var de bästa. Hanemann jämförde sådan barn-

aktivitet med ett ”konstnärligt lekande”: 

… handarbetsuppgifterna [har] minskats, medan de sysselsättningar, där arbetet 
är mera återgivande av gjorda erfarenheter och konstnärligt skapande, jag ville 

t.o.m. i många fall kalla det konstnärligt lekande, hava fått en större plats på 
arbetsplanen, dessa sysselsättningar, där resultatet kommer fram under arbetet 

och man sedan får vara nöjd med det, hurudant det än må bliva.380 

Man ska dock inte tolka Hanemanns inlägg som ett entydigt försvarstal för att 

nya influenser kommit in i hur material och arbetssätt användes. Just i sitt sätt 
att betona att processen var viktig talade hon samtidigt om något som hon 

menade riskerade att gå förlorat. Hon menade att sysselsättningarna framför 

                                               
376 Kuntze, 1924 s. 52. 
377 Kuntze, 1924 s. 52. 
378 Hammarskjöld, 1925. Ellen Moberg menade, enligt Hammarskjöld, att Fröbels idé om att 

göra barnen självverksamma riskerade att gå förlorad om alltför stor vikt fästes vid form och 

resultatet i stället för vid processens betydelse där hjärnan och kroppen så att säga utvecklades  

tillsammans: ”syftet med de Fröbelska sysselsättningarna var att ge barnet ett material som 

kunde tillfredsställa dess behov av efterbildande och skapande verksamhet och på samma gång 

vara ett medel att utveckla deras sinnen, händighet m.m.”, s. 49. 
379 Hanemann, 1924. 
380 Hanemann, 1924, s. 3. 
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allt skulle vara ett medel för att fostra barn till förmågor som att vara koncen-

trerade och flitiga – för att på så sätt förberedas för ett hårt arbetsliv. Så som 

de gjort tidigare när man tydligare följt Fröbels intentioner. Här återspeglades 

en oro som var kopplad till samhällsvillkor, politik och ekonomi. Thyra Ha-
nemann menade att den växande generationen måste arbeta hårdare för att 

komma till samma levnadsstandard som varit rådande före Första världskriget. 

Sveriges och resten av Europas ekonomiska kriser efter kriget berörde också 

barnträdgården och i sitt resonemang kopplade Hanemann samman detta med 
den utveckling av barnträdgårdens metoder mot större frihet och mindre krav 

på barn. Hon menade att detta inte var en önskvärd utveckling. Barns förmåga 

att utföra vad hon kallade precisionsarbete, och att följa en uppgjord plan som 

krävde koncentration hade ersatts av en frihet som man inte visste vad den 
ledde till. Hon frågade:  

Har utvecklandet av barnets arbetsförmåga minskats genom förändringen till 
en friare form för denna sysselsättning eller hava andra värden vunnits, vilka 
överväga det som förlorats i samvetsgrant utförande av en given uppgift och 

ordningssinnets utveckling? Läggskivorna, stickorna och ringarna äro nästan 
bortglömda sysselsättningar, vilka fordra en stadig hand och sinne för ordning 
och symmetri. De äro, tror jag, numera endast leksaker vid ”bullerkvarterna”381 

om dem alls förekomma. Är det skäl att taga dem till nåder igen liksom ett 
flitigare upptagande av dessa sysselsättningars modernare efterföljare, de färg-

lagda knapparna, knappformerna och plommonkärnorna? * Huru är det med 
ärterna och stickorna, den gamla sysselsättningen, som fordrade stor försiktig-

het och omsorg i arbetet?382 

Hanemann såg således en risk med de friare formerna av sysselsättningar som 
börjat användas och hennes förslag var att återinföra mer av inarbetade arbets-

sätt igen. Igen ställde hon en fråga: ”Är denna utveckling lycklig eller måste 

vi erkänna att vi gått något för långt?” Hennes eget svar på frågan var att så 

var det nog. Hanemann menade att för att undvika risken att barn i ett fram-
tidsperspektiv inte skulle bli tillräckligt flitiga, kunna koncentrera sig och vara 

förberedda för arbetslivet, föreslogs bland annat vikningsarbeten som en 

sysselsättning som var en av de ”trevligaste [och så] nyttig för den noggrann-

het och snygghet som den fordrar”.383 Pärlor, en vanlig sysselsättning, kunde 
dessutom erbjuda mer komplicerade uppgifter med flera trådar i glittrande 

mönster, föreslog hon. För henne var en fin slutprodukt viktigare än proces-

sen. Om barnets arbete inte höll måttet kunde ”barnen själva” sprätta upp och 

                                               
381 Jag tolkar bullerkvart som att det var rast eller fri tid som avsågs.  
382 Hanemann, 1924, s. 4. *Redaktionen kommenterade att ”I barnträdgårdarna i Sverige äro 

flertalet av dessa sysselsättningar med förkärlek använda, åtminstone på sina håll”.  
383 Hanemann, 1924, s. 4. Kursivering i original. 
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göra om för att få det ”vackert och välgjort”.384 Hon beskrev i relation till pär-

lorna även en ny metod som kallades ”utsyningsmetoden”.385 Den gick ut på 

att barnen ritade en bild som markerades med små hål med hjälp av en nål som 

blev en mall för var sömmar skulle sys. Sömnad på tyg och stickning övade 
tålamodet, fliten och skickligheten och skänker stor arbetsglädje, argumente-

rade Hanemann. Konstnärliga sysselsättningar som hade fått utrymme den 

senaste tiden borde betraktas med försiktighet, allt för att undvika ytlighet och 

slarv. Det konstnärliga lekande jag återgav i ett citat ovan ska således inte 
tolka som något entydigt positivt, utifrån Hanemanns perspektiv. Det var sna-

rare ett exempel på när friheten fick gå för långt. Men hon var för förnyelse i 

val av material, sysselsättningarnas ”modernare efterföljare” kunde vara på 

sin plats förutsatt att de tränade koncentration och flit, vilket framgår av cita-
tet.  

Min tolkning är att de sysselsättningar som Hanemann beskrev innehöll 

matematik, enligt det system som Fröbel kommit fram till efter sina studier av 

kristallers formationer. Linjerna och de plana ytorna i en kristall eller kub för-

klarades av Fröbel med att ett hörn i en kub är inte bara ett hörn; det svarar 
också mot en yta, en punkt och en linje. Det blev konkretiserat genom syssel-

sättningarna som bestod av att sy raka linjer eller mönster på en duk, (en plan 

yta) att trä pärlor på en tråd, (en punkt läggs till en annan) att bygga, vika 

papper och modellera och så vidare. För Fröbel var matematiken, enligt hans 
egen beskrivning, ett uttryck för rummet och dess egenskaper och därför var 

kännedom om talen en grundval för kännedom om form och storlek. Det var 

en allmän grund för kunskap om rummet.386 Det plastiska materialet lera eller 

vax kunde formas till en kub som sedan skars till en cylinder, följt av en sfär, 
en pyramid, en prisma och så vidare. Fröbel var även själv tydlig med att for-

men var ett medel för barns utveckling och inte ett mål i sig: 

Även det som tidigare och ursprungligen tjänat som och blivit erkänt som möns-
ter, bör endast till sitt väsen, sin strävan men aldrig till formen förbliva förebild. 
Det är det största missförstånd, när formen tas till förebild och därav kommer 
den vanliga erfarenheten, att det som blivit uppställt som mönster har verkat 

hämmande istället för höjande av mänskligheten, resultatet har blivit tillbaka-

gång istället för framåtskridande.387 

När barnen hade mött de former som beskrivs i citatet, blev det lättare att 

forma saker från vardagslivet, och genom det, ”har vi återvänt till massan, till 

kropparna varifrån det började”, menade Lina Morgenstern i sin tolkning av 

                                               
384 Hanemann, 1924, s. 5. 
385 Hanemann, 1924, s. 5. Utöver detta varnade Hanemann för att barnens arbetsresultat i större 

utsträckning riskerade att bli föremål för psykologiska studier, eller till muntration för lärarin-

norna och besökande i barnträdgården. 
386 Fröbel, 1995, s. 140. 
387 Citat av Fröbel, 1995, § 10 s. 36. 
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Fröbels pedagogik i boken Barndomens paradis, utgiven 1867.388 Moberg, 

men också Hanemann och till en del Warburg, tycks ha inspirerats av detta 

när de argumenterade mot alltför mycket planering som låste in barnen snarare 

än att ge dem frihet att utvecklas med hjälp av material och arbetssätt. Samti-
digt, när de drog in Fröbel i sin argumentation, kunde det uppfattas som ett 

försvar för en tradition snarare än att möta det moderna. Och egentligen var 

det väl så att de förhöll sig något olika till vad som var problem och vad som 

var lösning – såväl i barnträdgårdsverksamhet som i samhället. Emellertid, för 
Hanemann och hennes likasinnade så var det inte matematik som var huvud-

saken i resonemanget. Deras ärende handlade om ansvaret att fostra barn till 

anpassning inför ett samhälle i förändring. En oklanderlig moral i liv och ar-

bete var det förväntade resultatet.  
Jag tolkar det som att sysselsättningar dels betecknade ett didaktiskt inne-

håll med en mängd av olika material som barnen använde i verksamheten. Jag 

tolkar det också så att dessa sysselsättningar också bar på meningen att lugna 

ner en barngrupp och få kontroll genom att hålla barn sysselsatta i ett klass-

rum. Det uppenbarar en subtil skillnad mellan medveten didaktik och ren över-
vakning, en frågeställning som handlade om balansen mellan frihet och tvång 

för barnen och ledarinnorna i barnträdgårdens verksamhet och som Hanemann 

adresserade explicit: 

Här komma vi in på den stora frågan: friheten och tvånget i barnträdgården. Vi 
få naturligtvis inte göra barnträdgården till en handarbetsskola, en tvångsar-

betes- och övningsanstalt utan liv och glädje, men icke heller genom den alltför 
stora strävan till frihet, som nu gör sig gällande, göra livet i barnträdgå rden 
planlöst, oroligt – nervöst. Vår strävan bör gå ut på att uppfostra verksamhets-

lustiga, förnöjda små människor, vilka med flit och uthållighet kunna förena 

arbetsglädje och förmåga att finna sig även i tunga förhållanden.389 

Här framträder frågorna som har att göra med barns anpassning till ett sam-

hälle i förändring som mest angeläget för barnträdgårdens arbete. Sysselsätt-

ningarna var det medel som behövdes för att fostra barn till att finna sin plats 

i ett urbaniserat och industrialiserat samhälle. Det är också tydligt, menar jag, 

att det gavs uttryck för ett annat sorts klassideal i den här typen av argumen-
tation, jämfört med exempelvis vad Warburg gjorde sig till uttolkare för. Ha-

nemann tycks inte ha sett ökad jämlikhet som ett mål. Snarare var det ett 

                                               
388 Morgenstern, 1867, s. 208. Lina Morgenstern (1830–1909) som studerat Fröbels lära för 

Bertha von Marenholtz-Bülow (1810–1893), publicerade 1861 en artikel om barnträdgården i 

Bazaar, en tidskrift för kvinnor med redaktör Jenny Hirsch. Morgenstern var medlem i The 

Women’s Association for Promoting Froebel-style Kindergartens, och dess ordförande mellan 

1862 till 1866. Hon gav ut en textbok med Fröbels ramsor och fingerlekar, Das  Paradies der 

Kindheit (The Childhood Paradise, 1861), som blev stor succé i Tyskland och internationellt 

med sju upplagor år 1905. (http://jwa.org/encyclopedia/article/morgenstern-lina). 
389 Hanemann, 1924, s. 7. 
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samhälle byggt på klassåtskillnad där arbetarklassen skulle (fortsätta) vara en 

drivande motor i att utföra kroppsarbete och monotona sysslor.390 

Ett annat sätt att referera till samtiden och hur val av material i barnträd-

gården hade betydelse för samhället var att lyfta fram ett estetiskt ideal. Vid 
ett möte i Helsingfors, som återgavs i tidskriften, lyftes frågan om estetiska 

krav i barnträdgården, om kvalitet och estetik i relation till material och ar-

betssätt.391 Bärbi Luther, som höll föredraget, ansåg att konstindustrin och 

hantverket aldrig hade stått på så låg nivå som i slutet av 1800- och början på 
1900-talet. Inom arkitekturen kunde en stenfot täckas med murbruk som sedan 

målades över för att imitera granit. Trappuppgångar målades som teaterkulis-

ser och ”marmortrapporna” var tillverkade i trä, allt för att förespegla att det 

var dyrare material än vad det faktiskt var som använts.392 Luther var pessim-
istisk och hon menade att detta var en form av oärlighet som genomgående för 

allt under denna tid. Därför var det viktigt att det material som barnen skulle 

arbeta med var äkta material av trä, tygrester, ullgarn och ylletyg, det vill säga 

att ingen imitation skulle tillåtas.  Föremålets ändamål skulle stå i paritet med 

dess konstruktion, materialet, tekniken och dekorationen.393 På Luthers fråga 
om estetiska krav kunde tillämpas på barns arbeten var svaret att estetik bara 

kunde utvecklas om barn fick utveckla eget tankearbete för att nå resultat, inte 

genom ett förutbestämt handarbete. Detta ger exempel på ytterligare ett sätt 

att i tidskriften argumentera för materialval men även för att barnen skulle ges 
utrymme till egen aktivitet med en grund i något äkta. 

Detta visar hur det tal om material och arbetssätt som framfördes i tidskrif-

ten hade många bottnar och rymde såväl kritik som försvar för ökad tankefri-

het och barns möjligheter att ha inflytande. Och även om refererandet till 
sysselsättningar och gåvor var ett sätt att anknyta till Fröbel, betydde det inte 

med självklarhet att det var Fröbels idéer som det faktiskt pläderades för. I 

tidskriften refererades ofta till sysselsättningarna som ett vardagligt inslag i 

verksamheten, som exempel på hur barnen kunde sysselsättas snarare än att 
det handlade om att omsätta sysselsättningar i pedagogiska situationer. Barnen 

sysselsattes inte uttalat med material som användes för att ge kunskap om ytor, 

linjer och punkter, enligt Fröbels matematiska system. Detta gör det ibland 

svårt att urskilja om barnträdgårdsledarinnorna talar om sysselsättningarna 

som ett organiserat pedagogiskt innehåll, eller om sysselsättningarna främst 
var ett medel för att hålla ordning på stora barngrupper, så som jag antyder 

                                               
390 Tallberg Broman, 1991 s. 153, menar att ordningssinne, sparsamhet och etiska värden vad 

gäller arbete och sexualitet var dygder som upprätthölls av generationer av kvinnor från arbe-

tarklassen, vilket också främst skall förstås som ett arv från det gamla bondesamhället, än som 

resultat av en överklassuppfostran. 
391 Luther, 1923.  
392 Luther, 1923, s. 2. 
393 Luther, 1923, s. 3. Se Eriksson, 1998 s. 18–19, 61–66 som beskriver stenstadens utveckling 

och arkitektur vid den tid Luther skriver om.  
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tidigare i kapitlet. Jag ska nu återge exempel på sysselsättningar där kopp-

lingen till Fröbels idéer var otydlig – utöver rubriceringen. 

I tidskriften presenterades exempel på sysselsättningarna både från läsek-

retsen och från redaktionen i form av små korta notiser med endast insändar-
nas initialer och med rubriker som Sysselsättningar för barn. Metallspel, 

Möbler av tändsticksaskar, Dukar och servetter av papper, Vävning på kort. 

Vissa var illustrerade med fotografier.394 Tillverkning av urtavla med visare i 

kartong, var insänt av Greta Sjögren och Genomskinliga böcker av smörpap-
per att använda för ritningar till arbetsmedelpunkter med illustrationer, kom 

från signaturen Ejk.395 Syarbeten på kartong innebar att tillverka brödkortsfo-

dral, fotografiramar och skräpaskar av vykort, samt sånglek om Höstarbete i 

trädgården.396 Ellen Moberg bidrog med en sysselsättning som kallades Vik-
ning av harv, även den med tecknad illustration i tidskriften.397 Och Maria 

Mobergs förslag på ”sysselsättning som på ett alldeles särskilt sätt fängslade 

barnens intresse” var att samla blomsterfrön i egentillverkade fröaskar av 

tändsticksaskar, samt instruktioner för tillverkning av fröpåsar.398 Tillverkning 

av garndockor visades med enkla teckningar av Anna Warburg, jultomtar av 
lera och ljuskrona av Elin Kärrberg samt om insamling och användning av 

ekollon med tillhörande teckningar av Karin Lindahl, var några exempel på 

sysselsättningar som ledarinnorna bidrog med till tidskriften.399 Sysselsätt-

ningar med mönsterläggning av färgade knappar, var ett nytt material som 
leksakshandlarna Esping & Lundell i Norrköping sålde.400 Lådan innehöll tu-

sentals knappar tillverkade av kartong i åtta olika färger som kunde läggas 

efter mönsterfigurer eller på egen hand.401 Exemplet på sysselsättningarna här 

ovan innehöll således vikningsarbeten, utklippning i papper, sömnad på kar-
tong, trä upp kulor och pärlor på tråd, teckning på rutat papper, att lägga 

stickor av trä, samt byggning, det vill säga, att arbeta med ytor, linjer och 

punkter. I tidskriften rapporterades även från förbundets årsmöten där verk-

städer organiserades kring olika sysselsättningar.402 
Jag menar att i beskrivningarna av sysselsättningar och hur material skulle 

väljas ut och användas är det inte alls uppenbart att det gjordes några kopp-

                                               
394 Sysselsättningar, 1920. Bildexempel s. 15–16. 
395 Sjögren och signaturen Ejk, 1921. 
396 Syarbeten på kartong; Höstarbeten i trädgården, 1918. Brödkort var ransoneringskort under 

nödåren som berättigade till inköp av en viss mängd mjöl, mjukt och hårt bröd.  
397 Moberg. E, 1921 s. 17. 
398 Moberg. M, 1921.  
399 Garndockor, Jultomtar av lera; Ljuskrona till julen och Vad ekollon duga till, 1921.  
400 Redaktionens anmärkning, 1920, s. 19. Esping & Lundell i Norrköping tillhandahöll ett 

fullständigt Fröbelmaterial. I småskolan infördes obligatoriska arbetsmetoder 1920, där Fröbel-

material användes. Tidigare hade allt material beställts från utlandet. Nu siktade firman på att 

tillverka materialet inom landet,. 
401 M. M, 1922. 
402 Till exempel från årsmötet i Uppsala 18–20 april 1922, där Fru Agnes Petersson undervisade 

i fri klippning. 
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lingar till Fröbel, trots att detta var framträdande i fråga om arbetsmedelpunk-

ten (se ovan). Det är svårt att se att det fanns någon pedagogisk relation mellan 

arbetsmedelpunkt, gåva och sysselsättning. En sådan tolkning stöds även av 

att i en innehållsförteckning över innehållet i tidskriftens årgångar 1918–1923 
presenterades Arbetsmedelpunkter och Sysselsättningar separat som att de var 

åtskilda.403 Gåvor omnämndes sällan tillsammans med sysselsättningar. I ana-

lysen framträder sysselsättningarna mer som fristående aktiviteter i form av 

pysselstunder och koncentrationsövningar som inte alltid var kopplade till ar-
betsmedelpunkternas innehåll. Eller till matematik och som ett sätt att få en 

rumsuppfattning. Detta kan jämföras med utvecklingen i USA fram till 1920-

talet. Då var gåvorna så centrala att tolkningar av hur de skulle användas skap-

ade djupa klyftor i barnträdgårdsrörelsen.404 Ett annat problem, som det upp-
fattades, var när gåvorna användes utan att personalen hade fått utbildning 

eller träning i hur de skulle användas.405 

Sysselsättningar och lek - barns frihet och 

självverksamhet 

Som framgått ovan kopplade Warburg material och miljö även till lek. Hon 

betonade betydelsen av barnets självvalda och självständiga lek och detta var 

ett sätt att framhålla barns behov av frihet. Hon gjorde även en åtskillnad mel-
lan vad som hände på lektioner, alltså i pedagogiska situationer, och annan 

lek. Vad barn upplevt i pedagogiska situationer kunde också återkomma i 

självvalda lekaktiviteter.406 I tidskriften skulle detta med lek diskuteras fort-

sättningsvis och jag tolkar det som att det handlade om hur mycket inflytande 
Fröbel skulle ha men också som argument för barns (ökade) självverksamhet. 

I april 1919 höll Maria Moberg ett föredrag med titeln Sånglek och fri lek 

vid Fröbel-förbundets första årsmöte vilket återgavs i tidskriften.407 Moberg 

gav exempel på hur barns självvalda lekar var uttryck för barns tidigare erfa-
renheter, vilket liknande Warburgs resonemang. Hennes föredrag handlade 

även om den fria lekens betydelse som en form av rast efter att barnen varit 

aktiva och, förhoppningsvis koncentrerade, i en pedagogisk situation. Hon på-

talade att efter en sysselsättning som krävt barnens uppmärksamhet måste de 
få rasta ut fritt och obundet. Men det var ett problem att ”alla barn” inte kunde 

leka. Det fanns, menade Moberg, barn från bildade hem som inte kunde leka. 

De barnen lyssnade helst på vad de vuxna pratade om, de var oföretagsamma, 

utan initiativ och de hade outvecklad fantasi. De behöver hjälp med uppslag 

                                               
403 Innehållsförteckning, 1923.  
404 Prochner, 2015; Prochner & Kirova, 2017, s. 99. 
405 Nawrotzki, 2017. 
406 Warburg 1918, s. 13. 
407 Moberg. M, 1919. 
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och uppmuntrande ord, menade Moberg. Men att inte kunna leka gällde fram-

för allt barn från hem med begränsade resurser. Bristen på material och intryck 

var orsaken till att de inte kunde leka – de hade inga erfarenheter att omsätta i 

lek, ”därför sakna de också uppslag till lekar”.408 Här hade barnträdgården, och 
barnkrubban om den gavs mer resurser (se ovan), vad vi idag skulle kalla ett 

kompensatoriskt uppdrag att fylla. Det var ett delvis annat sätt att motivera 

användningen av material och arbetssätt – för att ge barnen nya erfarenheter 

som de kunde omsätta i lek och det gällde barn från såväl rika som fattiga 
förhållanden. 

På liknande sätt kopplade Margareta Strokirk verksamheten i en folkbarn-

trädgård på Södermalm i Stockholm till lek och ett kompensatoriskt upp-

drag.409 Förutom den sociala verksamhet som bedrevs med mödrarna i olika 
sammankomster, pågick verksamhet under tre timmar varje dag för femtio 

barn i åldern tre till sju år. Strokirk kunde inte nog understryka betydelsen av 

att små barn skulle kunna leka som de ville, välja leksaker själva och material 

som knappar, pärlor, bygglådor och dockor. Materialet som beskrevs här an-

tyder att det var Fröbel-material som användes och läsaren presenteras därmed 
bilden av ”goda exempel” från en folkbarnträdgård: 

… vi ta också så gärna fram dockorna, hästarna, de hemgjorda bilderböckerna 
och de andra härligheterna, eller också bygga alla barnen gemensamt med sina 
bygglådor, ett slott, en båt eller vad som för tillfället sysselsätter deras fantasi, 

och det är intressant att se, vad de kunna hitta på. Jag sitter då i ett hörn och gör 
mina iakttagelser, dessa timmar har lärt mig åtskilligt samt givit mig mycket att 
tänka på. Jag har ofta den känslan, att vi i allmänhet ger barnen för mycket, vi 

låta ej deras fantasi få utvecklas som den borde och behandla dem ej så indivi-
duellt som man skulle önska. Därför har jag ofta låtit barnen sysselsätta sig som 
de önska och gör om och om igen den iakttagelsen att de så gärna leka ensamma 

med sina dockor, en flätmatta eller vad de nu valt. Jag anser, att även i en stor 
kindergarten måste barnen få tillfälle att leka fritt eller sysselsätta sig som de 
önska och som de få göra i sina hem, ty kindergarten skall ju ersätta hemmet 

under en del av dagen.410 

Citatet visar hur viktiga olika material ansågs vara för barn lek men också för 

att utveckla barns egen fantasi och självverksamhet. Det finns en likhet mellan 

detta och Mobergs argument ovan om att barn från välbeställda hem kunde ha 
problem med att leka. Strokirk uttryckte detta på ett lite annorlunda sätt, som 

                                               
408 Moberg. M, 1919, s. 42. 
409 Strokirk, 1919. Ett helt kvarter som betecknades som arbetarbostäder hade skänkts till Stock-

holm stad av fröken Magna Sunnerdahl, där även en folkbarnträdgård rymdes. I kvarteret bodde 

78 barnfamiljer, 250 av barnen var under 15 år. Olika aktiviteter pågick i arbetsstugans lokal i 

två rum som inrymde bl. a kindergarten. Warburg, 1919 i en översikt över barnträdgårdar i 

Sverige uttrycker följande: ”Utav btg i Stockholm äro icke mindre än 8 inrymda i s.k. bostads-

hus d.v.s. arbetarbostäder”. s. 35. 
410 Strokirk, 1919 s. 17. 
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att som barn få för mycket och för mycket färdiga material, kunde verka häm-

mande på en fri utveckling. 

Den fria leken diskuterades under Fröbel-förbundets årsmöte i april 1922, 

och rapporterades av Ester Johansson i tidskriften. Utgångspunkten var att 
barnen skulle få vara sig själva i leken. I diskussionen framhölls att det till och 

med vore ett brott att inte ge barnen tillfälle till fri lek. Men det är intressant 

att notera att liksom i ett exempel ovan om hur fria barnen kunde vara i val av 

sysselsättningar, gjordes även begränsningar i hur fria barnens val av lek 
kunde vara. Liksom i det tidigare exemplet gick det en tydlig gräns vid sådant 

som hörde till krig: 

Deras lekar bör vara enkla och solida och krigiska leksaker t.ex. tennsoldater 
böra undvikas. För det oföretagsamma och mindre begåvade barnet är ledarin-
nans hjälp till idéer av stort gagn. På samma gång som ledarinnan så litet som 
möjligt bör gripa in i barnens lek, bör hon dock försöka få bort råa och opas-

sande lekar, såsom fullbuse och krympling.411  

Citatet är ett tidigt exempel på hur krigsleksaker pekades ut som skadliga för 

barn. Det ideal som framfördes i tidskriften var att ledarinnan enbart skulle 

påverka barnens lek om det var nödvändigt, exempelvis om den handlade om 
socialt icke accepterat beteende, såsom att barnen lekte att de var berusade 

eller att de hade en funktionsnedsättning. Här drogs en tydlig gräns för vad 

som kunde uppfattas som god och dålig, det vill säga tillåten och icke tillåten 

barnlek. Det är också ett tidigt exempel på hur ledarinnan ansågs särskilt viktig 
för barn som inte kunde leka på egen hand. Den här typen av idéer om peda-

gogens roll återkom i slutet av 1980-talet men då som en del av att beskriva 

lek som en form av utvecklingspsykologi där barn som inte kunde leka klas-

sificerades exempelvis som en lekförstörare, en stormare eller en allt för för-

siktig lekare.412 Detta ringades in med hänvisning till att barnen behövde lära 
sig turtagning och att kommunicera bättre och det gavs tydligt uttryck för vad 

som var en normal lek och vad pedagogernas roll skulle vara när leken inte 

fungerade så att säga av sig själv.413 När leken fungerade skulle pedagogerna 

observera barnen för att lära sig om dem via leken, en idé som även framfördes 
i tidskriften (se citat ovan från Strokirk 1919).  

                                               
411 Johansson, 1922, s. 2. 
412 Lindgren, 2006, s. 60–64. 
413 Lindgren, 2006, s. 64. Se även Tullgren, 2004, om leken som uttryck för normalitet i för-

skolans praktik. 
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Kapitelavslutning - formering av barnträdgårdens ideala 

didaktik och materialets betydelse 

Vad har utmärkt sig i analysen av det empiriska materialet för åren 1918–

1925? När tidskriften startade formerade man sig omkring vad som skulle vara 

en ideal barnträdgårdsverksamhet. Det gjordes bland annat genom att göra 

jämförelser med barnkrubbornas verksamhet. Den användes både som en möj-
lig samarbetspartner men även som en verksamhet som inte levde upp till för-

väntningarna. Detta formulerades i relation till vilka material och arbetssätt 

som skulle användas i en barnträdgårdspedagogik med fokus på ett didaktiskt 

innehåll. Detta var även i sig, menar jag, ett exempel på hur en professional-
iseringsprocess på svensk och nordisk botten tog fart. Tidigare forskning har 

visat att ett fåtal pionjärer var viktiga eftersom de hade resurser och en position 

i samhället att utveckla en barnverksamhet i en tid då barn lyftes på den poli-

tiska agendan. Därmed har tidigare forskning visat vad förutsättningarna var 

för aktörerna att göra detta.414  
I tillägg till detta visar jag hur en del av detta var att argumentera kring 

innehållet, en vision om vilka miljöer, material och arbetssätt, det vill säga vad 

och hur ledarinnorna i en ideal verksamhet skulle utforma vad jag kallar ett 

didaktiskt innehåll med barnträdgården som bas. Detta inkluderade argument 
för och emot barns och kan man säga, ledarinnornas möjlighet till frihet. En 

ideal verksamhet skulle omfatta en idé om frihetens betydelse i relation till 

material och arbetssätt och i en rätt utformad miljö. Genom att argumentera 

mot barnkrubban, alternativt att barnträdgårdens didaktik skulle in i krubban, 
försökte man även skapa sig ett utökat fält för professionen. Detta var ett annat 

sätt att argumentera jämfört med hur barnträdgårdsrörelsen agerat i USA. Där 

inkluderades barnträdgården i den offentliga skolan redan runt 1920.415 

Fröbel användes på ett aktivt sätt för att argumentera för såväl ökad frihet 
som för behovet av att inte låta friheten gå för långt, det vill säga önskemål 

om att gå tillbaka och låta Fröbels idéer styra mer. Det intressanta är att argu-

menten för och emot Fröbel satte ett slags fokus på just Fröbel. Man kan säga 

att han gavs en självklar plats och även om försök gjordes så utmanades aldrig 

Fröbel-traditionen på ett genomgripande sätt. De som var kritiska till Fröbel 
kan antas ha hämtat inspiration från den internationella Fröbel-rörelsen, ef-

tersom han var ifrågasatt såväl i Amerika som i exempelvis England, vilket 

framhållits i tidigare forskning.416 Kritiken innebar dock inte att han inte an-

vändes. Tvärtom kan man säga att den del av rörelsen som ville ha mer av 
Fröbels pedagogik vann, trots den kritik som framförts om att hans metoder 

                                               
414 Hatje, 1999; Holmlund, 1996; Hultqvist, 1990; Tallberg Broman, 1991; Westberg, 2011b; 

2017a. 
415 Nawrotzki, 2017. 
416 Cuban, 1992; Nawrotzki, 2017; Prochner & Kirova, 2017; Read, 2006.  
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var ovetenskapliga.417 Att det faktiskt formulerades en kritik även på svensk 

och nordisk grund och med utgångspunkt i just didaktiska frågor är värt att 

lyfta fram som ett resultat. Det visar på att utvecklingen i Sverige hämtade, på 

ett selektivt sätt, argument från ett internationellt fält just i relation till frågor 
om materialets och arbetssättets betydelse, vilket inte framgått tidigare. 

I tillägg till tidigare forskning som lyft fram de första pionjärernas bety-

delse för verksamhetens utveckling,418 kan jag visa en mer nyanserad bild. 

Några av pionjärerna, systrarna Moberg och Warburg, hade inledningsvis ett 
stort inflytande för den vision som ringades in via tidskriften. I detta kapitel 

har jag även kunnat visa att fler skribenter kom till tals och kunde framföra 

sina synpunkter på de didaktiska frågorna. De blev en del av hur beskrivning-

arna av hur en ideal miljö, ett idealt material och arbetssätt skulle vara. De 
blev även en del av att på olika sätt argumentera även för frihetens betydelse 

– dessutom i relation till frågan om hur undervisning och lek skulle hanteras i 

barnträdgården. De så att säga nya rösterna blev fler i takt med tidskriftens 

utgivning. Detta, att det var fler än pionjärerna som var med och formulerade 

det ideala innehållet i barnträdgården, har inte lyfts fram i tidigare forskning. 
På det sättet sattes en agenda och gavs legitimitet för barnträdgården via tid-

skriften. 

 

  

                                               
417 I den laboratoriebarnträdgårdsskola som Dewey drev i Chicago kring 1900,  som en kritik 

mot Fröbels metoder, inlemmade ändå Fröbel-material via två kvinnliga utbildare som ansåg 

att materialet var viktigt för att kunna betona vikten av barns kreativitet, snarare än för att an-

vända drill och disciplin, Prochner & Kirova, 2017. Nawrotzki pekar också på att Fröbels idéer  

snarast internaliserades än förlorade i betydelse, Nawrotzki, 2017. 
418 Hatje, 1999; Holmlund, 1996; Tallberg Broman, 1991; Westberg, 2011a.  



93 

KAPITEL 6. Kritiska perspektiv accentueras 

och det nya bereds plats 

 
Det följande kapitlet analyserar en rad händelser i form av möten och influen-

ser utifrån, där gamla och nya metoder ifrågasattes. Det innebar utmaningar 

för det svenska Fröbel-förbundet och det påverkade innehållet i tidskriften. En 

kritik riktades mot filantropin, eller välgörenhetsarbetet, det vill säga det fun-
dament som ledarinnornas verksamhet vilade på. Miljön och materialets bety-

delse problematiserades i inlägg från olika skribenter som debatterade vilka 

arbetssätt som var de bästa, utifrån influenser från Amerika. Kritik, motargu-

mentation och reformering blev resultat av vad som publicerades. Därmed 
började en ny kunskapsbildning om barn på allvar få fotfäste som skapade nya 

möjligheter för verksamhetens innehåll, arbetssätt och professionsutveckling. 

Arbetsmedelpunkten som barnträdgårdens kärninnehåll hade kritiserats re-

dan under det tidiga 1920-talet i tidskriften, samtidigt som det hyllades som 

det bästa tänkbara arbetssättet. Nu formulerades en ny kritik som menade att 
det inte längre höll måttet att utgå från Fröbels idéer. Det var inte tillräcklig 

grund för den syn på barns självverksamhet som man nu strävade efter i barn-

trädgården. Kapitlet belyser och analyserar kritiken som uppstod mot arbets-

medelpunkten som arbetssätt, med fokus på den debatt som uppstod kring 
1928. 

Under den här perioden i tidskriftens utgivning hänvisar jag till sexton skri-

benter som, liksom i kapitel 5, var verksamma i olika barnträdgårdar och med-

lemmar i Fröbel-förbundet. Två skribenter från Finland bidrog, tre inlägg i 
debatten om barnträdgårdar i Amerika kom från Danmark. Perioden innehål-

ler ett bildexempel på elevarbetet från 1860-talet, i övrigt förekommer inget 

bildmaterial som är relevant för mina frågeställningar. 

Påverkan från socialt arbete och utbildningsreformer 

I slutet av 1920-talet hände något med innehållet och tilltalet i tidskriften. Lä-

sekretsen bjöds in till dialog och ett nytt slags tal om relationen mellan tradit-

ion och förnyelse dök upp. Det var som att redaktionen insett att samhället 
höll på att förändras och att det gällde att ta sig an detta. En del av detta bestod 
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i att börja tala om barnträdgårdens verksamhet som en del av det sociala arbe-

tet hellre än som tidigare, som välgörenhet. I tre texter, kunde Ebba Pauli, 

socialpolitisk debattör och grundare av Birkagården 1912, framföra sin mo-

derna syn på det sociala arbetets roll.419 Hon hade fokus på lagstiftningens be-
tydelse för barnavården och hon framhöll hemmets betydelse för barns 

uppfostran. Barnträdgårdar och krubbor var, menade hon, verksamheter som 

gjorde att barn som riskerade att hamna på anstalt eller i fosterhem kunde bli 

kvar i sina hem.420 Utifrån hur idén om en ideal barnträdgård formulerats tidi-
gare (se kapitel 5), kan man förstå att detta fick gehör bland de aktiva i barn-

trädgårdsrörelsen. 

Det intressanta är ändå att Paulis artiklar med något undantag inte alls hand-

lade om barnträdgårdarna utan om det socialpolitiska sammanhang de ingick 
i. Jag tolkar detta som en ambition från redaktionen om att öppna upp tidskrif-

ten, men kanske även barnträdgårdsrörelsen, för nya perspektiv och därmed 

nya sätt att förstå vad de ägnade sig åt och varför. I texten från 1928, som var 

en förkortad version av ett tal hållet vid ett möte, behandlade hon skillnaden 

mellan välgörenhet, det gamla, och det nya, socialt arbete.421 Hon uppmanade 
Svenska Fröbel-förbundet och barnträdgårdsledarinnorna till att kritiskt blicka 

på den egna rollen inför de sociala förändringar som förestod. Det var en kritik 

riktad mot det hon kallade ”välgörenhetens bismak”, som Pauli menade låg 

nära ”allmosegivandet”: att den var till för givarens skull mer än för motta-
garens, och ju större nöd desto mer välgörande kände sig givaren.422 Pauli gav 

exempel på hur välgörenheten kunde ta sig negativa uttryck där en klass tog 

sig friheten att ställa sig över en annan: 

I stort sett visar sig denna välgörenhetens avigsida i det nedlåtande sättet, det 
sätt man tar sig att utan finkänslighet fråga, forska, råda, fordra, kanske befalla. 

Likställd med mänska är icke den man hjälper. Hur mycket av detta låder icke 
vid oss, som dock av allt hjärta ville vara fria från det. Hur svårt är det icke att 

bli helt fri från det!423  

Andra former av välgärningar som Pauli kritiserade var så kallade grötbjud-

ningar med bullutdelning, eller julfester med ”klädes-utdelning” och dans ef-
teråt. Varför inte dela ut kläderna till de som behöver ”utan att blåsa i basun 

genom fest på Börsen”, avslutade Pauli sitt inlägg.424 I stället för välgörenhet 

                                               
419 Pauli, 1926; 1927; 1928. Texten från 1926 handlade om barn och socialpolitik och berörde 

inte barnträdgårdens inre arbete. 
420 Pauli, 1927, s. 4. 
421 Pauli, 1928. 
422 Pauli, 1928, s. 3. 
423 Pauli, 1928, s. 3. 
424 Pauli, 1928 s. 3. Se Westberg, 2011b, om finansieringen av barnträdgårdar och att de vid 

denna tid var helt beroende av donationer, inkomster från barnens framträdanden och avgifter . 
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krävdes ett nytt synsätt där socialpolitiska insatser skulle ersätta välgören-

heten. Det var, med nutidens språkbruk, en bättre grund för att skapa jämlika 

uppväxtvillkor för barnen. Tidigare forskning har beskrivit hur detta nya syn-

sätt tidigt växte sig starkt just i barnavårdsfältet och där välgörenhet omorga-
niserades och i stället blev del av kommunal verksamhet.425 Detta skulle nu i 

Paulis vision, även barnträdgårdsrörelsen kunna bidra till. 

Pauli kritiserade och manade till självreflektion och uttryckte samtidigt en 

ambivalens inför att ”engagemanget och värnandet av barnens själar, som vi-
sats i välgörenhetsarbete, skulle gå förlorad i övergången från välgörenhet till 

modernt socialt arbete”.426 Hennes diskussion om välgörenhet och socialt ar-

bete innebar ändå en uppmaning till en uppgörelse med självgodhet, och hon 

manade till att kritiskt betrakta den egna ståndpunkten i barnträdgårdsarbetet. 
Vad var orsak och verkan till arbetsbrist, låga arbetslöner, och dåliga bostads-

förhållanden, frågade hon. Socialt arbete var en liten del i en större helhet där 

syftet var att bygga för ett värdigt liv i gemenskap och samhällsbygge, menade 

Pauli, och det som pionjärerna nu banat väg för skulle, önskade hon, komma 

att representeras av och genom socialt arbete.427 Det privata skulle bli offent-
ligt och i större skala handlade värnandet om barnasjälar också om de trånga 

och torftiga hemmen och föräldrarnas nedbrytande tunga kroppsarbete.428 Med 

detta infördes en ny form av kritik mot barnträdgårdsverksamheten som inte 

egentligen handlade om vad som hände i verksamheten. Det var ändå avgö-
rande, menar jag, för att ett förändringsarbete skulle ta form. 

Ellen Moberg tar ordet för reform - det nya och gamla 

får belysa varandra 

Till förbundets andra nordiska barnträdgårdsmöte i Helsingfors 29 maj till 7 

juni 1928 infann sig 400 deltagare. Förutom värdlandets 317 deltagare kom 

45 från Sverige, 35 från Danmark och 3 från Norge.429 Det var således många 
som samlades från de nordiska länderna för att diskutera barnträdgårdens 

                                               
425 Weiner, 1994, s. 58, skriver om hur Mjölkdroppar omvandlades till barnavårdscentraler.  

Mjölkdroppar gav steriliserad komjölk till barn som inte ammades av mödrarna för att före-

bygga livshotande diarréer. Se även Jönsson, 1997, om barnavårdsbyråer i Stockholm; Sund-

kvist, 1994, om barnavårdsnämndens arbete i Norrköping och aktörernas barnsyn; Andresen 

m.fl., 2011, om det sociala barnavårdsarbetet i de nordiska länderna. 
426 Pauli, 1928 s. 7. 
427 Pauli, 1928. 
428 Hatje, 1999, s. 221, menar att systrarna Moberg som socialliberaler fortsatt var för privata 

lösningar, vilket var en skillnad mot Alva Myrdals socialdemokratiska linje där offentlig finan-

siering var lösningen. Alla var dock för statsbidrag. Lindgren & Söderlind, 2019, skriver om 

övergången från privat till offentlig (statlig och kommunal) finansiering av förskoleverksam-

heten. 
429 Sjöberg, 1928. 
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verksamhet.430 Mötet innehöll studiebesök i barnträdgårdar och föredrag av 

exempelvis en inspektris, en föreståndarinna och en ledarinna. 

Ellen Mobergs inledningsföredrag, på temat Vår tids pedagogiska reform-

strävanden och barnträdgården publicerades för läsarna i 1929 års första 
nummer, och som jag ska uppehålla mig vid.431 I Mobergs Helsingfors-före-

drag fanns en ambivalens som tog sig uttryck i att vara både kritisk och beja-

kande. Att väga för och emot, att vilja ha kvar det som ansågs bra, men också 

att utveckla sig, följa med i tiden. Moberg argumenterade för hur verksam-
heten skulle organiseras, hur materialet och ledarinnan hade betydelse för att 

locka barn till uppgifter och svårigheter att övervinna för att kunna utvecklas. 

Moberg tog ett slags avstamp i de samtida reformpedagogerna432 som re-

presenterade nya perspektiv på utbildning. Deras kritiska förhållningssätt för-
enades i att de, enligt Moberg, menade att tiden krävde något mera av 

utbildningen än vad gällt fram tills nu. Ellen Moberg sammanfattade detta på 

följande sätt: Både barns personlighet, fostran och inlärning skulle tillgodoses, 

barnets självverksamhet skulle kopplas till kunskap, färdigheter och koncent-

ration, disciplin och ansvar skulle grundas i frihet ”genom förtroende och 
självstyre”,433 barns individualitet skulle respekteras i undervisningen som 

även skulle utveckla barns känsla för solidaritet och ansvar. Det viktiga var at 

strävan efter reformer skulle vila på kunskaper i barnpsykologi.  

Ellen Moberg kommenterade i sitt föredrag att också Fröbel hade strävat 
efter att utveckla känsla av samhörighet och skaparlust hos barn på samma vis 

som den ”så kallade nya skolan” strävade efter.434 Reformpedagogernas krav 

var därför inte nya för barnträdgårdens företrädare, ansåg Moberg. Hon me-

nade att mycket av det som framfördes som nytt egentligen uttryckts redan 
tidigare, exempelvis hos Rousseau och Fröbel. Vad Moberg således gjorde 

här, var att föra fram det nya men samtidigt ifrågasätta hur nytt det nya egent-

ligen var. I och med detta satte hon in Fröbel-traditionen i den samtida reform-

pedagogiken. Man kan till och med tolka det som att hon gav uttryck för en 
viss bitterhet – att det som sedan länge fungerat som pedagogiska utgångs-

punkter i barnträdgården varken fått eller fick det erkännande som den vore 

värd. Hon summerade: ”Som här blivit antytt, äro de principer, på vilka barn-

trädgården är byggd fullt överensstämmande med de moderna pedagogiska 

principer vilka nu som bäst hålla på att arbeta sig fram.”435 Moberg gav här 
tydligt uttryck för att hon ansåg att det nya redan fanns i barnträdgården. Hon 

                                               
430 Se Landahl, 2015, om nordiska skolmöten. Dessa barnträdgårdsmöten kan ses som en mot-

svarighet till de nordiska skolmöten som arrangerades vart femte år med start 1870. Tusentals  

besökare deltog på en internationell arena för att diskutera skolfrågor.  
431 Moberg. E, 1929. 
432 Ellen Moberg namngav: Maria Montessori, Ovide Decroly, Rudolf Steiner, John Dewey och 

Helen Parkhurst. 
433 Moberg. E, 1929, s. 2. 
434 Moberg. E, 1929, s. 2. 
435 Moberg. E, 1929, s. 7. 
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menade även att med kravet på självverksamhet hade en del hänt i barnträd-

gården under de senaste tio åren, men var delvis kritisk mot hur pedagogiken 

utvecklats i barnträdgården, det vill säga hur arbetsmedelpunkt och sysselsätt-

ningar användes. Man väntade sig att barnen skulle ta emot instruktioner och 
följa dem, i lektioner och undervisning, men de fick många gånger för lite 

övning i att tänka själva och skapa eget med sina händer.436 Sammantaget an-

såg därför Ellen Moberg att man inte hade kommit så långt att utveckla kon-

centration i undervisningen som Fröbel avsett. Hon menade sig vara medveten 
om kritiken mot idén om arbetsmedelpunkten, att den var ”konstlad” och stred 

mot ”kravet på frihet”.437 Det var dock skillnad på att verkligen följa Fröbels 

ideal och att sedan verkligen omsätta dem i pedagogiska situationer. Det gjor-

des inte, menade hon, varken i hemmen, skolan eller någon annan stans: ”En 
annan sak är hur denna idé på olika håll tillämpas, och i vad mån kravet på 

frihet och självverksamhet verkligen blir tillgodosett”.438  

Även om arbetsmedelpunkten idealt var viktig (se kap.5) så var Moberg 

här kritisk till hur detta tillämpades i praktiken. Ämnena delades fortsatt upp 

utan sammanhang. Man kan tolka detta som ett uttryck för att Moberg ansåg 
att barnträdgården fortsatt till viss del var för lik skolans undervisning. Återi-

gen upprepade hon betydelsen av att koppla samman ett resonemang om fri-

het, disciplin och att öva viljan med frågan om organisation av innehåll och 

material. Kunde sysselsättningar och arbetsmedelpunkten i anslutning till 
gjorda erfarenheter och upplevelser förenas med självverksamhet och indivi-

duell frihet, frågade Moberg. Hon frågade om en verksamhet som bygger på 

barns intresse, egna idéer och skapande förmåga, skulle lämna valet av syssel-

sättningar helt åt barnet? Hennes eget svar var att om en sysselsättning skulle 
”vara utvecklande måste även det ställa krav på barnet, ge det uppgifter att 

lösa, svårigheter att övervinna. Detta kan ligga i själva materialet men det kan 

även ges genom ledarinnan.”439 Och det var just så många barntärdgårdsleda-

rinnor gjorde – de valde sysselsättningar till en hel barngrupp som då arbetade 
med samma material och uppgifter. Moberg gav egentligen inget tydligt svar 

på var hon själv stod i frågan. I stället lämnade hon detta med en öppen fråga: 

”Vad ska vi säga härom?”440 Jag tolkar det som att frågan riktades till såväl 

auditoriet som till tidskriftens läsare utan att hon ville pådyvla någon sitt eget 

svar. Hon bjöd till och med in kritiker att säga sin mening. Jag menar att Ellen 
Moberg här visade en delvis ny inställning till vad som krävdes av barnträd-

gårdsverksamheten. Det var inte längre entydigt, ens med referens till Fröbel, 

vad som skulle vara den ideala uttolkningen. 

                                               
436 Moberg. E, 1929. 
437 Moberg. E, 1929, s. 7. 
438 Moberg. E, 1929, s. 7. 
439 Moberg. E, 1929, s. 7. 
440 Moberg. E, 1929, s. 7. 
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En artikel om barnträdgårdar i USA skapar debatt om 

gamla och nya metoder 

Tidskriftsredaktionens hållning, att driva frågor om barnträdgårdens innehåll 

och arbetsformer, kan följas genom ett antal artiklar. Startskottet var en artikel 

om barnträdgårdar i USA och hur arbetet kunde organiseras. Denna skulle 

väcka starka reaktioner och svar från såväl redaktionen som andra skribenter. 
Det handlade om hur rollen som ledarinnans skulle formas i framtiden, hur 

rum och inredning kunde ordnas, och hur material påverkade barn om de fick 

välja själva i större utsträckning i barnträdgården och vad det väckte för tankar 

hos barnträdgårdsledarinnorna. 
Artikeln Barnehaver för og nu skildrade moderna barnträdgårdar i USA i 

slutet av 1920-talet författad av Julia Wade Abbot och publicerades i tidskrif-

ten 1928.441 Artikeln började med en beskrivning av hur en ”modern” barn-

trädgård i USA var utrustad med material och möbler i barnstorlek i ett soligt 

rum: 

Et stort solfyldt vaerelse, lave skap fyldt med store byggeklosser och andre 
leker, små bord och stoler som er koselig anbragt rundt i vaerelset – også barn! 
– Barn som arbeider sammen i små grupper på gulvet eller ved bordene; barn 

som maler og modellerer; barn som ser på billeder; barn som leker far og mor.  
– Slik er en modern barnehave. Det er vanskelig med ett ord å beskrive 

atmosfaeren der. Man kan her tale om en helhjerted, aktiv interesse i samarbeide 

med andre.442 

Citatet kan tolkas som ett slags kommentar om den svenska barnträdgårdens 

idealbild av att via miljö, material och arbetssätt möta barns behov. Barn var 

grupperade och genomförde olika aktiviteter samtidigt, det vill säga att alla 

inte gjorde samma sak med samma sorts material på samma gång. Att miljön 
skulle vara solig hade Warburg framfört redan i första numret av tidskriften. 

Att detta nu, i en amerikansk kontext, presenterades som det mest moderna, 

var troligtvis något som redaktionen såg som positivt. Den svenska idealbilden 

(kapitel 5) var, enligt en sådan tolkning, i samklang med den amerikanska. 
Fortsättningen av artikeln skulle ta upp kritik av det gamla – kanske som ett 

sätt att få det ny att framträda tydligare. Här var dock inte redaktionen enig 

med skribenten, vilket jag snart återkommer till. 

I artikeln beskrevs också att det inte fanns någon förväntan om att barn 
omedelbart skulle gå in i organiserat grupparbete. Det stora värdet låg i att när 

barnen fick arbeta fritt, så krävdes ett tänkande inte bara i socialt hänseende 

                                               
441 I översättning från engelska till norska. Julia Wade Abbot var Specialist vid Kindergarten 

Education Bureau of Education.  
442 Wade Abbot, 1928, s. 7–8. Var i USA barnträdgårdarna var belägna framkom inte i tidskrif-

ten. 



99 

utan också i hur materialet kunde användas för att bli en del av processen. Det 

uttrycktes så här: 

Når et barn ”tenker” sig igjennem sitt arbeide til et resultet som han synes er 
verd strevet, da har vi ”helhjertet, målbevisst virksomhet.” Det er processen 
som har betydning, ikke resultatet. Et klumpet resultat som uttrykker barnets 
tanker er bedre enn et vakkert resultat som er utrykk for learerinnen, og som 

barna har måttet lage efter.443 

Som framgår av citatet framförde Abbott tankar som låg nära de som uttryck-

tes i tidskriften tidigare (kapitel 5) om att resultatet av barnens arbete kunde 

ges större betydelse än processen. Här framhölls igen att processen var vikti-
gare än resultatet – för barnets utveckling. Abbot förespråkade en verksamhet 

som tillät barn att hålla på länge med ett intresse, oavsett om det handlade om 

ett bygge, en affär eller i lek med sand och lera. Gruppens arbete påverkade 

individen och tvärtom, menade Abbot.444 Den moderna barnträdgårdens ar-
betssätt, avslutade Abbot, lade vinn om barns aktiviteter, tog hänsyn till den 

individuella utvecklingen och kunde erbjuda material som krävde användning 

av större muskler för att möta barnets behov av att röra på sig.445 

Ett sätt som Abott byggde sitt resonemang omkring var att göra en kontras-
terande beskrivning av hur det brukade fungerade i en barnträdgård från äldre 

dagar. Hennes exempel visade hur en Fröbel-gåva användes och hur strikt bar-

nen måste följa läraren och hur styrande materialet var: 

Hvis det var en gave blev de små eskene delt ut, og hvert barn blev så pålagt, at 
esken skulde stå så og så mange tommer fra bordkanten. På et givet signal blev 

lockket lösnet, esken snudd, lokket trukket ut og esken forsiktigt löftet av, forat 
kubus-formen icke skal ödelegges. Efter denne höitidelige seremoni, dikterer 

så laerinnen den bygniksrekke som er forberedt for dagen. I denne rekke må 
hver ny form vokse ut av den gamle, og ikke under noen omstendighet må 

formene ödelegges.446 

Abbott lyfte i exemplet fram hur det gamla inte erbjöd varken barnen eller 
ledarinnorna någon frihet. För barnen var det svårt att förstå vad meningen 

med uppgiften var och inget av detta främjade självverksamhet eller att barnen 

utvecklades med hjälp av material och arbetssätt. 

 

                                               
443 Wade Abbot, 1928, s. 10. Citattecken i original. 
444 Min tolkning är att Abbot var influerad av William Heard Kilpatrick, 1918, och hans lanse-

ring av den så kallade projektmetoden, där uttryck som heartily och purposefully var centrala 

begrepp. 
445 Wade Abbot, 1928, s. 11. 
446 Wade Abbot, 1928, s. 9. 
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Gensvar - till försvar för Fröbel och det nya 

Först ut att kommentera Abbots inlägg var redaktionen som menade att de 

funnit ämnet intressant, och därför velat publicera. Dock höll de inte med om 
Abbots beskrivning av hur det fungerade i en gammal barnträdgård. De me-

nade att det handlade en verksamhet för minst femtio år sedan och som inte 

stämde överens med Fröbels syften. Mot bakgrund av vad Ellen Moberg fram-

fört i sitt Helsingfors-föredrag, och i tidigare diskussioner om huruvida barn-
trädgårdens pedagogiska verksamhet skulle vara i skolan eller inte, verkar det 

rimligt att detta inte var en bild som redaktionen kunde instämma i. Idealbil-

den av en svensk och nordisk barnträdgård var något annat än den småbarns-

skolelika verksamhet som Abbot målade upp – det var en bild som aldrig varit 
verklighet i detta sammanhang. En orsak till detta angavs också av redakt-

ionen, nämligen att den svenska och nordiska barnträdgården vuxit fram se-

nare och därför kunnat undvika en del misstag, exempelvis en sådan här 

uttolkning av Fröbel. Redaktionen påstod dock inte att allt var bra. Även i 

Sverige och andra nordiska länder, där barnträdgården uppstått senare, ”finnes 
helt visst även hos oss mycket i barnträdgårdsarbetet, som behöver reformeras 

och många problem som ännu vänta på sin lösning”.447 Det nya som kunde 

vara till nytta skulle välkomnas, men samtidigt skulle inte det gamla som var 

av värde förkastas, var ett tydligt budskap.448 Redaktionen såg nu därför ett 
lämpligt tillfälle att lämna plats för uttalanden angående nyare pedagogiska 

tankar och hur de skulle tillämpas i barnträdgården.449  

Redaktionens delvis kritiska kommentar på artikeln, men också medgi-

vande av att det fanns behov av reformering, användes för att bjuda in läse-
kretsen till debatt. Abbots framhållande av betydelsen av ökad självverksam-

het hos barnen och att ledarinnorna behövde utmanas i sitt pedagogiska för-

hållningssätt var ju inga nyheter utan sådant som diskuterats aktivt i tidskriften 

sedan starten. Detta initiativ visar ändå på en, menar jag, ny vilja till debatt 
om en företeelse de i grunden själva egentligen höll med om.  

Först ut att gå i dialog med Abbot var Gunhild Sjöberg. Hon var positiv till 

framställningen av den moderna barnträdgården och hur den beskrev att bar-

nen skulle ha större frihet ”att själva välja sysselsättningar och genom egna 

experiment finna ut vart materials egenskaper och användbarhet”.450 Sjöberg 
gav således sitt stöd till idén om att barn skulle välja själva genom att hänvisa 

till hur ett material kunde användas. Hon svarade på ett sätt på Mobergs fråga 

i Helsingfors-föreläsningen, nämligen om barnen skulle välja sysselsättning 

och material själva eller om en ledarinna skulle välja åt barnet: Ja, barnen 

                                               
447 Redaktionens kommentar, 1928, s.11. 
448 Redaktionens kommentar, 1928, s.11. 
449 Redaktionens kommentar, 1928, s.11. 
450 Sjöberg, 1928, s. 12. 
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skulle själva välja material. Därefter modifierade hon detta genom att ifråga-

sätta om det ena behövde utesluta det andra. Var det, undrade Sjöberg, ”nöd-

vändigt för dem, som vill följa med tidens krav, att helt lämna det gamla sättet 

att emellanåt låta alla barnen samtidigt efter ledarinnans anvisning utföra en 
sysselsättning eller lek”.451 Det Sjöberg sade här riskerade att tolkas som att 

hon var för det gamla som Abott beskrivit och där barnen gavs för lite frihet i 

materialet. Sjöberg menade således att barnen kunde behöva hjälp – men inte 

alltid och i alla situationer. Det var inte antingen det ena eller det andra. Detta 
visar på det sätt att resonera kring både-och som präglade mycket av innehållet 

i tidskriften. I en ideal barnträdgård var verksamheten både ledarinneledd, och 

gav barnen frihet att experimentera. Här ser vi då ytterligare ett exempel på 

tankar om hur material och arbetssätt skulle utformas som liknar dagens för-
skola. 

Tre insändare var författade av danska skribenter. Den första var från Anna 

Wulff (tillsammans med systern Bertha var de båda Danmarks pionjärer för 

folkbarnträdgården) som konstaterade att artikeln blivit en besvikelse då den 

inte kunde ge klarhet i vilken väg man skulle ta i förhållande till det gamla och 
det nya.452 Wulff menade att ett inlägg i denna fråga borde ha gett en tydligare 

praktisk vägledning för dem som befann sig i barnträdgårdsarbetet. Hon in-

stämde således egentligen i redaktionens kommentar om att detta var en miss-

visande beskrivning av det gamla i Abbots text; den beskrivning som gavs av 
den forna tidens barnträdgård i artikeln var ingen äkta Fröbelsk barnträdgård 

och borde därför inte betecknas som sådan, betonade Wulff. Hon efterfrågade 

också en redogörelse för vilket material barnen använde förutom sand, lera, 

byggklossar och papper. Förvisso kände man till den nya tidens sätt att arbeta 
i barnträdgårdarna och man gjorde det också till viss del. Dock var den dagliga 

städningen ett hinder för att låta halvfärdiga klossbyggen stå kvar, fortsatte 

Wulff.453 Det egentliga problemet handlade om hur man skulle genomföra fri-

hetsprincipen och individualiseringen och samtidigt behålla det centrala och 
värdefulla i barnträdgården. Även Wulff förde således ett både och-resone-

mang – att utgå från det som fanns men samtidigt få till förnyelse, främst för 

att verka för en ny barnsyn, det vill säga ett fritt och individualiserat barn. 

Utmaningen var att få fram det nya via lek, sysselsättningar och koncentration 

genom arbetsmedelpunkten, alltså sådant som redan praktiserades.  
Följande två insändare var från M.M. Aegidius och Inge Oldenburg. De 

gav uttryck för oro för att allt för många metoder skulle ta över i en verksamhet 

som i första hand borde baseras på ”liv”.454 Arbetet skulle helt visst vara pla-

nerat men om man inte hade gjort formen till sin egen kunde det göra mer 
skada än nytta. Aegidius menade att när hennes arbete gick i riktning mot den 

                                               
451 Sjöberg, 1928, s. 12. 
452 Wulff, 1928. 
453 Wulff, 1928. 
454 Aegidius, 1928; Oldenburg, 1928. 
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nya metoden så var det för att huvudvikten var lagd på den individuella ut-

vecklingen, där hon kunde se en mer levande, vaken och intresserad barngrupp 

är den grupp som arbetar på någon annans initiativ. Att följden av detta blev 

att det ställdes mindre krav på barnen kunde alltså inte Aegidius hålla med 
om, och hon ansåg att vägen mellan det gamla och nya inte var svår att gå. Det 

fanns så mycket att hämta från bägge sidor att det vore ett misstag att förkasta 

det ena på bekostnad av det andra.455 Oldenburg menade att det stora värdet av 

att få välja fritt utifrån intresse inte skulle stå i motsättning i värdet av att också 
arbeta med gemensam sysselsättning i grupp och att under direkt vägledning 

av en vuxen ta emot impulser från denne och från de andra i gruppen.  456 Både 

Aegidius och Oldenburgs inlägg argumenterade, likt redaktionen och de andra 

gensvaren, för möjligheten att vara både i något redan känt och välbekant och 
i det nya på samma gång – att stödja barnet till självverksamhet och fria val 

uteslöt inte gemensamma sysselsättningar under vägledning av en ledarinna. 

Man kan säga att det i den här typen av argumentation fanns en samstämmig-

het i att inte enbart tala om barnen och barnens behov utan att även tala om 

ledarinnornas betydelse. Det var som att de behövde påminna om och samti-
digt lyfta ledarinnornas roll för att barnen skulle utvecklas. Jag tolkar det som 

ett viktigt led i att utveckla professionen och peka ut att detta inte fick glöm-

mas bort om verksamheten skulle hålla en god kvalitet. Genom att tala om 

material och arbetssätt fördes således inte enbart barnens utan även ledarin-
nornas villkor fram som viktiga att diskutera och värdera. 

Mer inspiration från USA och mer förnyelse med 

behovet av större klossar 

Året därpå 1929, beskrev Agnes Kleberg sina intryck från ett studiebesök i 

några barnträdgårdar i Boston, USA.457 Innehållet hade en hel del gemensamt 

med Abbots omdiskuterade artikel och det fyllde sex sidor i tidskriften. Här 
gav således redaktionen relativt stort utrymme till att återkoppla till den tidi-

gare diskussionen. 

Kleberg beskrev hur nya idéer och synsätt hade inverkat på barnträdgårdar-

nas inredning, material och miljö. Hon hade observerat interiörer och material; 
hur rum med stora fönster utan gardiner skapade ett ljust och luftigt intryck. 

Bords- och stolsben var försedda med gummitassar för att dämpa ljudnivån. 

Stora lådor fyllda med klossar i olika former och storlekar tillät barnen att 
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bygga vad de ville och ibland sparades konstruktionerna till nästa dag.458 Frö-

bels lådor användes inte längre. Den femte gåvan (kuben delad i hela, halva 

och fjärdedelskuber) användes, men med klossar i större storlek.459  

På väggarna fanns dels barns teckningar och målningar, dels bilder av djur 
och blommor hämtade ur tidskrifter i färg. Barn målade med vattenfärger på 

stafflier med stora pappersark och om flera barn önskade måla, breddes tid-

ningar ut på golvet. Bilderna på väggarna var många och byttes ofta ut ef-

tersom de skulle representera olika naturmiljöer som barnen i staden kanske 
inte mötte på annat sätt. Bilderna var en form av kompensation för det urbana 

livet, ”det är ju nästan omöjligt i stora städer taga barnen ut på promenad och 

visa dem saker och ting ur djur och växtlivet, då måste istället bilder använ-

das”, menade Kleberg.460 
Kleberg konstaterade att i barnträdgårdarna samlades barn av olika nation-

aliteter och många gånger kunde de inte tala det engelska språket, därför 

gällde det ”att redan i barnträdgården få barnen att förstå, att de nu och i fram-

tiden alla tillhörde en nation”.461 Texten förmedlade att barnträdgårdarna i 

Amerika var utmärkta institutioner med förstklassigt material och moderna 
lokaler och här fanns mycket att lära om nytt material och lekar, exempelvis 

det att låta barns byggkonstruktioner stå kvar från en dag till en annan.462 Men 

Kleberg påpekade till sist vad som gav den svenska barnträdgården en unik 

kvalitet att värna om – det moderliga och hemlika.463 
Redaktionen kommenterade denna gång Klebergs artikel i ett inlägg med 

rubriken Större byggklotsar, där man förklarade att även i Sverige betraktades 

numera Fröbel-lådorna med dess klossar som allt för små i storleken för barn. 

Vidare tillstod redaktionen nu att det fanns fog för den kritik som emellanåt 
riktats mot de Fröbelska barnträdgårdarna, om att de gav barnen alltför små 

                                               
458 Kleberg, 1929. 
459 Fröbels träklossar var ursprungligen avsedda att efter användning läggas tillbaka i separata 

lådor för att barnen skulle erfara och förstå helheten i kuben som plockades isär till delar för att 

sedan läggas tillbaka till en helhet i kubens låda. Se Morgenstern, 1867; Öman, 1991; Wall-

ström, 1992. 
460 Kleberg, 1929, s. 9–10. Bilderna var fästa på en grå väv för att inte skada väggarna. 
461 Kleberg, 1929, s. 12. 
462 Denna strategi skulle upprepas i slutet av 1930-talet. USA användes som ett slags förebild,  

dock med tillägget att detta skulle kunna ha varit i Sverige. Till exempel var artikeln Barnträd-

gårdsbarnet och dess grupp, 1938, en översättning från tidskriften Childhood Education, som 

redaktionen varmt rekommenderade; Se även Holmberg, 1938, som skrev ett brev från Chi-

cago, där hon befann sig, och där klossarnas betydelse uppmärksammades. Redaktionen ansåg 

innehållet så intressant att läsarna skulle få del av brevet. 1936 publicerades även en text som 

återgav ett föredrag som Alva Myrdal hållit vid ett årsmöte och där hon använde USA som 

positivt exempel på hur barnträdgårdar utformats men problemet var att ”Millioner barn komma 

helt enkelt aldrig till dessa mönsterinstitutioner” på grund av att den generella socialpolitik som 

utvecklades i Sverige saknades där. Hon argumenterade för socialt arbete i stället för välgören-

het på ett sätt som påminde om Ebba Paulis artiklar i tidskriften i slutet av 1920-talet, A Myrdal,  

1936. 
463 Kleberg, 1929, s. 12. 
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och petiga ting som sysselsättning. Nu gav man barnen grövre flätmattor, 

större vikpapper, enklare symönster och så vidare.464 Även de Fröbelska bygg-

lådorna och klossarna sågs som väl små för barnen att hantera, och inte minst 

när det var fråga om de mer sammansatta femte och sjätte gåvorna. Agnes 
Kleberg hade ju påpekat fördelarna av de stora byggklossarna som användes 

i amerikanska barnträdgårdar, och därför kunde redaktionen nu ”med glädje” 

informera läsarna om att den femte lekgåvan var under tillverkning i större 

format även i Sverige. Kuberna skulle vara 3½ cm i storlek, hela lådan 12½ 
cm. Inom kort skulle dessa kunna köpas från Esping & Lundell.465  

Sammantaget ger analysen ovan en bild av hur ett tal om det nya introdu-

cerades i tidskriften, dels genom artikeln om barnträdgårdar i USA som redak-

tionen bjöd in läsarna till att kommentera, dels genom Ellen Mobergs Helsing-
fors-föredrag. Nästa steg i en förnyelseprocess var att säga ett slags farväl till 

Fröbel. 

Talet om det nya bereds plats i olika sammankomster 

Tre viktiga sammankomster som rapporterades i tidskriften var en del i den 

förnyelse och omprövning av arbetet i barnträdgården som avslutade den pe-

riod som analyseras i det här kapitlet: Ett Förbundsmöte i Helsingfors 1928 

(se ovan), en kongress i Helsingör augusti 1929 arrangerad av The New 

Education Fellowship med tvåtusen deltagare från 43 länder, samt ett årsmöte 
i Stockholm i november 1929. I tidigare forskning har särskilt mötet i Helsin-

gör framhållits som avgörande för att barnträdgårdsrörelsen skulle ta en ny 

vändning. Temat för kongressen var Den nya psykologin och läroplanen där 

en tredjedel av deltagarna kom från Skandinavien, en tredjedel från engelsk-
talande länder samt deltagare från Polen och Bulgarien.466 Här förenades nor-

diska och internationella kontakter i ett gemensamt intresse för att förnya 

barnträdgårdsverksamheten.467 

Kongressen i Helsingör rapporterades i tidskriften av Elsa Borenius.468 Frö-
bel-institutet hade uppmanats av Skolöverstyrelsen att delta med en utställning 

och ett föredrag.469 Maria Moberg höll föredraget och representerade Sverige 

tillsammans med sina nordiska kollegor, bland andra Anna Wulff. Under kon-

                                               
464 Se Freedman, 2018; Prochner, 2011, om hur vikningsarbeten och klossar blev betydelsefulla 

i diskussioner om hur Fröbel skulle uttolkas och vilken plats han skulle ta i USA och England.  
465 Större byggklotsar, 1929, s.15–16. Se Hatje, 1999, s. 137, om Esping & Lindell som tillver-

kade Fröbel-material och som drevs av kvinnor som Ellen och Maria Moberg samarbetade med.  
466 Brehony, 2004, s. 748. 
467 Brehony, 2004. Se i tidigare not om nordiska skolmöten. 
468 Borenius, 1929. 
469 Bergström & Frykholm, 1929, s. 68. 
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gressen möttes Maria Moberg och Dr. Elsa Köhler från Wien och ett samar-

bete inleddes.470 Mobergs föredrag på kongressen handlade om erfarenheterna 

av att arbeta med såväl fritt valda som med gemensamma uppgifter i barnträd-

gården.471 Moberg använde ljusbilder för att illustrera nya arbetssätt i barn-
trädgårdens fostransuppdrag som betonade att barnets egna iakttagelser och 

erfarenheter fick komma till uttryck genom självständig verksamhet. Maria 

Moberg påpekade även betydelsen av att skapa ett gott samarbete mellan hem 

och skola. 

Förbundets årsmöte som följde i november 1929 i Stockholm, rapportera-

des i tidskriften av Ebba Bergström och Ruth Frykholm.472 Även här framkom 

det att barnträdgårdssaken i landet stod inför ett nytt skede i synen på uppfost-

ran och barns självständiga verksamhet. För att sprida idéerna hade förbundets 
medlemmar under året hållit föredrag på olika platser i landet kring just detta. 

Maria Moberg höll samma föredrag om den nya uppfostran som hon framfört 

i Helsingör, även på årsmötet i Stockholm. Bergström och Frykholm citerade 

hur Moberg talat om ”den nya psykologiska forskningens ljus” i sitt föredrag 

och att hon fört samman detta med tanken om att ”bereda jorden och plantan 
för sol och ljus och låta den utvecklas fritt efter sin egenart”.473 Detta visar hur 

Moberg presenterades, såväl på dessa möten som inför tidskriftens läsare, som 

den som nu verkligen ville något nytt med barnträdgården. Hon gjordes till en 

förnyelsens budbärare, kan man säga. Samtidigt, och som jag lyft fram tidi-
gare, gjorde hon detta medan hon höll kvar delar av det gamla, nämligen kopp-

lingen till Fröbel. Med citatet om hur plantan skulle utvecklas fritt med ljus 

torde detta ha stått klart för läsarna. 

Att förbundet genom Maria Moberg nu omfamnade psykologin kan bero 
på att barnträdgårdsrörelsen utsattes för kritik från läkarkåren. Den ansåg att 

det inte alls var det bästa för de yngsta barnens utveckling att utsättas för mo-

ralisk fostran så tidigt som de gjorde i barnträdgården, det vill säga att tala 

barn till rätta, istället för tvång.474 För barnträdgårdsrörelsen var det då bättre 
att söka stöd i psykologin där de yngsta barnens utvecklingspotential fram-

hävdes och ingen aktivt motsatte sig moralisk fostran. Som tidigare forskning 

visat var det dock inte från USA som inspirationen hämtades utan från Cen-

traleuropa och kontakterna med Köhler som skulle komma att bli en öppning 

för att utveckla något nytt, vilket jag återkommer till i kapitel 7.475 

                                               
470 Se Moberg & Sandels, 1938; Johansson, 1994.  
471 Borenius, 1929. 
472 Bergström & Frykholm, 1929, s. 68. 
473 Bergström & Frykholm, 1929, s. 68. 
474 Hatje, 1999. 
475 Lindgren & Söderlind, 2019, s.52–58, Alva Myrdal hämtade från forskning i USA; Lind-

gren, 2020b, s. 63–66, om barnpsykologi i USA som systrarna Moberg inte omfamnade. Så-

väl Deweys som Halls forskning i USA var kritisk mot Fröbels metoder, Prochner & Kirova, 

2017. 
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Från årsmötet i Stockholm publicerades också vice förbundsordföranden 

Gunnel Landbergs hälsningstal på temat Vad kräver tiden av oss?476  Hon ta-

lade om förändring och utveckling av Fröbels uppfostringsidéer; Att det var 

ur förändring och inte bevarande som man skulle ta ställning till ”nyskapad 
praktisk uppfostran”.477 Landberg menade att barnträdgården behövde möta 

”de moderna hemmen” genom den kontinuerliga ”förutsättningslös[a] fria 

kontakten” med dem.478 I hälsningstalet formulerade hon respektfullt, men rakt 

på sak, ett slags farväl till Fröbel, menar jag, som han använts hittills. Det 
handlade om att Fröbels idéer, liksom allt annat i världen förändrats. Att hålla 

kvar det gamla liknade hon vid dogmatism. Hon fortsatte med att det som en 

gång i tiden varit en ”fruktbringande impuls i det gångna” hade inte längre 

samma bärighet och kunde därför inte tillämpas i förening med nu gällande 
tankesätt.479 Landberg talade i termer av ansträngning och smärta inför den 

förestående skilsmässan, men man behövde inte svika Fröbel, tröstade Land-

berg, man kunde följa och beundra honom istället. Den nya uppfostran hade 

fört med sig förmågan att kritiskt granska och det måste vara huvudsaken, inte 

den Fröbelska tankevärlden, som blivit norm. ”Så länge de sammanfaller i 
stort, må så vara, men inte längre”, avslutade Landberg.480  

Landbergs uttalande på årsmötet, tillsammans med det som tidigare rap-

porterats från kongressen i Helsingör och årsmötet, ger en inblick i hur barn-

trädgårdsrörelsen nu vände sig mot ett arbetssätt baserat på forskning om barn 
och att verksamheten skulle ge större frihet för barn. Det markerade också en 

övergång då företrädarna för barnträdgården argumenterade för att Fröbels 

idéer och de nya kunskaperna om barn och uppfostran kunde omskapas till ett 

tänkande på vetenskaplig bas, och som skulle introduceras för läsekretsen. 
Fröbel-förbundet och tidskriften som genom åren framfört inställningen att 

behålla det som är gammalt och beprövat men samtidigt bejaka nya arbetssätt 

publicerade i denna anda en artikel av Anna Warburg.481 I den uppmanades 

medlemmarna och läsekretsen att lära känna Fröbel i ett historiskt perspektiv. 
Bland annat för att det som Fröbel skrev om spädbarnets tidiga intryck, hade 

likheter med den moderna läran om barndomsintryck och bortträngningar.482 

Även Landberg hade talat om att Fröbel skulle vara kvar men som en historisk 

inspiration snarare än en utgångspunkt för praktisk verksamhet.483 Jag menar 

att detta blev en form av det nya i att tolka och använda Fröbel, som jag ut-
vecklar i nästa kapitel. 

                                               
476 Landberg, 1930. 
477 Landberg, 1930, s. 3. 
478 Landberg, 1930, s. 2. 
479 Landberg, 1930, s. 3 
480 Landberg, 1930, s. 3. 
481 Warburg, 1930; Fröbel, 1995, § 20. Om spädbarnets första intryck. 
482 Om nya perspektiv på spädbarnets utveckling se Köhler, 1932, s. 39. 
483 Landberg, 1930, s. 3. 
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Kapitelavslutning - både kritik, omprövning och 

förnyelse 

Analysen i det här kapitlet visar på hur förbundet via tidskriften iscensatte en 

dramaturgi där läsarna lotsades till nya öppningar i frågor om barnträdgårdens 

framtid. Men också att vägen till det nya även innebar kritiska frågor om den 

egna verksamheten och hur det nya skulle gestaltas. Och som en del av dra-
maturgin; å ena sidan, den återkommande ambivalensen som riktades till lä-

sekretsen; ta till er det nya, men rusa inte iväg. Å andra sidan, här lades 

grunden för hur verksamheten, barnträdgårdens didaktik, skulle organiseras 

genom materialets beskaffenhet och tillämpning och inte minst genom leda-
rinnans kunskaper. Wade Abbots artikel om amerikanska barnträdgårdar visar 

att redaktionen använde influenser utifrån för att dra igång debatter kring ett 

förestående reformarbete om barnträdgårdens didaktik. När så Agnes Kle-

bergs studieresa i Amerika beskrev barnträdgårdarnas miljö och material med-

gav redaktionen att en förändrad inställning hade inträtt till klossarnas storlek 
och sysselsättningarnas utförande. Den här typen av kommentarer från redakt-

ionen förekommer ett par gånger i materialet och jag ser det som förbundets 

sätt att föra ett förändringsarbete framåt i tidskriften. Presentera en artikel, 

bjuda in till debatt för och emot, sedan lägga fram något konkret som exem-
pelvis tillverkning av större klossar som var lättare för barn att använda. 

I talet och diskussionen om det nya som rörde verksamhetens innehåll och 

arbetssätt kritiserades och utmanades den idealbild av barnträdgården som 

skapats under tidskriftens första år. Det nya framställdes på flera olika sätt; 
via socialt arbete, att ompröva ledarinnans roll, att ompröva materialets ut-

formning, att ompröva arbetssätt, och därtill ompröva Fröbels plats i barnträd-

gården. Det var i mycket ett tal om både och, det vill säga att ha kvar det 

inarbetade, med grund i Fröbel-pedagogik, och att anknyta till en ny barnsyn 
där självverksamhet och fria val betonades. Att både ha ledarinneledda aktivi-

teter och att låta barnen välja sysselsättningar och material. Till viss del fanns 

detta tidigare, vilket jag visat i kapitel 5, men det fanns också en skillnad. Nu 

talades det öppet om det nya samtidigt som redaktionen på allvar bjöd in till 

dialog med läsarna om hur detta skulle förverkligas. Mellan Julia Abbots och 
Agnes Klebergs artiklar och de debattinlägg som förekom, skedde en förskjut-

ning i resonemanget och som jag visat handlade detta till stor del om att argu-

mentera omkring miljöns utformning, val av och hantering av material och 

även sysselsättningar. Ledarinnornas situation glömdes heller inte bort utan 
var en del av det både och som formulerades. Redaktionen gav sitt goda minne 

till detta för att, menar jag, vara med i den större förändringsprocess som det 

sociala arbetet stod inför att hantera. 

Det som hände kan relateras till hur detta beskrivits i tidigare forskning. 
Tallberg Broman har analyserat Abbots artikel men framför allt tagit fasta på 



108 

den kritik mot Fröbel som kom till uttryck där.484 Jag har här snarare analyserat 

detta som del av ett tal om förnyelse och avståndstagande från det gamla. Min 

analys tar således fram fler nyanser i detta specifika skeende samtidigt som 

den följer argument omkring miljö, material och arbetssätt. Jag är dock enig 
med Tallberg Broman i hennes analys av att detta var uttryck för en form av 

återhållsamhet. Mitt bidrag ger också en delvis annan bild än Hultqvist som 

menar att Ellen och Maria Moberg kämpade för att bevara en tradition snarare 

än att verka för förnyelse. Att de ville bevara en moralisk ordning men att 
trycket från politik och vetenskap förändrade förutsättningarna.485 Jag visar att 

Ellen och Maria, och andra så kallade pionjärer, också själva aktivt verkade 

för förändring och genom att gå i dialog med läsekretsen. Frihet och förnyelse 

är viktiga bidrag i Hultqvist analys, liksom i min, så här kompletterar vi 
varandras bidrag. 

Min analys visar även hur det som hände i tidskriften kan jämföras med hur 

forskningen beskrivit den förändring i förhållningssättet till Fröbel som pågick 

internationellt. Det var stridigheter om hur Fröbel skulle tolkas och det skap-

ades till och med utbrytargrupper därför att oenigheten blev så stor. Nydanare 
stod mot ortodoxa uttolkare.486 Här fanns ideologiska frågor som stod på spel 

i val av material och mer specifikt klossar.487 Jag har i kapitlet visat på en 

liknande förändringsprocess i Sverige och Norden men att här blev det ingen 

splittring eller utbrytargrupper.488 Kanske var det tack vare en skickligt iscen-
satt dramaturgi och ett tal om både och kring det nya och det gamla som lade 

grunden för detta. 

I följande kapitel analyseras hur tidskriftens innehåll och arbetssätt formu-

leras kring det nya i betydelsen nya kunskaper om barns utveckling.  

                                               
484 Tallberg Broman, 1991, s. 202. 
485 Hultqvist, 1990. 
486 Freedman, 2018; Nawrotzki, 2006; Read, 2003, 2006. 
487 Prochner, 2011. 
488 Tallberg Broman, 1991, s. 202–203, där hon för fram att samhörighet snarare än splittring 

var något eftersträvansvärt. 
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KAPITEL 7. Det nya konsolideras via Elsa 

Köhler och att läsekretsen aktiveras 

Som jag visade i föregående kapitel var tre sammankomster centrala för att 
börja ompröva vad som hände i verksamheten och Fröbels plats och betydelse 

i den. Det fanns en strävan efter både förnyelse och bevarande, att väga för 

och emot. I föreliggande kapitel analyseras hur tidskriften gav plats åt Elsa 

Köhlers vetenskapliga förhållningssätt och hennes uttolkning av den nya psy-
kologin kopplat till ett nytt arbetssätt, nämligen intressecentrum. Att föra fram 

ett utvecklingstänkande om barn var nytt vid den här tiden, samtidigt som 

Köhler knöt samman detta med idéer från Fröbel.489 Jag visar i detta kapitel 

hur detta relaterades till idéer om fritt skapande som framkom på olika sätt i 
tidskriften, bland annat via fortbildningskurser för ledarinnorna. 

Nya influenser kring det sociala arbetet flankerades av idéer om att for-

merna för utbildning måste förändras för att passa in i en ny tid. För Fröbel-

förbundet var det en utmaning att förhålla sig till detta, som jag visat. Det var 

även en utmaning att förhålla sig till det nya som börjat komma in till Sverige 
och Norden via barnpsykologisk forskning. Tidigare forskning har visat att 

det fanns ett slags konkurrensförhållande mellan aktörer i Stockholm, som 

Carin Ulin och Alva Myrdal, som var tydligt influerade från hur sådan forsk-

ning bedrevs i USA, och systrarna Mobergs avståndstagande från detta.490 De 
plockade heller inte upp influenser från England, där den ena systern även 

utbildats, utan, menar jag, de höll sig till influenser främst från Tyskland. 

När Elsa Köhler engagerades i det för barnträdgårdsrörelsen viktiga mötet 

i Helsingör,491 infann sig en ny kontaktyta och detta blev ett betydelsefullt 
möte och ett startskott för ett nytt samarbete.492 I kapitlet utvecklar jag på vilket 

                                               
489 Utvecklingstänkande var ett begrepp som Köhler undantagsvis nämnde, och då med referens 

till Fröbel, som en del av det positiva i hans system som förvunnit och som hon nu ville återta. 

Johansson, 2020, menar att utvecklingstänkande och utvecklingsteorier generellt utgår från en 

idé om att barnet utvecklas i enlighet med naturen. Så länge barnet gör som pedagogerna tycker 

är det bra. Men när barnen utvecklas på annat sätt måste trädgårdsmästaren, alltså pedagogen,  

träda in. Detta perspektiv ”ger pedagogerna en grund för att agera som de själva önskar”, citat 

s. 54. Jag är i detta kapitel inte ute efter att framställa pedagogerna som styrande eller inte. I 

stället är jag ute efter att beskriva hur ett utvecklingstänkande gavs legitimitet i tidskriften vid 

en specifik tid. 
490 Hatje, 1999; Lindgren & Söderlind, 2019; Tallberg Broman, 1991. 
491 Brehony, 2004. 
492 Moberg & Sandels, 1938. 
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sätt Köhler kunde bli ”en brygga mellan Fröbel-pedagogiken och den nya psy-

kologin”, som berörts i tidigare forskning men inte studerats på det sätt jag 

gör.493  

Köhler gavs stor plats i tidskriften och hennes texter blev ytterligare ett sätt 
att introducera det nya genom föredrag som hon höll vid olika möten.494 Det 

första ägde rum vid Fröbel-föreningens årsmöte i Norrköping i april 1931, 

Småbarnsuppfostran genom tiderna.495 Detta publicerades som två textdelar 

under år 1931. Ett föredrag från det nordiska barnträdgårdsmötet i Sigtuna i 
augusti 1931 publicerades året efter i tidskriften med titeln, Småbarnspedago-

giken i belysning av den nyare psykologien.496 I november 1933 föreläste 

Köhler vid Fröbel-förbundets årsmöte i Norrköping på frågan om Den andliga 

världskrisen och pedagogiken samt Barnträdgården i vår tid.497  
Åter till Sigtuna 1931, där Maria Mobergs inledningsföredrag kretsade 

kring hur det framtida arbetet i barnträdgården skulle formas enligt den nya 

psykologiens krav. De nya tankarna om utvecklingspsykologin, som hade for-

mulerats av Köhler, sanktionerades och bekräftades därmed, enligt Ruth Fryk-

holm som rapporterade från Sigtunamötet.498  
Köhler fick som sagt stort utrymme och hennes idéer bemöttes och bekräf-

tades via tidskriften. Men fler röster fick ta plats och ett tjugotal skribenters 

inlägg i tidskriften har analyserats under perioden 1931–1936. Här förekom 

inlägg från Danmark och Finland och skribenter med andra yrken än barnträd-
gårdsledarinna gavs utrymme: Förutom Elsa Köhler var det barnpsykologen 

Carin Ulin, folkbildaren och rektorn Honorine Hermelin, samt psykologen och 

politikern Alva Myrdal som bidrog till att vidga tidskriftens innehåll utifrån 

ett vetenskapligt förhållningssätt för barnträdgårdens framtida verksamhet. 
Under perioden 1931–1936 ökade bildmaterialet i de analyserade texterna. 

Annonser för Elsa Köhlers kurser i barnpsykologi var återkommande mellan 

1932–1935. Bilder där barn gjorde något med material förekom från 1933, 

antingen genom bildexempel på teckningar eller på fotograferade barn i akti-
viteter med fritt skapande. Exempel på barns egna motiv på sömnadsarbeten 

fanns 1934, liksom barns lerarbeten 1935. Under 1936 förekom fyra fotogra-

fier i det material som analyserats, barn på promenad, uttjänta klossar som 

limmats samman till hus, ledarinnor på kurs som tar paus i en skogsbacke, 

                                               
493 Tallberg Broman, 1991, s. 216. 
494 Läsarna erbjöds inte någon presentation av personen Elsa Köhler i tidskriften, vilket kan 

tyckas anmärkningsvärt eftersom hon fick ta stor plats. Första delen av föredraget publicerades  

allra först i numret utan några övriga kommentarer från vad årsmötet i övrigt innehöll, vilket 

annars var brukligt. 
495 Köhler, 1931a och 1931b.  
496 Köhler, 1932. Köhler deltog inte i mötet på grund av sjukdom. Texten lästes upp av en 

mötesdeltagare. 
497 Köhler, 1933. 
498 Frykholm, 1931. 
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samt exempel på barns teckningar. Det var i den publiceringsprocessen det 

nya gavs legitimitet. 

Eftersom Köhlers idéer fått relativt lite plats i tidigare forskning499 kommer 

jag att uppehålla mig vid hennes texter för att visa hur hennes idéer fördes 
fram med hänvisning till material och arbetssätt i relation till dessas betydelse 

för synen på barn och ledarinnorna. Därefter fokuserar jag på hur läsekretsen 

aktiverades för att ta ställning för och bidra till det nya. 

Elsa Köhlers barnsyn och syn på ledarinnor i tidskriften 

I Köhlers föredrag från årsmötet, som alltså publicerades i två separata num-

mer, introducerade hon barnpsykologin genom att ge en historisk bakgrund, 

där Fröbel framträder som en del av en historiesyn som utvecklat kunskap om 
barn, och genom att beskriva forskningsläget om barn och psykologi.500 Fröbel 

hade ägnat sig åt både utvecklingspedagogik och personlighetspedagogik, där 

barns lek, skapande och produktion var centralt, enligt Köhler.501 Men Fröbel 

hade blivit ”missförstådd”, menade hon, bollekar, finger- och sånglekar, pap-
persvikning, flätning, och att trä pärlor hade utvecklats till ”ett själlöst hant-

verk”.502 Fröbels tankar kunde inte förklara hur människans vardande och 

växande gick till, eftersom det inte funnits någon psykologi då. Nu kunde man 

däremot göra precis detta, menade Köhler.503 

Detta är exempel på hur Köhler gav legitimitet till den kritik som framförts 
tidigare i tidskriften (se kapitel 5 och 6). Hon gav även ett slags historisk kon-

text som en förklaring till varför det var berättigat med en kritik av Fröbels 

system, det vill säga att den, som det uttryckts tidigare, blivit mekanisk och 

slentrianmässig. Problemet var att, när Fröbel var verksam fanns det inte nå-
gon vetenskap som kunde omvandla hans system till en fungerade småbarns-

pedagogik. Nu när det fanns, var det fritt fram att använda honom, men på ett 

nytt sätt, med utgångspunkt i psykologin. Förutom att visa på psykologins po-

tentiella betydelse och framväxten av barnpsykologin, så lyfte Köhler upp 
Fröbels pedagogik till en position som gjorde det möjligt att sammanföra den 

med den nya psykologin. Köhler tyckte sig kunna se att Fröbel var ”psykolog 

på en tid, då det ännu inte fanns någon psykologi”.504 Men, eftersom det inte 

                                               
499 Detta framförs även av Lindgren & Söderlind, 2019, som ger spridda exempel på Köhlers  

inflytande långt fram under 1900-talet, dock utan att ge en fördjupad beskrivning av hennes 

programförklaring, som jag valt att uppehålla mig vid. 
500 Köhler, 1931a, 1931b. 
501 Köhler, 1931a, s. 34. Kursivering i original. Se Pramling Samuelsson 2020, om en nutida 

variant av utvecklingspedagogik. 
502 Köhler, 1931a, s. 35. Se kapitel 5 och 6 för exempel på hur. 
503 Köhler, 1931a, s. 35. Forskare som hon åberopade var exempelvis Adler, Piaget och Gesell.  
504 Köhler, 1931a, s. 35. 
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fanns någon vetenskap om barnet kunde hans ”aningar” inte bekräftas.505 Vad 

Köhler sade här, fanns egentligen redan formulerat av Elsie Riach Murray, en 

nyckelperson inom det brittiska Fröbel-förbundet, som 1914 formulerade föl-

jande om Fröbel och psykologi:  
 

It is frequently stated that Froebeĺ s psychology is conspicuous by its absence, 
but in a somewhat close study of Froebeĺ s writings I have been again and again 

surprised to find how much Froebel seem to have anticipated modern psychol-

ogy.506  

Huruvida Köhler läst Murray kan jag inte uttala mig om, men jag konstaterar 

att det finns stora likheter i hur dessa båda formulerade sig kring hans system. 

Detta var även något som Frykholm tog fasta på när hon rapporterade Maria 

Mobergs Sigtunaföredrag i tidskriften. Frykholm skrev att nu när vi ”i doktor 
Köhlers föredrag hört, att det nya i grund och botten återfinnes hos barnträd-

gårdens grundläggare” […] ”Det är alltså det gamla, som blivit nytt, utvecklat, 

utvidgat, förklarat genom vetenskapen”.507 Med detta gavs Köhler stöd för 

sina nya idéer, samtidigt som Fröbel gavs stöd – via vetenskap. Det gamla var 

fortfarande gammalt, en insikt som var en del av att ta till sig det nya (se ka-

pitel 6), men där det gamla gavs en tydlig mening genom att utgöra bas för 
något nytt, kan man säga. Och vice versa – det nya gavs stöd av att komma ur 

det gamla. 

Det viktiga att påpeka är dock att Köhler, som hon själv beskrev, ville sätta 

ihop pedagogik och psykologi för att skapa en vetenskaplig grund – även för 
barnträdgårdens pedagogiska verksamhet. Köhlers egen drivkraft var att för-

ena psykologi med pedagogik i ett sammanhållet system så att barns själv-

verksamhet kunde komma till uttryck men även ges en vetenskaplig grund.508 

Hon beskrev sig själv som ”utvecklingsforskare” som ville framhäva betydel-
sen av ”vardandet och icke till varandet”.509 Barnträdgården ingick i ett utbild-

ningsystem som måste, menade hon, utgå från studier av barnet och där varje 

lärare borde arbeta för samma sak, oavsett plats i utbildningssystemet.510 Hon 

lyfte fram barnträdgårdsledarinnornas position i detta system. ”Föreningslän-
ken” mellan skolstadier var ”barnet”.511 Det var således för barnens skull som 

läraren dels skulle intressera sig för psykologi-pedagogik med fokus på barn, 

                                               
505 Köhler, 1931a, s. 35. 
506 Riach Murray, 1914, s. 1. Murray var aktiv i barnträdgårdsrörelsen i England och var kritisk 

till ett alltför styrande material, Palmer, 2017. 
507 Frykholm, 1931, s. 57. Kursivering i original. 
508 Köhler, 1931a, s. 37. 
509 Köhler, 1931b, s. 80. Detta kan jämföras med den nutida barndomssociologins begrepp 

being och becoming, se exempelvis Lindgren 2020a, s. 65–66. 
510 Köhler, 1931b, s. 78.  
511 Köhler, 1931b, s. 78 
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dels se på sin egen roll på ett nytt sätt, som del i ett utbildningssystem.512 

Köhler förordade här ett helhetstänkande som var en grundpelare hos Fröbel, 

som menade att barnets situation och växt måste ses i ett slags kosmiskt hel-

hetssystem. Köhler förflyttade talet om helheter till utbildningssystemet och 
barns och ledarinnornas plats i detta, menar jag.513 

Det nya gav en tydlig plattform utifrån vilken ledarinnornas behov av ut-

bildning och utveckling kunde framhävas. Barn växte inte enbart av sig själva 

– här fordrades såväl psykologi som pedagogik för att få till ett gott resultat, 
var ett budskap. Barnträdgårdens ledarinna måste både tänka och handla, 

iaktta den enskilde och gruppen, bedöma situationen och erbjuda den utveck-

lingshjälp som krävdes. Köhler betonade ytterligare att arbetet måste utgå från 

barnens intresse. Inte som en förberedelse för skolan, som motståndarna till 
Fröbel ansåg, och som Montessorianhängare menade.514 Men det var inte ett 

val emellan dessa som det stod emellan, enligt Köhler, utan om att göra något 

tredje, något nytt: ”Barnträdgårdens framtid kommer inte att lösas genom stri-

den om Fröbel eller Montessori, och inte heller genom en kompromiss av båda 

systemen; den ligger i en småbarnspedagogikens nyorientering”.515 
Genom iakttagelseförmåga, observationer och reflektioner skulle ledarin-

norna utveckla barnets autonomi. Som vetenskapligt skolad barnträdgårdleda-

rinna kunde hon göra sig fri från metodtvång och inte vara rädd för att få sin 

sak prövad, skrev Köhler, och menade att själva vetenskapen skulle ingjuta 
mod att göra det nya som krävdes: ”En verkligt vetenskaplig människa är inte 

rädd för att få sitt verk korrigerat, om det visar sig, att tänkandet gjort sådana 

framsteg, att det fordrar detta”.516 Hon framförde således högt ställda förvänt-

ningar på hur ledarinnorna skulle utveckla vetenskaplig självständighet för att 
på olika sätt var delaktiga i att befästa barnets uppfostran på bästa sätt.517  

Med ovanstående ingång till ett utvecklingstänkande på vetenskaplig grund 

och med kopplingen till Fröbel, gjorde Köhler således en framställning där 

ledarinnornas kunskapsgrund inte hotades. Om de använt och kunde sin Frö-
bel så kunde det räcka om ledarinnorna ändrade sin inställning till att vilja ta 

till sig den nyare kunskapen och omsätta den i praktiken. Hon förordade dock 

inte att befintliga kunskaper var nog eller räckte. Tvärtom var utbildning till 

                                               
512 När Köhler avlidit sammanfattade Maria Moberg sin syn på Köhler och då genom att lyfta 

fram kombinationen av vetenskap och praxis: ”hon var en vetenskaplig psykolog av rang men 

också praktisk pedagog. Därför hade hon så mycket att ge oss förskolepedagoger, ge oss insik-

ter, ledning och impulser, för vilket vi ej kunna vara nog tacksamma”, M Moberg, 1941, s. 16. 
513 Talet om barnet som den sammanhållande länken i en allmän bildningsnivå där varje lärare 

tjänar en och samma sak, liknar dagens idéer om det livslånga lärandet.  
514 Köhler,1931b. Se Johansson, 2017, 2020, om skiljelinjen mellan Fröbel- och Montessori-

pedagogik. Se Quarfood, 2011, om varför Montessoripedagogiken inte fick fotfäste i Sverige.  
515 Köhler, 1931b, s. 76. 
516 Köhler, 1931b s. 80. 
517 Köhler, 1931b, s. 79–80. 
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ledarinna något att satsa på och kunskaper i psykologi var en självklarhet lik-

som att utbildningarna var kopplade till forskningsinstitutioner.  518 De var re-

dan förberedda, menade Köhler, eftersom de egentligen redan hållit på med 

psykologi när de använde Fröbel. På detta sätt argumenterade Köhler för att 
motivera ledarinnorna att ta emot nya vetenskapligt grundade kunskaper om 

barn. Som jag visat, fästes stor vikt vid just ledarinnornas förmågor, kompe-

tenser och utveckling som ett villkor för att förbättra barnens villkor.519 

En ny resolution - barns lek, verkskapande och 

materialets betydelse 

Barnträdgårdens arbete skulle således organiseras utifrån de psykologiska 
framstegen, enligt Köhler, och ses som del i ett undervisningssystem. Under-

visning och lek skulle hänga ihop men leken var viktigare ju yngre barnen var. 

Undervisningen för yngre barn skulle ske i syskongrupper, där större mång-

fald i leken kunde skapa och ge bättre förutsättningar till utveckling. Barn 
skulle kunna leka sina roll- och illusionslekar och ha sina drömliv, med sagor 

och bilderböcker under den tid då de behövde dem.520 De måste även ha sina 

konstruktionslekar för ur dessa lekar utvecklades skapande verksamhet och 

för det behövdes tillgång till material för byggande, ritande, plastiskt arbete, 

teknisk konstruktion, handarbete och slöjd. Köhler beskrev hur material och 
arbetssätt hängde ihop även i leken och att detta hade betydelse för barnets 

utveckling: 

Lek med material, som först bara var en funktionsövning, utvecklar sig på ett 
intressant sätt. Låt oss ta som exempel leken med sand! I början låter barnet 
sanden rinna genom fingrarna – det är så lustigt att känna, hur det går till – men 
så småningom börjar det att fylla sanden i ett litet ämbar och upprepar detta 

fyllande och tömmande … nu upprepar det handlingen medvetet – det vill göra 

något i stället för att bara leka.521 

Detta var ”verkskapande”, ett för Köhler centralt begrepp, som hon utvecklade 

som en form av aktivitetspedagogik för både barnträdgården och skolan.522 Det 

framträdde för barn i fem- till sex-års ålder. En verksamhetsdrift övergick i en 

                                               
518 Köhler, 1931b, s. 77. 
519 Även detta kan man se som ett spår som skulle fortsätta fram till vår tid. Förändring för 

barnen i förskolan ska börja med en förändring hos pedagogerna, se exv. Lindgren, 2006.  
520 Köhler, 1931a. Se Johansson, 2020, som menar att Köhler “öppnade åter dörren för barnets 

självaktivitet” men att detta inte betydde att ”Fröbels lekteori kom fram i ljuset”, s. 55. Jag visar 

hur lek ändå användes som hävstång av Köhler. 
521 Köhler, 1932, s. 46. 
522 Köhler, 1932, s. 47. Citattecken i original. Om begreppet verkskapande se Lindgren & Sö-

derlind, 2109, s. 54–55. 
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drift att producera, lek övergick i att producera något. Lek övergick i kon-

struktion. Detta kunde nu beskrivas med hjälp av psykologiska termer, me-

nade Köhler.523 Hon gjorde således en skillnad mellan lek, som något för de 

allra yngsta barnen och i någon mening improduktivt och som övergick i pro-
duktion och konstruktion hos äldre barn. Denna skillnad i betoning, eller över-

gång från lek till konstruktion, skulle drivas av barnens egen motivation. I 

senare texter utvecklades detta mer liksom att leken mer hörde till barnträd-

gården än skolan och vice versa.524 Detta ger exempel på hur ett utvecklings-
tänkande omfattade inte enbart synen på barnets utveckling utan framför allt 

att miljön skulle anpassas till detta. Det visar hur ett utvecklingstänkande 

transformerades och breddades som en del i att ge det nya legitimitet. 

När Maria Moberg, under det nordiska barnträdgårdsmötet i Sigtuna, kom-
menterade Köhlers tidigare föreläsningar, som publicerats i tidskriften, gav 

hon sitt stöd för psykologin genom att betona att det behövdes, vad vi idag 

kallar, en ny barnsyn.525 Moberg ställde en retorisk fråga om vad psykologin 

krävde av barnträdgården, och besvarade den med att det krävdes personlig 

individuell behandling av barnet, med hänsyn till ålder, kön, begåvning, anlag 
och egenheter. Det visste alla, fortsatte Moberg, men skillnaden var hur detta 

kunnat ”utföras rationellt”.526 En sådan hållning behövde utvecklas mer och 

förhoppningen var att de nya kontakterna, via Köhler, med det psykologiska 

forskningsinstitutet i Wien skulle erbjuda ytterligare ny kunskap för att ”ge 
oss småbarnspedagoger alltmera fast mark att bygga på”.527 Maria Moberg 

presenterade därefter ett antal riktlinjer och krav för barnträdgårdens nya era 

där villkoren för barnen tog en stor plats och som även innebar nya villkor för 

ledarinnorna: 

• En ledarinna skulle ansvar för högst 25–30 barn, för att kunna tillgo-
dose barnets individuella utveckling.  

• Därtill krävdes tillräckligt utrymme för fri lek inne och ute.  

• Lek- och sysselsättningar som är utvecklingsbefrämjande och motsva-
rar barnens intresse och behov på olika åldersstadium. 

• Frihet att röra sig och vissa tider av dagen själv få välja lek- och syssel-
sättningsmaterial.  

• Tillräckligt och mångsidigt material för skapande verksamhet och an-
ordningar för fritt grupparbete. 

• Upplevelser av a) naturen och djurvärlden, b) arbete som hänger ihop 
med barnets hem, föda, kläder och samhällets ordning. Omvärlds- och 

samhällsorientering, hälsa. 

• Koncentration av intressen, en arbetsmedelpunkt, för att motverka oro, 
splittring som utmärker vår tid, i synnerhet storstadslivet. 

                                               
523 Köhler, 1932, s. 47. 
524 Lindgren & Söderlind, 2019, s. 55, som skriver om Köhlers bok Aktivitetspedagogik (1936). 
525 Frykholm, 1931, som återgav mötet i tidskriften.  
526 Frykholm, 1931, s. 58. 
527 Frykholm, 1931, s. 58. 
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• Inte vänja barn att arbeta efter bestämda modeller eller mönster vid 
teckning, klippning modellering och liknande. 

• Vård av barnets fantasi- och känsloliv – rytmiskt och musikaliskt. 

• Noggrannhet vid val av bilderböcker, sagor, berättelser och sånglekar.  

• Tillräcklig hänsyn till barnets sociala känslor och religiösa behov.528 

Dessa riktlinjer resulterade i en resolution som de 200 deltagarna i Sigtuna 

enades kring, och som betecknade en vidareutveckling på den väg omkring 
det nya som förbundet tidigare fört fram i tidskriften (se kapitel 6). Det som 

tillkom med den nya resolutionen var de principer för uppfostran som grunda-

des på den nya psykologin. Med dessa principer skulle barnträdgårdens verk-

samhet och innehåll tydliggöras, och de uppställda kraven vila på vetenskaplig 
grund. Resolutionen tog upp att barnträdgården skulle beteckna en institution 

som till stöd för hemmet tog emot barn i åldern tre till sju år till vård och 

fostran om dagen. Arbetet skulle utföras i överensstämmelse med Fröbels upp-

fostringsprinciper och enligt den nyare psykologins krav. Arbetet skulle ge 

barnet utvecklingshjälp och så långt möjligt tillgodose en individuell fostran. 
För att genomföra de uppställda målen måste särskilda krav ställas på miljön 

och på ledarinnan: Inredning och möblering skulle så långt som möjligt ha 

hemmets prägel och vara utformad så att den gav barnet tillräcklig rörelsefri-

het och med möjligheter att vara tillsammans i mindre grupper. Lek- och 
sysselsättningsmaterial skulle tillgodose barns behov. Lek, skapande verk-

samhet, husliga sysslor, växt- och djurvård och lek i det fria skulle ingå i dag-

ordningen. Ledarinnan skulle vara utbildad vid ett två-årigt barnträdgårds-

seminarium. Benämningen barnträdgård, börnehave respektive barnehave, 
skulle gälla för de nordiska länderna och här slogs fast att de institutioner som 

inte ville godkänna och medverka till att förverkliga dessa principer inte heller 

ägde rätt att använda benämningen barnträdgård eller motsvarande namn på 

andra språk. Resolutionen undertecknades av Ellen Moberg, ordförande, Elsa 
Borenius, vice ordförande, och Bertha Wulff, vice ordförande.529 

Innehållet i riktlinjerna och resolutionens formuleringar skiljer sig inte 

nämnvärt åt, menar jag, från dagens programtexter om läsaren bortser från 

språkbruket. Det blir också synligt hur förskolans innehåll och organisering 

vuxit fram ur skrivelser som formulerats över tid genom ifrågasättanden och 
förnyelsearbete, där resultatet blir ett par meningar som skapar ny bärighet i 

en text. 

Genom resolutionen visade förbundet att man var i takt med tiden, såväl 

vad gällde sociala frågor, som vad gällde att utveckla en vetenskaplig grund, 
vilket barnträdgårdsrörelsen kritiserats för att sakna (se kapitel 6). Båda dessa 

saker kunde nu bemötas genom förnyelse och som ett svar på de krav en mo-

                                               
528 Frykholm, 1931, s. 58–59. 
529 Resolution, 1931, s. 60. 
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dernitet ställde. Och Fröbel användes som stöd i denna förnyelse av såväl sy-

nen på barn som på ledarinnor på ett intressant sätt. Det nya skulle konsolide-

ras på fler sätt. 

Nya kunskaper både utmanade och överraskade barnträdgårdsledarinnor i 
det vardagliga arbetet. Det beskrev Ester Hårdh i ett föredrag från ett före-

ningsmöte i finska Viborg, 1933, vilket publicerades i tidskriften med titeln 

Fröbels tankar och nutida barnträdgårdsarbete.530 Frågan handlade om 

huruvida barnets individuella krav kom till sin rätt i den nutida barnträdgår-
dens arbetsformer. Hårdh beskrev hur ledarinnorna vid Ebeneserhemmet ut-

manat sig själva genom att låta barnen på egen hand gå in och ut ur rummet, 

alltså inte på rad som de vanligtvis gjorde. Citatet nedan visar den vånda som 

ledarinnorna upplevde vid detta, som det uppfattades, djärva tilltag. Det visar 
också hur man resonerade om hur raden, styrde över barnen: 

 

Raden härskade över barnen, den uppehöll lugn och ro. Men linjens ordning 
och dess rörelse framåt innebar ofta en spänning mellan ledaren och de som 

skulle ledas. Ur detta uppstod en djärv tanke som först tycktes omöjlig: barnen 
tilläts att gå in och ut, var och en för sig i egen självkontroll, och inte på rad, att 
hämta vad de ville ha till sysselsättning. Tidigare gjorde alla barn samma syssel-

sättningar. Resultaten av denna nya tillämpning var överraskande och långt mer 
positiva än man hade vågat drömma om. Spänningen var borta, precis som de 
disciplinära problemen. Det medförde mer frihet och lugn. Barnens förmågor 

var tillräckliga för denna frihet.531  

Min tolkning av citatet är att ledarinnorna faktiskt reflekterade över vad ord-

ning och disciplin förde med sig, liksom för vem den var till för. Genom ett, 

som vi kan tycka idag, enkelt tilltag som att låta barnen själva hämta den 
sysselsättning de själva ville ägna sig åt, skapades heterogenitet och en frihet 

att välja som dessa ledarinnor inte tidigare erfarit. Genom att minska på disci-

plinen minskade disciplinproblemen, var en slutsats man drog. Med friheten 

följde således lugnare barn som inte behövde disciplineras. Ledarinnan påpe-
kade även att barnen hade förmåga att hantera den nya friheten. Indirekt, och 

via hur diskussioner fördes i tidskriften, tolkar jag det som att det nog var 

ledarinnorna som framför allt behövde öva sina egna förmågor att agera för 

frihet men också se sina egna förmågor. Det var som att Hårdh pekade på att 
det inte var barnen utan ledarinnorna som var ett potentiellt hot mot ökad frihet 

och mindre disciplin i barnträdgården. Värt att notera är även, menar jag, att 

det var att genom att låta barnen välja sysselsättning, som detta aktualiserades. 

Det var inte genom att låta dem gå ut eller gå till någon annan aktivitet. Det 

pekar, menar jag, på hur viktigt just material och arbetsmetoder var för hur 
nya idéer skulle såväl artikuleras som realiseras. 

                                               
530 Hårdh, 1934. 
531 Hårdh, 1934 s. 4.  
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Hårdh gav även exempel på hur man organiserade aktiviteter som syftade 

till mer individuella former av utbildning. Läraren hade förberett en variation 

av välkänt material för sysselsättningar som lera, material för flätning eller att 

trä pärlor, klossar, teckning, pappersklippning sy- och stickning. När barnen 
anlände till barnträdgården fick de välja vad de ville göra. Observationer hade 

visat hur barn koncentrerade sig på olika sätt, exempelvis att arbete med lera 

repeterades om och om igen, och att stark koncentration kunde iakttas när en 

grupp barn tillverkat grytlappar. Frågor uppstod huruvida man skulle använda 
material som tvingade barnen att tänka och ta egna beslut om hur de skulle 

göra eller skulle redan påbörjade arbeten finnas tillgängliga för villrådiga 

barn. Båda sätten praktiserades och Hårdh kommenterade att barnen genom 

det fria valet av sysselsättning, visade ett behov av att hålla kvar och upprepa 
sysselsättningar flera gånger.532 

Rörelsefrihet i rummet, att själv få välja sysselsättning och frihet i dess ut-

förande krävde således anpassning och uppfinningsrikedom hos ledarinnan. 

Samtidigt tillät arbetssättet att ledarinnan kunde observera barnen, och då 

gjorde Hårdh den iakttagelsen att den gamla devisen ”till det yttre passiv, till 
det inre aktiv”, krävde stort tålamod i konsten att inte blanda sig i för 

mycket.533 Barnens arbeten kanske framskred långsamt men idén var ju att 

uppmuntra till självständighet i lärande och erfarande, konstaterade Hårdh. 

Lärarens observationer tjänade följaktligen till att bättre förstå hur barnen 
använde fantasi eller logiskt tänkande, vad det var som intresserade barnet och 

hur länge det hade förmåga att koncentrera sig och hålla sig till ett ämne. 

Att konsolidera det nya - ytterligare en resolution och 

intressecentrum aktualiseras 

I oktober 1935 höll Svenska Fröbel-förbundet årsmöte i Göteborg och händel-

sen rapporterades utförligt i tidskriften av ledamoten Gunnel Landberg. Mer-
parten av denna årgångs sista nummer anknöt till mötet som hade omkring 

hundra deltagarna, varav fyra från Norge och sex från Danmark.534 I Landbergs 

återgivning av Anna Warburgs invigningstal framhölls de krav som skulle 

komma att ställas på barnträdgårdsarbetet framöver.535 Det handlade om att 
inte fastna i stelnade former, vara mottaglig för kritik men också att göra val. 

Det är en repetitiv retorik som försäkrade att Fröbel fortfarande var en aukto-

                                               
532 Hårdh, 1934. 
533 Hårdh, 1934, s. 3. Henriette Schraders  ́talesätt; till det yttre passiv, till det inre aktiv, är ett 

uttryck som följt barnträdgårdens ledarinnor genom åren och kan sammanfatta ett pedagogiskt 

och filosofiskt förhållningssätt i arbetet med barnen, Brehony, 2017. 
534 Landberg, 1935. 
535 Landberg, 1935. 
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ritet som man troget kunde hålla fast vid, utan att fastna i former och förebil-

der. Nu gällde det att visa hur övertygade och samarbetsvillig man var om 

målet. Man skulle pröva och sovra och inte vara rädd för kritik. Den som visste 

att den gjorde ett gott arbete hade inget att frukta inför de statliga inspektioner 
som skulle införas.536 Det var således Anna Warburg som återigen, sjutton år 

efter tidskriftens start, kunde leda verksamheten in i de förändrade villkor och 

det ansvar som statligt stöd och inspektioner skulle föra med sig.  

Elsa Köhler som deltog i årsmötet föreläste om Barnträdgårdens intresse-
centra och det fria skapandet. Som tidskriften meddelade var det meningen 

att Köhlers föredrag skall komma att tryckas i ett särskilt häfte, därför avstod 

tidningsredaktionen från ett utförligare referat. I stället gjorde Landberg en 

kort sammanfattning av Köhlers föredrag som alltså gick ut på att lyfta fram 
den av Köhler själv formulerade idén om intressecentra.537 Köhler hade beto-

nat att rätt uppbyggda intressecentrum, det vill säga med bas i psykologisk 

forskning, kunde fungera som utvecklingshjälp för barnen och det var ett sätt 

att stödja barnets fria aktivitet. Barnet fick inte heller lämnas ensamt med sina 

svårigheter på vägen till framsteg.538 Elsa Johansson delgav sedan sina erfa-
renheter av intressecentrum och betonade dess möjligheter att förena barn, 

barn och ledarinnor och barnträdgården och hemmet.539 

Intressecentrum skulle framför allt tillfredsställa barnens verksamhets- och 

kunskapsbegär, dess verkskapande. En förutsättning för att lyckas med detta 
var att börja med en stark inledande händelse, som tog fram barnets eget en-

gagemang och motivation. Det övergripande syftet var att göra barnen bekanta 

med och ge dem känsla för naturen och djurvärlden och det samhälle de levde 

i. Det skulle väcka samhörighetskänsla, utveckla barnens anlag, det vill säga 
deras biologiska grund, få dem att använda sina kropps- och själskrafter, 

hjälpa dem klara sina egna problem, skilja på rätt och orätt. Det skulle väcka 

vördnad och tacksamhet för andras arbeten, positivt värdera historien men 

även känna ansvar för nutiden och framtiden.540 Ledarinnan skulle se till att 
material fanns tillgängligt utifrån det ämne som intressecentrat handlat om, 

samt ge barnen material som lämpade sig för fritt skapande.541 Här kan man 

således se ett liknande helhetsperspektiv som hos Fröbel där kropp och själ 

                                               
536 Landberg, 1935, s. 66. 
537 Landberg, 1935, s. 74–75. Det utlovade särtrycket blev emellertid inte annonserat i tidskrif-

ten. 
538 Landberg, 1935, s. 74–75. 
539 Landberg, 1935, s. 75. Landberg återgav Johanssons yttrande i tidskriften.  
540 Johansson, 1945. Jag använder här en senare källa för att få en beskrivning av intressecent-

rum från den tiden. Tio år senare beskrev hon framgångarna med intressecentrum: det erbjöd 

en ”hjälp till aktivitet och fritt skapande, i synnerhet som arbetet numera bedrevs med full-

ständig frihet vid själva sysselsättningarna, utan direkt ledning från ledarinnans sida, som förr 

var vanligt”, s. 75. 
541 Johansson, 1945. 
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skulle utvecklas på samma gång och i relation till såväl kulturen som till na-

turen. Mycket i intressecentrum kunde alltså kännas igen och låg nära definit-

ionen av arbetssättet arbetsmedelpunkten (se kapitel 5 och 6). Viktigt att 

påpeka är att intressecentrum blev en grund för tidskriftens förmedling av det 
nya, nya kunskaper och arbetssätt för barnträdgårdens verksamhet. 

Om Köhlers position som förespråkare för det nya konsoliderades på detta 

möte, i alla fall som det presenterades i tidskriften, så pekades en ny motstån-

dare ut, nämligen Alva Myrdal. Det gjordes i två texter, en artikel av Warburg 
och en bokanmälan av Landberg. 

I artikeln av Warburg, Några intryck av småbarnsanstalterna i Sverige just 

nu, stod Alva Myrdals nyligen publicerade bok Stadsbarn (1935) i fokus.542 

Warburg kritiserade Myrdals idé om storbarnkammare. Det var ett förslag på 
förnyelse av barnträdgårdarna, som Warburg likande vid anstalter från förr där 

man tog in massor av barn i ett enda rum. Däremot ansåg Warburg, i likhet 

med Myrdal, att statlig kontroll över utbildning och kompetens var nödvän-

digt. Warburg menade också att det behövdes mer än skolning i barnpsykologi 

och moderna ”tests”. De behövde också kunskaper i hantverk och skapande 
verksamhet och en förståelse för hur iakttagelser kunde omsättas i praktisk 

handling: 

[...] konstarter och hantverk, kunna sjunga och berätta, ha färdighet i alla hus-
liga sysslor och barnavård, ha insikter i samhällslära och vetskap om natur och 
människoverk. […] Det duger inte att bara kunna observera barnet och sätta 
fina namn på sina observationer. Det hjälper man inte barnet med. Man skall 

alltså veta, hur man ska praktisera efter sina observationer.543 

Den kritik mot observationer som man ser i citatet kan tolkas som en generell 

kritik mot att teoretiska perspektiv skulle få för stort inflytande i relation till 

praktisk kunskap. En liknande kritik framfördes i Landbergs anmälan av Myr-
dals bok i samma nummer.544 Warburgs kritik kan även tolkas som en mer 

specifik kritik mot det vetenskapliga perspektiv Myrdal lutade sig mot. Det 

var en barnpsykologi som utformats i USA och där observationer av barn i 

artificiella miljöer, det vill säga laboratorier eller särskilda laboratorieskolor 
(inklusive barnträdgårdar), var den modell som användes. Det skiljde sig tyd-

ligt från Köhlers vetenskapliga modell där barnen observerades i ordinarie 

verksamhet och av elever i utbildning – således inte av forskare eller forsk-

ningsassistenter.545 Myrdal kritiserades även därför att hon inte kände till de 

                                               
542 Warburg, 1935. Landbergs gjorde även en anmälan av Myrdals bok i samma nummer.  
543 Warburg, 1935, s. 81. 
544 Landberg, 1935. Myrdal kritiserades även därför att hon inte kände till de Fröbelska barn-

trädgårdarna eller i vilken utsträckning man på vissa håll följt med och har tagit till sig av nyare 

forskning, Landberg, 1935. 
545 Se Myrdal, 1936, om hennes amerikanska influenser. Se även Lindgren & Söderlind, 2019, 

s. 52–60 om Köhler och Myrdal och de olika observationstraditionerna. Se Lindgren, 2020b, 

kapitel 4 och 5, för en utvecklad beskrivning av observationer och skilda kunskapstraditioner 
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Fröbelska barnträdgårdarna eller i vilken utsträckning man på vissa håll följt 

med och hade tagit till sig av nyare forskning.546 Warburgs plädering för mer 

estetisk verksamhet och hantverk kan även tolkas som att hon ville försvara 

arbetssätten i Fröbel-traditionen, menar jag. Även Landberg var i sin bokan-
mälan kritisk mot Alva Myrdals negativa inställning till arbetsmedelpunkten 

liksom till hennes inställning att stöd bara kunde ske genom rätt sorts lek-

material.547 Detta fick inte trängas bort utan måste vara en viktig del av barn-

trädgården. Detta visar att allt nytt inte var bra – det skulle vara rätt sorts 
förnyelse. 

Att observera barn i barnträdgården som arbetsmetod beskrevs i tidskriften 

redan 1925 av Karin Lindahl, som arbetade i Birkagårdens barnträdgård i 

Stockholm. Ledarinnorna där hade anteckningsböcker för att dokumentera 
sina iakttagelser kring samtal, eller drastiska och roliga situationer. Genom det 

skulle förhållandet till barn och ledarinnor fördjupas och i förlängningen 

stärka kontakten med hemmet. Lindahl betonade att detta sätt att anteckna var 

”ej blot til lyst”, och menade att det hade ett stort värde även rent psykolo-

giskt.548 Genom flera anteckningar och berättelser om samma barn blev ett 
barns hela väsen och tänkesätt belyst och man kunde få god bild av dess ut-

veckling. För ledarinnans del, yrkesmässigt och personligt var det av värde att 

skriva ned sådana små händelser. ”Man samlar och fördjupar sig inför barnet 

på ett helt annat sätt, än om man blott har händelsen i minnet, och den glädje 
nedskrivandet giver, gör att man med friare och vaknare blick följer händel-

serna i barnets liv”, förklarade Lindahl för läsekretsen.549 

Att barnträdgårdsledarinnor observerat och antecknat i arbetet med barnen 

torde alltså inte ha varit varken helt nytt eller anmärkningsvärt. Den stora skill-
naden låg i om observationerna bearbetades med reflektioner av det slag som 

Elsa Köhler förde in i arbetet och med systematik. Med ökade kunskaper i 

psykologi med betoning på små barns utveckling kunde observationerna sys-

tematiseras för att utveckla arbetet i barnträdgården. Jag tolkar därför följande 
innehåll i tidskriften som ett svar på eller uppföljning av Köhlers introduktion 

till småbarnspedagogik i belysning av den nya psykologin. 

För att veta vad som krävdes för att kunna omsätta observationer i handling 

behövdes så god utbildning att ledarinnorna inte bara var i stånd att leda bar-

nen men också kunna leda unga nya i yrket, menade Warburg.550 Genom att ta 
del av innehållet i tidskriften kunde barnträdgårdsledarinnorna, som växande 

yrkeskår, vara insatta i det nya och följa med tiden, eller rentav vara före sin 

tid, vilket även manifesterades i annonser för kurser och särtryck, och som jag 

                                               
samt amerikanen Gesells sätt att observera barn. Gesell har varit en viktig inspiratör i svensk 

förskola men senare, från 1950-talet och framåt. 
546 Warburg, 1935. 
547 Landberg, 1935, s. 74–75. 
548 Lindahl, 1925, s. 33. 
549 Lindahl, 1925, s. 33. 
550 Warburg, 1935. 
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återkommer till nedan. Warburg beredde således åter igen väg för ompröv-

ningar och nya tankebanor. Dramaturgin kan ändå kännas igen (se kapitel 6); 

bevara och förnya, glöm inte bort barnet! 

 Men ledarinnorna skulle inte heller glömmas bort i det nya – och inte deras 
utbildning. Att vara närvarande var bara en av flera aspekter av hur urval och 

innehåll behövde organiseras för att svara mot de nya kunskaper som presen-

terades i tidskriften. Kreativa arbeten som föregåtts av barnens egna val kunde 

knappast ske utan samvaro med vuxna och andra barn, menade Bertha Wulff, 
som argumenterade för att frågan inte handlade om att ha fokus på antingen 

psykologiska kunskaper eller social orientering när ledarinnor utbildades.551 

Tyngdpunkten i utbildningen borde alltid ligga på elevernas samvaro med bar-

nen, under en erfaren och kunnig ledarinnas vägledning i en socialpedagogisk 
institution, som barnträdgården borde vara: 

Gör man Psykologien till Grundlaget, da gör man Uret baade mod den, idet man 
gör den til Maal i Stedet for til Middel, mod de unge, der först gennem Livet 
med Börnene kan faa Teorien omsat i Praksis, og fremfor alt mod Börnene, der 

alt for let bliver “videnskabelige Forsögsobjekter”, for de uerfarne, om end 
saare velmenende Begyndere. Gör man den sociale Side av Uddannelsen til 
Hovedsagen, er der en alvorlig Fare for, at den paedagogiske Indsigt svaekkes, 

saa at Börnehaven mere bliver en almensocial end, hvad de altid bör vaere: en 

social-paedagogisk Institution.552 

Citatet ovan belyser en oro över vart de nya kunskaperna kunde leda, det ”ve-

tenskapliga” fick inte ta över så att barnen blev ”försöksobjekt” i händerna på 

oerfarna unga. En medvetenhet om mål och medel krävdes och talet om när-

varo som både Notini och Wulff tog upp i sina bidrag till tidskriften handlade 

om att de oerfarna behövde vägledning av erfarna ledarinnor.553 Utbildningen 
längd måste ses över när innehållet vidgades och nya ämnen tillkom i utbild-

ningen. 

Föredragen och diskussionerna under årsmötet i Göteborg präglades av 

uppvaknande och en vilja till ny aktivitet även på fler områden, det vill säga 
fler sätt att konsolidera det nya på. Behovet av stöd från samhället, som att se 

barnträdgårdsverksamheten i en helhet i det sociala arbetet och i ett utbild-

ningssystem, uttalades tydligare och inte minst präglades mötet av att nya kun-

skaper i psykologi och dess betydelse för barns villkor resulterade i ytterligare 
en resolution (den förra tillkom 1931). Resolutionen som utformades av frö-

ken Ellen Moberg, syster Dagmar Dahlberg och fru Gunnel Landberg, över-

lämnades till statsrådet Möller och innehöll önskemål om att bättre tillgodose 

barns psykiska och fysiska utveckling enligt den psykologiska forskningen. 

                                               
551 Wulff, 1935. 
552 Wulff, 1935, s. 49-50. Kursivering i original. 
553 Notini, 1935; Wulff, 1935. Se nedan om deras texter. Se även ovan om olika synsätt på 

observationer. 
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Därtill med krav om utbyggnad av barnkammare och barnträdgårdar i städer 

och större samhällen, och med hänsyn tagen till pedagogiska, sociala och hy-

gieniska krav som tiden fordrade. Att statsunderstöd beviljades, att godkända 

lokaler och godkänd ledning upprättades, samt att i samråd med Svenska Frö-
bel-förbundet utse en inspektris för sakkunnig inspektion av utbildningarna 

till barnträdgårdsledarinnor.554 I samband med resolutionen fick Ellen Moberg 

i uppdrag från statens barnavårdsinspektion att utreda förekomsten och beho-

vet av barnträdgårdar och barnkrubbor i Sverige.555  
Årsmötet i Göteborg 1935 gav således intryck av en förstärkt medveten 

hållning och inriktning genom att det framfördes krav på arbetsmiljö och ar-

betsvillkor och som pekade mot hur det nya konsoliderades. En konsolidering 

som också skulle ske med hjälp av läsekretsen. 

Läsekretsen aktiveras - mångfaldigt och rikt material till 

barnen och närvarande ledarinnor 

Ett sätt att involvera läsekretsen och samtidigt få dem med i att omfamna det 

nya med allt vad det innebar av att skaffa sig nya förmågor och skickligheter 

var att organisera kurser som annonserades i tidskriften. På så sätt spred tid-

skriften idén och möjligheten att kunna fortbilda sina kunskaper både praktiskt 

och teoretiskt. Annonser för sommarkurser i Siljanskolan i Tällberg, innehöll 
en variation av ämnen som skulle locka till fortbildning. Och det var forskare 

i psykologi och läkare från Europa som bjöds in. Bland de mest kända namnen 

fanns professor Alfred Adler i kursen Individualpsykologi och utbildning och 

professor Charlotte Bühler i kursen Psykologisk hälsa och utbildning. Även 
en kurs med namnet Teckning och modellering i personlighetsutvecklingens 

tjänst erbjöds. I sistnämnda kurser deltog även konstnären och professorn Al-

bert Sallak och skulptrisen och docenten Marta Bergeman-Könitzer. Doktor 

Ragnar Berg, biokemist och nutritionist från Dresden, undervisade i en kurs 
om Orientering och näringsforskning.556 En kurs som fick särskilt positivt om-

döme när den rapporterades i tidskriften var en kurs där Jacques Dalcroze, 

grundaren av rytmik deltagit.557 Till kurserna anslog Fröbel-förbundet stipen-

dier, varav ett exempel här nedan är från 1934: 

Stipendier. 
Styrelsen för Svenska Fröbel-förbundet har beslutat anslå fyra stipendier à 75, 

kronor för deltagande i Siljanskolans kurs i modellering den 29 juli-12 au-
gusti. (Kursavgift 50 kr. Vivre per dag kr. 3; till 6:50). 

                                               
554 Resolution från Göteborgsmötet, 1935, s. 77. 
555 Utredning ang. barnträdgårdsverksamheten redan beslutad, 1935, s. 77. 
556 Siljanskolans sommarkurser 1935, s. 37. 
557 Några intryck från Dalcroze kurs i rytmik i Stockholm, 1935.  
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Ansökningar böra insändas till förbundets ordförande, fröken Ellen Mo-

berg, Fröbel-institutet, Norrköping, före den 15 maj.558 

Stipendier var således också ett sätt att aktivera läsekretsen att engagera sig i 

det kursutbud som förbundet arbetat fram och tidskriften fungerade som an-

slagstavla för att sprida detta. 
Rapporter eller notiser från sommarkurser publicerades också. Ett sådant 

exempel är Ida Sjögrens notis om modellering.559 Hon hade deltagit i en som-

markurs och lärt sig observera hur barnen använde lera och att barn som hade 

svårt med teckning kunde ta sig an lera utan att tveka. Exemplet illustrerades 

med foto av flera barns, i olika åldrar, lerarbeten. Exempel tog även fram be-
tydelsen av att sådana arbetssätt fordrade ledarinnans närvaro i situationen.  

Under de första fem åren på 1930-talet undervisade Elsa Köhler vid Fröbel-

institutet i allmän psykologi med betoning på småbarnsåldern, barnpsykolo-

giska metoder, småbarnsålderns aktivitet och lekens olika former, barnets so-
ciala beteende, gruppbildning, teckningens och modelleringens psykologi och 

pedagogik, och samprestationens problem i barnträdgården.560 Tidskriften an-

nonserade återkommande för kurserna, exempelvis så här: 

Kurs i barnpsykologi, av doktor Elsa Köhler  
anordnas vid Fröbel-institutet, Norrköping, omkring den 20 jan–1 febr.,  

om tillräckligt antal deltagare anmäla sig före den 20 dec. Kostnad 25 kr.561 

I tidskriften fanns även återkommande annonser med erbjudanden om att köpa 

särtryck från Elsa Köhlers föreläsningar.562 Båda dessa strategier för att sprida 

Köhlers idéer med grund i psykologi och intressecentrum ser jag som helt cen-
trala för att få genomslag för det nya. I tidskriften publicerades även studie-

kurser i barnpsykologi för att utbilda läsekretsen. Ett exempel var Carin Ulins 

fem artiklar i ämnet under åren 1943 och 1944.563 

Fröbel-institutet ordnade även fortbildningskurser. Ett exempel är en kurs 
med omkring fyrtio barnträdgårdsledarinnor som utexaminerats vid Fröbel-

institutet mellan åren 1904 och 1932 och därtill ledarinnor med utbildning från 

andra seminarier i Norden. De hade deltagit i en tre veckor lång fortbildning 

för förnyelse i det arbetssätt som byggde på barnpsykologisk grund. Ett foto-
grafi av deltagarna som hade paus i en skogsbacke inledde rapporten som 

skrevs av Karin R (okänt efternamn) och Stina Sandels.564 Kursen innehöll 

                                               
558 Stipendier, 1934, s. 40. Redaktionen kunde också utlysa tävlingar, exempelvis 1937, s. 57, 

för att få in sagor för tre-åringar. 
559 Sjögren, 1935. Bildexempel på s. 19. 
560 Karlsson, 1998. 
561 Svenska Fröbel-förbundets tidskrift Barnträdgården, 1932, s. 99. 
562 Svenska Fröbel-förbundets tidskrift Barnträdgården, 1934, s. 57, 77; 1935, s. 20, 40, 64. Ett 

särtryck kostade 50 öre. 
563 Ulin, 1943a; 1943b; 1943c; 1943d; 1944. Se även Hatje, 2011, som skriver om denna kurs.  
564 Bildexempel, 1936, s. 55. 
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barnpsykologi med en föreläsning av Hildegard Hetzer från Berlin.565 Maria 

Mobergs föreläste på ämnet: Är ett intressecentrum förenligt med den mo-

derna barnpsykologien och med det moderna arbetssättet? Enligt kursdelta-

garna hade Moberg själv besvarat sin fråga ”jakande” och deltagarna var nu 
”böjda för att helt instämma med henne”.566 Här bekräftade deltagarna som 

skrev i tidskriften min tolkning ovan, om att det nya inte hotade tidigare för-

värvad kunskap. De menade att ”helt visst kände vi detta nya, främst då det 

fria skapandet i barnträdgården, var en fullt naturlig utveckling på grundval 
av nyare psykologisk forskning, som ej rubbade grunden för egen utbild-

ning”.567 Rytmiklektioner, som ingick i fortbildningskursen, kommenterades i 

tidskriften med att deltagarna mer och mer kände sig fria att ge uttryck för sin 

livslust och glädje över det nya. Anna Holmberg hade inspirerat deltagarna till 
att föra barnen med ut i naturen för att de där bättre skulle ”förstå sig själva”.568 

Och i modelleringslektioner och vattenfärgsmålning prövades de egna ut-

trycken i skapande verksamhet, vilket återgavs i positiva ordalag: ”Nog kände 

vi starkt vikten av att själva vara inspirerade för att kunna ge barnen den rätta 

eggelsen till att omsätta sina upplevelser i skapande”.569 Målet med kursen var 
att kunna ordna för i första hand barnens fria uttryck, men minst lika mycket 

uppmuntrades kursdeltagarna till frågor och kritik inför vad de själva såg och 

upplevde, som en väg till egna fria uttryck, vilket också förmedlades uttalat 

av dem som skrev i tidskriften. 
Som ofta i samband med möten och i detta fall fortbildningskursen i Norr-

köping, ordnades en utställning.570 Här visades hur ”punkterna” numera utfor-

mades utifrån ett friare arbetssätt och bara i undantagsfall med hjälp av 

modeller.571 Till utställningen hörde också leksaker och lekmaterial och nu be-
tonades barnets behov av leksaker från späd ålder och uppåt. Indelat i funk-

tionslekar, rollekar, receptionslekar, konstruktionslekar, samt färg och form 

täcktes skalan av begrepp och termer utifrån ett utvecklingsperspektiv.572 

Barnträdgårdsbarnens egna arbeten hade en egen plats i utställningen. 
Några arbeten hade skyltar med ”förr och nu” för att illustrera skillnader i 

barns uttryck. Det som drog mest uppmärksamhet var enligt skribenten en 

samling barnteckningar, ”som verkligen var ett fynd för den av barnpsykologi 

                                               
565 Se även Hetzer, 1937, s. 64, för en rapport om ett föredrag vid ett nordiskt möte.  
566 Karin R, Stina S, 1936, s. 56. 
567 Karin R, Stina S, 1936, s. 57. 
568 Karin R, Stina S, 1936, s. 57. 
569 Karin R, Stina S, 1936, s. 57. 
570 Exempelvis rapporterades om utställningar 1920, 1929, två år 1936, 1937.  
571 S. S-s., 1936, s. 60. 
572 S. S-s., 1936, s. 59-63. 



126 

intresserade”, varav några bilder publicerades i tidskriften.573 I olika serier vi-

sades ”ett barns utveckling under 1 år i barnträdgården”.574 Att det nya arbets-

sättet skulle bygga på aktning för barns sätt att fritt utvecklas till 

självständighet, och det nödvändiga i att lära känna varje barns väsen, har be-
tonats ett antal gånger i tidskriften. 

Även i samband med årsmötet i Göteborg gjordes en utställning på Mast-

huggets småbarnsskola vilket rapporterades i tidskriften under rubriken Barn-

trädgårdens intressecentra och det fria skapandet.575 Syftet med utställningen 
var att åskådliggöra nyorienteringen kring material och leksaker, ge uppslag 

till idéer och skapa debatt kring ämnet. Olika barnträdgårdar visade arbeten 

med teckningar, klippningsarbeten, leksaker, sy- och slöjdarbeten och presen-

terades med namn, ålder och intressecentrum. Monica Swartling som rappor-
terade om utställningen kommenterade barnens bilder utifrån teorier om 

teckningsutveckling från klotter till återgivande. Arbetena beskrevs som rika 

på färger och med skapande fantasi, ”ängsligt noga och med enastående om-

sorg” via ett realistiskt återgivande eller fantasifulla skildringar.576 Swartling 

menade att det ängsliga här var bra eftersom motivationen kom från ett fritt 
skapande. Det fanns även en annan ängslighet, och det var när schabloner och 

scheman fått för stort inflytande. Swartling efterlyste en självkritisk hållning 

inför att ge barn modeller. Hon menade att det ofta handlade om vilka ”uttryck 

för vad vi själva önska få fram”.577 Läraren borde istället iaktta och inspirera 
utan att störa barnets skapande fantasi, argumenterade hon. På utställningen 

deltog även leksakfirmorna Esping & Lundell samt Lundquist & Söderdahl 

som visade upp nya material: En bygglåda som kompletterade de Fröbelska 

lekgåvorna, Montessorimaterial av brickor med inpassningsformer, Briolek-
saker med tågsätt, tipp- och lastvagnar och bilar i gummimaterial.578 Bygglå-

dan innehöll större klossar, vilket således var en vidareutveckling av klossarna 

som diskuterades i slutet på 1920-talet (se kapitel 6). Materialens utformning 

hade under åren förändrats och det innebar till exempel att de Fröbelska bygg-
klossarna kunde få nytt liv. Ett annat sådant exempel var när Maria Moberg 

delade med sig av goda råd för hur man kunde bli av med de mindre svårhan-

terliga klossarna: Med barnens hjälp hade de mindre klossarna limmats ihop 

till hus, stall och ladugårdar. Ett foto som illustrerade vad som gick att göra 

med de uttjänta klossarna hörde till detta inlägg.579 
Svenska Skolmuseets hade en utställning om material för förskoleåldern 

som Monica Swartling rapporterade om i tidskriften.580 Tre av seminarierna, 

                                               
573 S. S-s., 1936, s. 62. 
574 S. S-s., 1936, s. 62. 
575 Swartling, 1936. 
576 Swartling, 1936, s. 9. 
577 Swartling, 1936, s. 9. 
578 Swartling, 1936, s. 10. 
579 Moberg. M, 1936, Bildexempel, s. 42. 
580 Swartling, 1937. 
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Fröbel-institutet i Norrköping, Södra K.F.U.K: s Pedagogiska institut och So-

cialpedagogiska Seminariet i Stockholm, hade fått fria händer att välja 

material och på vilket sätt lekmaterialet skulle presenteras. Barnträdgårdens 

olika typer av material fanns på utställningen, tillsammans med barns egna 
arbeten skapade med vattenfärg, lera, klippning och syarbeten. Enligt Swart-

ling hade allmänheten insett betydelsen av småbarnsfostran och i artikeln 

framställdes det som att det fanns ett behov av denna utställning, som också 

hade uppmärksammats i press och radio. De ledande leksaksföretagen i Sve-
rige var representerade.581 Detta var konkreta exempel på hur viktigt det var 

med material – olika aktörer var här med och visade således sitt intresse för 

just material och hur det var viktigt för vad barn gjorde. 

Att fritt skapande var en viktig del av det nya framgår av att redaktionen 
gjorde upprop för att få in bidrag om just detta.582 Ett exempel är följande upp-

rop där både fördelar och svårigheter skulle beaktas i beskrivningarna från 

läsekretsen:  

Redaktionen ber härmed få uppmana tidskriftens prenumeranter att insända yt-
terligare bidrag som kunna belysa frågan om det fria skapandet i barnträdgår-
den, dess fördelar såväl som svårigheter. Några exempel på sykortsmönste r, 
som barnen komponerat, vore även välkommet. Bidrag bör tillställas redakt-

ionen för den 10 januari.583  

Resultatet av denna uppmaning blev en text med rubriken Fritt skapande, av 

Malin Sundelin som visade fyra exempel på sömnadsarbeten som barnen 
själva fått rita motivet till. De tidigare uppritade syarbetena på kartong var 

utbytta mot ”sykort” med fri mönsterkomposition och med detta hade oanade 

självständigheter bevittnats.584 Ett fotografi visade en pojke i färd med ett 

klossbygge. Sundelin beskrev hur ett barn som ännu inte fyllt tre år på eget 

initiativ hämtat lådor med klossar och byggt med dem koncentrerat i nittio 
minuter. Här visades således ett tydligt exempel på hur pojken via fri tillgång 

till både material och tid kunde skapa fritt på eget initiativ i en konstruktions-

lek. Barns egna illustrationer till en saga visades i bild. En annan bild visade 

ett bildkollage om djur i skogen där barnen, enligt texten, kommit fram till 
gemensamma beslut.585 

Inlägget åtföljdes av nya uppmaningar om att bidra med beskrivningar och 

konkreta exempel från arbeten i barnträdgårdarna. Redaktionen uppmanade 

                                               
581 Esping & Lundell; Sewed Pålsson, under namnet ”Farbror Pålles leksaker”; Kay Bojesens  

modeller i bokträ; BRIO-lådan presenterades som en ”bullerlåda”, ”i locket var fyra geomet-

riska hål utsågade genom vilka klossar i motsvarande former släpps ned”, 1937 s. 97. 
582 Se kapitel 6 om hur redaktionen i slutet av 1920-talet bjöd in till dialog när nya impulser  

från USA publicerades. 
583 Redaktionens uppmaning till läsekretsen, 1933, s. 84. 
584 Sundelin, 1934.  
585 Sundelin, 1934. Bildexempel, s. 81, 82, 83. 
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”på det livligaste till flera inlägg om erfarenheter i detta ämne”.586 I det första 

numret av årgång 1935 publicerades så två sådana bidrag, ett om teckning och 

ett om modellering.587 Marita Notinis insändare framhöll teckningens bety-

delse i barnträdgårdsarbetet. Teckning kunde locka fram glädje och tillfred-
ställelse i att producera och experimentera med färg och form och vara en väg 

in i konsten. Men det behövdes mångfaldigt och rikt material i barnträdgården, 

därefter försiktighet med bedömningar, både i form av lovord eller kritik. Det 

bästa var att inte uppmärksamma ett barns teckningar om inte alla barnens 
teckningar uppmärksammades. Ledarinnor uppmanades att vara närvarande 

när barnen tecknade, att visa sitt intresse och sin uppskattning. Barnen var i 

behov av ”vår” ledning, gärna ”osynlig” men lika viktig för det, poängterade 

Notini.588 
Frihet var tydligt betonat som en del av det nya, vilket problematiserades i 

en text utan angiven författare, i frågan om Det fria arbetssättet i barnträd-

gården.589 Att det fria valet av lek och arbete skulle skämma bort barnen och 

göra ledarinnan bekväm var en farhåga som bemöttes med att 5-åringens lust 

för arbete och lek inte kunde falla inom ramen för bortskämdhet. Tvärtom, 
hävdades att med det friare arbetssättet visade barnen både inre och yttre själv-

ständighet i sina arbeten. I stället för att barns frihet skulle göra ledarinnan 

passiv eller mindre betydelsefull, betonades hennes insatser som mer krä-

vande jämfört med tidigare därför att hon hade att vaka över ”ordning, hän-
synsfullhet och uppfostran till samvetsgrannhet, tålamod och uthållighet”.590 

Det fria arbetssättet fordrade ”sinnesnärvaro, uppmärksamhet, snabb tanke-

gång och riktigt ingripande”.591 Här bemöttes således kritiska synpunkter om 

att frihet inte bara var positivt, att det var grund för ett slags bekvämlighet hos 
ledarinnan och bortskämdhet hos barnet. Att kritiken bemöttes på detta sätt 

hade troligen att göra med att den, om den fick stå oemotsagd, var en kritik 

som riskerade att underminera de professionaliseringssträvanden som förbun-

det ville få till stånd. Fria ledarinnor måste besitta såväl uthållighet som när-
varo, var ett tydligt budskap. Frihet var krävande, men värd sitt pris, kan man 

säga. 

En annan typ av läsarexempel var en text om en vårpromenad med en barn-

grupp.  Ledarinnan Brita Schlyter delade med sig av hur fokus på barnens egna 

upplevelser och reaktioner på vad de sett och hört under en promenad kunde 
gestaltas. Med återgivna exempel på vad barnen talade om och med beskriv-

                                               
586 Från redaktionen, uppmaning om inskickade bidrag, 1934, s. 53. 
587 Notini, 1935; Sjögren, 1935. 
588 Notini, 1935, s. 11. Se Johansson, 2020, s. 54, om synen på pedagogens roll och barns ut-

veckling. Notini gav här uttryck för det Johansson menar kan vara en pedagogs eget sätt att 

argumentera för att styra barn. 
589 Det fria arbetssättet i barnträdgården, 1936. 
590 Det fria arbetssättet i barnträdgården, 1936, s. 64 
591 Det fria arbetssättet i barnträdgården, 1936, s. 65. 
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ningar av hur barnen upptäckte vardagliga detaljer under promenaden demon-

strerade Schlyter hur en närvarande ledarinna som lyssnande till barnens upp-

levelser kunde utveckla sitt arbetssätt, vad vi idag skulle kalla ett didaktiskt 

förhållningssätt. Till Schlyters beskrivning hörde två fotografier som skulle 
visa på hur barn via en vårpromenad kom i kontakt med naturen, som ett slags 

dokumentärt inslag. Stadspromenaden innehöll också natur. På ett foto blick-

ade några barn ut över en sjö, på det andra står en rad med barn utmed en 

strandkant och ser ut över ett vatten.592 
Fler röster kom till tals med olika exempel på det praktiska arbetet i barn-

trädgårdarna. En text från Helena Blanck, med tillhörande illustration i form 

av en ritning, beskrev tillverkningen av verktygslådor.593 Brita Schlyter be-

skrev arbetet med slöjd i en barnträdgård och hur överblivet material hämtats 
hos snickaren eller i sybehörsaffären.594 Med exempel på både bilder och 

dokumentation av barnens egna utsagor under arbetets gång, erbjöds nu läsek-

retsen ytterligare en dimension av det praktiska arbetet. Schlyter menade att 

barnen fick ett ”härligt utlopp för all oförbrukad energi, 3-åringen spikar fak-

tiskt trotset av sig och all hemlängtan försvinner under arbetet med den nya 
flygmaskinen”.595 För den utsagan fick Schlyter emellertid en kommentar av 

redaktionen som ifrågasatte lämpligheten i att 2-3-åringar skulle hantera ham-

mare och spik: ”Ålderns verksamhetsbehov och bultintresse kunde tillgodoses 

på lämpligare sätt”.596 Stina Sandels beskrev bygglekar som ovärderliga, med 
ytterligare exempel på vad barnen samtalade om, hur en god ledare kunde ta 

plats, vad och hur de gjorde med hjälp av olika byggmaterial, från stora och 

små klossar, till allt annat som var möjligt och tillåtet att bygga med, samt hur 

materialet kunde förvaras.597  
Detta exempel liksom det föregående om slöjdverksamheten, visar återigen 

tidskriftsredaktionens och förbundets ambitioner att sprida kunskap och sam-

tidigt, genom vad de uppfattade som goda exempel, styra hur verksamheten 

borde organiseras och vad som skulle ingå i form av material och arbetssätt. 
En skillnad i dessa senare texter är att artiklarna är längre, de innehåller foto-

grafier på situationer och aktiviteter i barnträdgården, och i beskrivningarna 

ges barns egna utsagor större plats och betydelse för att belysa hur innehållet 

i verksamheten valdes ut och organiserades jämfört med i början på perioden. 

Läsekretsen bestod också av mer kända personligheter. Till diskussionen 
om det fria skapandet och ”den s.k. nya psykologin”, bidrog Honorine Her-

                                               
592 Schlyter, 1936, Bildexempel s. 35. 
593 Blanck, 1937. 
594 Schlyter, 1937, s. 75–76. Bildexempel s. 79, 80. 
595 Schlyter, 1937, s. 75–76. 
596 Redaktionens kommentar 1937, s. 81. 
597 Sandels, 1937. 
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melin, som var medlem av Fogelstadgruppen och som hade grundat en kvinn-

lig medborgarskola.598 Hermelin menade att nyheten låg i ”att den i motsats 

till föregående tids psykologiska laboratoriearbete” ville förstå hur människor 

fungerar, reagerar och handlar i levande livet.599 För lek och verksamhetslust 
behövdes en balans i känsloliv och fantasi, färdighet och förmåga. Det kunde 

inte ”åstadkommas av t.ex. barnträdgårdens alltför trägna knåparbete, och ut-

nyttjande av barnens beskäftiga arbetslust”, ansåg Hermelin.600 Detta med trä-

get knåparbete, kommenterades direkt av redaktionen med: ”Ett vak upp för 
dem som ännu gå till överdrift i detta hänseende!”601 Att uppmana till balans 

låg helt i linje med tidskriftens hållning i fråga om nya influenser och var så-

ledes inget nytt, men inställningen i fråga om större frihet för barns egna ut-

tryck kunde tydligen förstärkas av att en välkänd person talade för saken i 
tidskriften. Här gav också redaktionen sitt tydliga bifall. 

Kapitelavslutning - konsolidering i vetenskapens namn 

I analysen av den här perioden har Elsa Köhler bjudits in och introducerat 
vetenskapligt tänkande för barnträdgårdens verksamhet, samtidigt som Fröbel 

fick fortsatt betydelse genom att Köhlers framställning av psykologi hade be-

röringspunkter med Fröbels pedagogik. Genom att framställa Fröbel som psy-

kolog före ämnets existens behövde inte ledarinnorna ta ställning mot Fröbel. 

Istället erbjöds läsarna med Köhlers artiklar Småbarnsuppfostran genom ti-
derna och Småbarnspedagogiken i belysning av den nyare psykologien, en 

grund för att tänka vetenskapligt. Med kurserna i barnpsykologi vid Fröbel-

institutet skulle ledarinnornas iakttagelseförmåga genom observationer och 

reflektioner av barnen i verksamheten utveckla ett vetenskapligt tänkande. I 
detta låg också att tillgång på rikligt material för att kunna leka, var en förut-

sättning för barns verkskapande och utveckling. Det var således ett ut-

vecklingstänkande på flera nivåer som artikulerades i tidskriften. 
Det nya med Köhler och intressecentrum banade även väg för att idéer om 

fritt skapande – som en form av tidigare diskussioner om frihet – aktualisera-
des. Det var en omformulering av 1920-talets tal om frihet men nu på ett lite 
annat sätt, genom fri användning av material och egentligen utan att Fröbel 

nämndes. De som tidigare ansett kritiken mot Fröbel orättfärdig kunde nu ändå 
känna igen sig i hur material och arbetssätt användes. Intressecentrum reakti-
verade Fröbel-pedagogik i en ny inramning och det gjordes med utgångspunkt 
i hur material och arbetssätt diskuterades i tidskriften där fler röster än pion-
järerna bjöds in att tala om detta. Läsekretsen bjöds även in till aktivering på 

                                               
598 Hermelin, 1936, s. 25. Om Hermelin, se Knutsson, 2004.  
599 Hermelin, 1936, s. 28. Se Myrdal, 1936, som en beskrivning av vad Hermelin var kritisk 

mot. Se även ovan i avsnittet om observationer. 
600 Hermelin, 1936, s. 28. Kursivering i original. 
601 Hermelin, 1936, s. 28. 
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andra sätt, genom att inspireras att anpassa sitt barnträdgårdsarbete till vad 
som framfördes i tidskriften: att delta i utställningar, gå på kurser, fortbildning 
via tidskriften eller att själva skriva i tidskriften. Man kan säga att den frihet 
som det i början var en kamp om, nu börjat aktiveras i själva sättet att förhålla 
sig till läsekretsen. Fler bjöds in att delta på fler sätt. 

Ett genomgående drag i analysen är att närheten till vardagen, materialet, 
och det som man gjorde med barnen i verksamheten aldrig förlorade mark. 
Tvärtom var det något som man hela tiden återkom till. Såväl kända pionjärer 
som bidrag från läsekretsen gav sådana exempel. Jag menar att detta var ett 
sätt att i en tid av vetenskapliggörande hålla fast vid att det var viktigt att ”utgå 

från den kunskap som fanns i förskolans konkreta verksamhet, i praxis”, vilket 
Johansson menar att Barnstugeutredarna senare skulle tappa bort.602 Jag har 
här lyft fram flera konkreta exempel på hur detta sätt att hålla fast i det praxis-
nära var ett sätt att ge legitimitet – både till en barnträdgårdens didaktik och 
till det nya i form av vetenskapliga perspektiv på barn med utveckling i fokus. 

Det erbjuder ett annat sätt att förstå den så kallade psykologisering av barnen 
som, enligt tidigare forskning präglade perioden.603 Tallberg Broman menar 
exempelvis att innehållet i Barnträdgården dominerades av psykologi och pe-
dagogik under 1930-talet.604 Jag menar att det även fanns mycket innehåll om 
material och arbetssätt, delvis för sig och delvis kopplat till det nya vetenskap-

liga. Det vetenskapliga tänkandet om barns utveckling legitimerades via vilket 
material som skulle användas men framför allt via nya arbetssätt – där det 
även ingick att ledarinnorna skulle genomföra systematiska observationer.605 
Alltså igen nya arbetssätt för både barnen och ledarinnorna. 

Vad jag kunnat visa är att praxis – via beskrivningar av material och arbets-

sätt - kunde fungera som hävstång för att ett tal om vetenskap skulle etableras. 
I nästa kapitel ska jag beskriva hur pendeln svängde tillbaka mot det praxis-
nära för att ge det legitimitet med hjälp av vetenskap. 
  

                                               
602 Johansson, 2020, s. 50. 
603 Holmlund, 1996; Hultqvist, 1990; Tallberg Broman 1991; Quarfood, 2011.  
604 Tallberg Broman, 1991. 
605 Hultqvist, 1990, om observationer som en del av hur en ny socialvetenskaplig ordning eta-

blerades i barnträdgården. 



132 

KAPITEL 8. Det nya är fritt skapande och 

improvisation 

I detta kapitel analyseras tidskriften från 1939, när det andra världskriget brutit 
ut och fram till dess slut. Inledningsvis så valde förbundet och redaktionen att 
befästa och definiera vad det fria skapandet i barnträdgården skulle vara. Detta 
inleddes med två artiklar som blir utgångspunkt för detta avslutande analys-

kapitel. I den ena diskuterade Ellen Moberg förtjänster och faror med fritt 
skapande och i den andra artikeln tog Anna Warburg upp betydelsen av att 
improvisera.606 Det var således samma röster som då tidskriften startade, tjugo 
år tidigare, som åter igen gav sig själva en plattform att formulera en ny vision. 
I det nya fanns tydliga drag från tiden då visionen om barnträdgården först 

formulerades, nämligen i fråga om att lyfta fram betydelsen av frihet, vilket 
jag visat i kapitel 5 och 6. Skillnaden var att nu var det inte en dragkamp om 
frihetens vara eller inte vara som aktualiserades, utan en entydig artikulering 
kring frihetens betydelse. Det var ett ja till frihet, som kan ha hämtat näring 
från skolpolitiken. 

1940 års skolkommission tillsattes för att skapa en utbildning av unga till 
demokrati och frihet. Frihet var ett centralt innehåll i skolreformen som också 
byggde på 1930-talets reformpedagogik.607 Något som såväl förbundets före-
trädare som läsekretsen ju var bekanta med. Kanske såg Moberg och Warburg 
tillsammans med de andra i redaktionen nu sin chans att så att säga hinna före 

skolpolitiken, att kunna visa att i barnträdgården var man redan bekant med 
frågor om frihet och nu gällde det att visa vad som fanns att erbjuda från kon-
kret verksamhet. 

                                               
606 Moberg. E, 1940; Warburg, 1940. 
607 Arvidsson, 1948. 1940 års skolkommission var en brett tillsatt expertutredning tillkallad av 

ecklesiastikminister Gösta Bagge under andra världskriget för att reformera utbildningen så att 

den utbildade fria demokratiska medborgare. Satsningen på en skolutredning mitt under brin-

nande krig där samhällets resurser framför allt satsades på militär upprustning ansågs ”märklig” 

men nödvändig om Sverige skulle kunna stå sig i den internationella konkurrensen, s. 5. 
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Ellen Moberg och Anna Warburg tar ordet och bjuder in 

andra  

Ellen Moberg konstaterade i sin artikel att det fria skapandet mer och mer hade 
blivit använt och uppskattat i barnträdgården, som ju inte varit bundna av kur-
ser (i förhållande till skolan) och därför hade det varit lättare för barnträdgår-
den att ta till sig och pröva nya arbetssätt. Ellen Moberg ville klargöra 
problemet och inspirera dem som tvekade inför att sätta sig in i fördelarna med 

fritt skapande och de krav som detta ställde på val av material och arbetssätt. 
Hon förklarade även vad som menades med fritt skapande: Barn som leker 
med klossar, ritar, målar eller knådar en bit lera och som inte hindras i att 
utföra sina egna idéer i en skapande process. Barnen ”gör små uppfinningar 
och utvecklar mer eller mindre sin skaparförmåga”, menade hon.608 Liksom 

vid teckning, genomgick barnen ”klotterstadier” även på andra områden. Den 
barnpsykologiska forskningen hade därvid bidragit till insikten att inte förakta 
eller hindra barns till synes meningslösa, resultatlösa och onyttiga arbete. Men 
att enbart ha fri tillgång till material och leksaker var inte nog, ledarinnans 
förmåga att skapa möjligheter för uttryck och inspiration, var avgörande, be-

tonade Moberg. Barn behövde vuxna som var med fullt ut även om det så att 
säga inte behövde synas. Detta visar att den gamla devisen, passiv till det yttre 
och aktiv till inre, ännu hade bärighet som arbetssätt. Ledarinnan skulle ”till-
föra barnen stoff, ge näring åt både förstånd, känsla och fantasi och därmed 
viljan och modet att skapa”.609 En barnträdgårdsledarinna som levde upp till 

och svarade på kraven att kunna ge utvecklingshjälp i rätt tid och ögonblick 
behöver också vända blicken mot sig själv för att kunna svara med vaksamhet, 
iakttagande och förmåga att inspirera barn till att kritiskt bedöma sina egna 
prestationer, betonade Moberg.610 Även här var det således en närvaro som ef-
terfrågades. 

Oavsett hur barnträdgården var ordnad skulle det uppstå situationer då det 
krävdes att improvisera för att lösa situationer, menade Anna Warburg i arti-
keln Improvisation i barnträdgården.611 Hon vände sig särskilt till de unga 
som avslutat sin utbildning och som förväntades att självständigt driva och 

leda en barnträdgård. Warburgs rådde dem att använda kunskaperna från ut-
bildningen för att sedan på väg mot självständighet skapa sin egen stil som 
inte nödvändigtvis utgick från en motsatt metod. Warburg visade på en rad 
situationer där improvisation gjorde arbetet smidigare och mer lustfyllt: Om 
promenaden blev inställd på grund av dåligt väder så behövdes en beredskap 

som hämtades ur det stoff som fanns i barnträdgården; sagan som lästes i går 
kunde med ledarinnans hjälp inspirera barnen att leka Tomtebobarnen.612 Kort 

                                               
608 Moberg. E. 1940, s. 12. 
609 Moberg. E, s. 13. 
610 Moberg. E, s. 13. 
611 Warburg, 1940. 
612 Warburg, 1940. 
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sagt, Warburg gav stöd till läsarna att improvisation var en del av barnträdgår-
dens verksamhet, och som kunde ge ledarinnorna styrka att kunna vända situ-
ationer till något positivt istället för ett slentrianmässigt handlande. 
Improvisation kunde i den här bemärkelsen bli för barnträdgårdsledarinnorna 
en motsvarighet till det fria skapandet, som barnen nu borde erbjudas. I War-

burgs argumentation emot slentrian och alltför styrande metoder reartikulera-
des samma sorts kritik som hon tidigare framfört mot att Fröbel-pedagogiken 
kunde bli för styrande. Här var dock argumenten samlade kring förmågan att 
improvisera och riktat mot nyutbildade ledarinnor. Fröbel nämndes inte. Nu 
var det Köhler som stod för den vetenskapliga ram som, idealt, skulle ge plats 

för ledarinnorna att improvisera och för barnen att skapa fritt – vilket också 
var beroende av ledarinnornas förmåga att tänka och göra nytt efter vad barnen 
i situationen styrde mot.  

Som jag ska visa fokuserade diskussionen om fritt skapande på materialet, 
dess tillgänglighet och att barnen skulle kunna välja material själva. Det hand-

lade även om att leda barnen genom att släppa dem fria – att våga lita på att 
materialet styrde mot kreativitet och improvisation snarare än att ledarinnan 
skulle göra det. Det är som att materialet skulle fungera som en osynlig peda-
gog. Det krävdes då också att ledarinnorna engagerades i att genomföra detta 
frihetsprojekt. 

Dialog önskas 

Nu fanns ju även en läsekrets att tilltala – och det gjorde redaktionen med en 
inbjudan till dialog. Läsarna bjöds in att dela med sig av exempel på och erfa-
renheter av fritt skapande i olika sysselsättningar, och helst med fotografier 

till. Flera exempel på en och samma sysselsättning var av värde och läsekret-
sen lockades med ersättning för publicerade bidrag: ”Insänd bidrag senast 8 
mars! Införda bidrag honoreras”.613  

Begreppet fritt skapande skulle således aktiveras på allvar i tidskriften. Det 
var som att alla nu skulle med på det tåget! De inledande artiklarna av Ellen 

Moberg respektive Anna Warburg med påföljande uppmaning att diskutera 
kring ämnet antogs av kända och mindre kända skribenter som fick plats och 
röst i tidskriften. De följande inläggen om improvisation, material, fritt skap-
ande och grupparbete som publicerades, tjänar här som exempel på det som 
förordades av pionjärerna och gav samtidigt legitimitet åt deras visioner för 

verksamheten. 

                                               
613 Barnträdgården, 1940, s. 13. 
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Improvisation 

Improvisation kunde ske också genom sagodiktning, vilket Gertrud Olsson 
gav exempel på.614 Hon beskrev hur barnens egna berättelser kring bilder ut-

vecklats till fritt skapande, att ”vi övergått från att berätta om en illustration 

till att illustrera våra berättelser”.615 Det gick till så att ledarinnan skrev ner 

barnens berättelser och lämnade samtidigt plats så att olika barn sedan kunde 
illustrera sagan. Ett konkret exempel på barnens illustrationer av en saga pub-

licerades, och Olsson förklarade att efter hand som säkerheten växte, kunde 

både barnen och ledarinnorna börja kritisera och sovra i materialet. Improvi-

sationen skulle även stimulera barnen att göra egna berättelser. Ledarinnan 

ställde då frågor som återknöt till den röda tråden i berättelsen. Sådana frågor 
skulle vara ”små” och ”försiktiga” för att inte styra barnen för mycket.616 

Ibland behövde barnen inspiration till sina berättelser, ofta genom högläsning, 

eller upplevelser från utflykter och promenader. Ett brev från en tillfälligt bort-

rest ledarinna besvarades av barnen med berättarlust ur fantasin och egna upp-
levelser.617 Men det fanns även barn som hade en annan agenda utanför 

ledarinnornas och det gällde då att ”försöka hejda de barn som med sina bidrag 

endast vilja spela pajas inför de andra”.618  

Det visar även att barnen inte alla gånger beskrevs som lätta att styra. Bar-
nen kunde ha egna idéer om vad de ville med en aktivitet som inte överens-

stämde med ledarinnas mål med verksamheten. Budskapet var, att trots det, 

skulle ledarinnorna hålla fast vid en mild styrning och låta improvisationen 

finnas kvar – alltså, att såväl ledarinnor som barn skulle rustas för att hantera 
frihet. 

Att miljön och materialets utformning kunde ge barnen möjlighet att im-

provisera uppmärksammades av Carin Ulin, i relation till barn i åldern två- till 

tre år.619 Ulin menade att denna ålder försummats i jämförelse med spädbarns-

åldern och 4–6 åringar.620 Hon ansåg att små barn behövde avskilda rum för att 
med sina kroppsrörelser och motorik kunna bära, lyfta, släpa, dra och skjuta 

framför sig, samt speglar och konkreta bilder på väggarna som återgav den 

verklighet barnen var bekanta med. Textens tillhörande foto visade ett barn i 

två-tre-årsåldern som hade klättrat upp på en låg stol med ryggstöd.621 Bredvid 
stod en likadan stol och det går att tänka sig ett scenario där barnet ville klättra 

över till den andra stolen. Här visualiserades således för läsaren hur stolar i 

                                               
614 Olsson, 1940. Hon förestod Körbärsgården i Stockholm. 
615 Olsson, 1940, s. 48. 
616 Olsson, 1940, s. 48. 
617 Olsson, 1940. Detta väcker troligen igenkänning till dagens pedagogiska strategier i försko-

lan. 
618 Olsson, 1940, s. 48. 
619 Ulin, 1942. 
620 Ulin, 1942. 
621 Ulin, 1942. Fotografi, s. 20. 
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barnstorlek gjorde att barnen kunde improvisera en egen rörelseövning som 

tränade motoriken.  

Det kom ett direkt svar på Ulins inlägg från Maria Moberg, om hur barn-

trädgårdar bäst kunde utrustas för att motsvara barnens behov.622 Det var en 
detaljerad genomgång av vad som beskrevs som en modern barnträdgårds ut-

rustning vid denna tid. Även i denna text fanns ett fotografi, det visade tio barn 

i olika aktiviteter i ett rum med materialhyllor, gunghäst, små bord och stolar, 

dockor, konstruktionsmaterial på golvet och möjligen en liten rutschkana. Ar-
tikeln avslutades med en lista på Möbler och leksaker i barnkammare för två-

och treåringar.623 Här gavs således konkreta exempel i både bild och text på 

hur de yngre barnens miljöer borde vara utformade. Detta anknöt till att barnen 

skulle ha fri tillgång till material för att kunna skapa fritt men också för deras 
möjlighet att improvisera. 

Gunnel Carlsson hade synpunkter på Mobergs förslag till material för två-

treåringar.624 Hon menade att barnträdgårdsledarinnans kunskaper i pedagogik 

måste omsättas till psykologiska insikter för att verkligen kunna möta de 

mindre barnens kroppsliga och själsliga behov. En del av det material som 
Moberg föreslagit, avfärdades av Carlsson med argumenten att ribbstolar 

kunde utgöra en fara för små barn, att teddybjörnar var ohygieniskt, samt att 

en ladugård ”övergår 2-3 åringars funktionella intresseförmåga”.625 Maria Mo-

berg genmälde direkt med att påminna om Elsa Köhlers ord om en vetenskap 
som ställde sig öppen, aldrig var färdig eller fulländad.626 Hur viktigt det var, 

”att vi barnträdgårdsledarinnor ställa våra erfarenheter till tjänst för veten-

skapen”.627 Hon hänvisade både till de ”erfarenheter och de studier” som be-

drivits vid hennes barnträdgård i Norrköping under trettio år och till 
vetenskaplig litteratur om ”nursery schools”.628 Moberg avslutade med att 

kommentera Carlssons krav på att det pedagogiska handlandet skulle vara 

grundat på verklig psykologisk insikt med att fråga, om det gick att handla 

pedagogiskt utan att detta samtidigt var riktigt ur psykologisk synpunkt, vilket 
var en tydlig referens till Köhler.629  

Min tolkning är att det pågick en slags dragkamp mellan Carlsson och M 

Moberg om vem av de båda som var bäst lämpad att uttala sig om vilka 

material som var bäst för just denna åldersgrupp. Båda lutade sig mot forsk-

ning, och även på liknande sätt, men de hade ändå något olika synpunkter på 
vad som egentligen var bäst. Carlssons kritik fick hur som helst inte stå oe-

motsagd, och M Moberg använde just Köhler för att legitimera sin ståndpunkt. 

                                               
622 Moberg. M, 1942. 
623 Moberg. M, 1942. Fotografi, s. 23. 
624 Carlsson, 1942. Från södra K.F.U.K., Stockholm. 
625 Carlsson, 1942, s. 45.  
626 Moberg. M, 1942. 
627 Moberg. M, 1942, s. 46.  
628 Moberg. M, 1942, s. 46.  
629 Moberg. M, 1942. 
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Att välja fritt från materialhyllan 

Men inredningen och organiseringen av miljön, hade också betydelse för möj-
ligheten att låta barnen välja fritt och för att ge tillfällen till improvisation, 

menade Maria Moberg i ett inlägg om materialhyllor i barnträdgården.630 Det 

var den viktigaste möbeln i barnträdgården, menade Moberg. De skulle vara 

öppna och tillgängliga för barnen, vara inbjudande och locka till verksamhet 
som främjade utveckling. Då var tillgängligheten till material helt avgörande. 

Flera material skulle vara tillgängliga för barnen: material för sinnesövningar, 

form- och färgövningar, tillräckligt med konstruktionsmaterial, sykort och öv-

ningsmattor för att lära sig teknik för sömnad och vävning. Andra exempel var 

färdiga material som även de kunde utveckla barnen, som bilderböcker, lotto 
och pussel. Barnen skulle känna igen materialen och på så sätt skapades trygg-

het och kontinuitet. En van ledarinna skulle även veta när nytt material behöv-

des för att egga barnen att anstränga sig. Här kopplades fostrande aspekter in 

som att en välordnad hylla kunde öva företagsamhet, ordning och organise-
ring, självtillit, social anpassning och ansvarskännande för andras och gemen-

sam egendom. Några få men bestämda regler behövdes menade Moberg: 

bestämda platser för sakerna, varje sak ställs tillbaka på platsen, saken hämtas 

från hyllan och inte från en kamrat, tala om för ledarinnan om något råkar gå 
sönder. Maria Moberg argumenterade för att genom barnens fria val av syssel-

sättning och material, kunde ledarinnan ”lära känna barnets intressen, anlag 

och utvecklingsståndpunkt”, för att kunna ge den ”utvecklingshjälp” barnet 

behövde.631  
Resonemanget om att barnet fritt skulle få välja material, eller leksak, bland 

psykologiskt uttänkta material knöts nu samman med ett friare synsätt på 

barns verksamhet som pågått i tidskriften sedan dess tillkomst. Vid denna tid-

punkt då Maria Moberg guidade läsarna till en funktionell och genomtänkt 

materialhylla för barnträdgården, kunde förbundet och tidskriften luta sig mot 
ett vetenskapligt förhållningssätt. Nu med tillägget att samma material som 

tidigare hade använts i barnträdgårdarna nu hade vetenskaplig grund, det var 

prövat via psykologisk forskning. Med denna fortsatta riktning publicerade 

tidskriften en studiekurs i barnpsykologi av Carin Ulin. I fem artiklar under 
åren 1943–1944 utbildades på det sättet läsekretsen vidare.632  

I ambitionerna att öka läsekretsens medvetenhet om miljöns betydelse för 

barnens utveckling publicerades arkitektritningar av barnträdgårdar och träd-

gårdsanläggningar, som kunde beställas.633 Här presenterades interiörer och 
material anpassade för barnverksamhet. Tidskriftens presentation av profes-

                                               
630 Moberg. M, 1943. 
631 Moberg. M, 1943, s. 74. 
632 Ulin, 1943a; 1943b; 1943c; 1943d; 1944. 
633 Montgomery, 1941. Ritning, s. 73. Kostnaden var 3:75 kr styck. Tre år senare återkom Mont-

gomery med en ritning av ett så kallat heldagshem med tre avdelningar. En fabrik i Södra Sve-

rige planerade att bygga en barnträdgård i anslutning till fabriken för att kunna behålla den 

kvinnliga personalens arbetskraft genom spädbarnshem intill arbetsplatsen, Montgomery, 1944. 
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sionellt utformade ritningar på barnträdgårdar var ett svar på visionen om att 

en ledarinna skulle vara involverad och insatt i hela verksamheten från minsta 

detalj till helheten, från planering till utförande, så som Anna Warburg före-

språkat för läsekretsen i de första numren av tidskriften. Idealen och idéerna 
som företrädarna framförde i tidskriften var tydligt kopplade till såväl konti-

nuitet som förändring. 

Grupparbete och fritt skapande 

Agnes Kleberg hade redan 1929 beskrivit sina intryck från barnträdgårdar i 

USA som arbetade mer fritt och med skapande verksamhet. Nu kunde hon på 

hemmaplan vittna om hur ett grupparbete ”vält fram som en vårflod och brutit 
alla fördämningar”. Barnens entusiasm och intensitet liknades vid en konstnär, 

hon skrev att ”så måste en konstnär känna inför sitt verks tillblivelse och full-

bordan”.634 Barnen i barnträdgården hade spontant börjat bygga upp en stad 

efter att de lyssnat till Elsa Beskows saga om Tant Brun, tant Grön och tant 

Gredelin. Materialet som använts var papper, styv kartong, modellera och 
tändsticksaskar. Ett fotografi med undertext förklarade att materialet var 

crêpe-papper. Agnes Kleberg betonade i sitt bidrag att det fria skapandet för-

visso var beprövat sedan tidigare i barnträdgården, medan det gemensamma 

fria skapandet var mindre prövat, enligt hennes erfarenheter. ”Försök, och ni 
ska se att det har en stor uppfostrande betydelse”, uppmanade Kleberg sina 

kollegor.635 Hon menade att barnen blev mer hänsynsfulla, kunde ge och ta 

kritik ”på ett trevligt sätt” och ge beröm.636 Deltagande var frivilligt, men Kle-

berg beskrev också hur de barn som till en början ställt sig utanför gärna när-
made sig och bad att få hjälpa till i vad som Kleberg beskrev som djupare 

inlevelser i ett ämne – tack vare friheten. Detta liknar på flera sätt hur Ester 

Hårdh 1933 beskrev hur barnen blev mer lugna och harmoniska och inte be-

hövde disciplineras när de fick välja sysselsättning själva. Medvetenhet om 
barngruppen som resurs blev nu tydligare i de bidrag som beskrev vad som 

gjordes i barnträdgårdarna.  

Som jag visat i tidigare kapitel uppmärksammades klossarna – som något 

som kunde begränsa men även att materialet kunde förändras i storlek och 

därmed vad de kunde användas till. Stora klossar relaterades till mönsterex-
empel på barnträdgårdar i USA.637 Klossarna fortsatte att lyftas fram som vik-

tiga material även om referenserna till Fröbel nu var borta och Maria Moberg 

beskrev i tidskriften hur fritt skapande med klossar kunde gå till.638 Bygglek 

var ingen ny företeelse i barnträdgårdarnas innehåll, den kunde inte heller bli 

                                               
634 Kleberg, 1940, s. 30. 
635 Kleberg, 1940, s. 32. 
636 Kleberg, 1940, s. 32. 
637 Se kapitel 6. 
638 Moberg. M, 1940. 
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föråldrad just därför att materialet tillgodosåg barnens ”behov av att skapa”, 

menade Moberg inledningsvis.639 Därefter konstaterade Moberg att kloss-

bygge främst var en sysselsättning för pojkar som redan tidigt visar ”det man-

liga släktets tekniska och konstruktiva läggning”.640 Det här sättet att koppla 
material till genus var ovanligt. Mobergs sätt att göra detta var i enlighet med 

ett traditionellt manlighetsideal snarare än att se materialets möjligheter till 

genusöverskridande aktiviteter.641 

I samband med Mobergs text fanns ett fotografi på ett gemensamt kloss-
bygge som tog upp mer än halva bildsidan och visade, i motsats till vad Mo-

berg nyss skrivit om att byggning var för pojkar, att både flickor och pojkar 

använde klossar och annat material: ”trådrullar, filmrullar, skrivmanskinshjul, 

och annat som barnen ansett sig behöva”, enligt Moberg.642 Även i barnobser-
vationer från Fröbel-institutet framgår att barn överskred sådana traditionella 

genuspositioner relaterade till materialval. Exempelvis ägnade sig pojkar åt 

husliga aktiviteter och docklek, och flickor ägnade sig åt byggning. Flickor 

och pojkar gjorde också dessa aktiviteter tillsammans, vilket erbjöd nya erfa-

renheter jämfört med barn som inte var i barnträdgård.643  
Maria Moberg förklarade vidare att materialet förändrats över tid.644 Det 

var inte enbart storleken på klossarna utan antalet och dess former som var 

viktigt att ta hänsyn till för att tillgodose barns förmåga att bygga länge och i 

stora konstruktioner, argumenterade Moberg nu. Ett bygge på tusen klossar 
ansågs helt i sin ordning och detta illustrerades också med ett foto i artikeln. 

Det visade ett bygge av en borg med mur och här framgick mängden klossar 

som gick åt. Moberg påtalade också att det i Fröbel-institutets barnträdgårdar 

”sedan åtskilliga år använts s.k. samprestationer även i byggning”, det vill 
säga grupparbeten omkring en gemensam upplevelse som resulterade i en ge-

mensam framställning.645 Detta illustrerades med foto där både flickor och poj-

kar byggde tillsammans.646  

Att fritt kunna blanda olika typer av material tillsammans med klossar var 
även ett budskap från andra i läsekretsen. Exempelvis beskrev Maj Butén sina 

iakttagelser kring ett bygge där fyra pojkar i åldern sex- till sju år använde 

Fröbels 3:e, 4:e och 6:e lekgåva, byggplattor,647 Zig-Zag-lådor och klotsvagnar 

                                               
639 Moberg. M, 1940, s. 62. 
640 Moberg. M, 1940, s. 62. 
641 Om barnträdgården som återskapare av traditionella genusmönster, se Hatje, 1999.  
642 Moberg. M, 1940. Fotografier, s. 63–64. 
643 Om exempel på hur barn engagerade sig i genusöverskridande aktiviteter, och barnträdgår-

dens betydelse för klassöverskridande erfarenheter och möten, se Lindgren, 2020a; Lindgren 

& Söderlind, 2019. 
644 Moberg. M, 1940. Bildexempel, s. 63–64. Detta är samma foto som nämnts ovan där pojkar 

och flickor byggde på en stor golvyta. 
645 Moberg. M, 1940, s. 63. 
646 Moberg. M, 1940. Fotografi, s. 64. 
647Annons för Byggplattan, 1937. 
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för att skapa större konstruktioner som hus med flera våningar, veranda och 

till inredning i rummen.648 

I sig själv, men även i spåren av den kritik mot Montessorimetoden som 

tidigare hade förekommit i tidskriften,649 som bland annat handlat om att 
material inte fick användas till annat än det var avsett för, att klossar inte fick 

användas till järnväg och liknande, så gav denna text om det fria valet av 

material i byggandet en klar och tydlig vägvisning om barnträdgårdens mål 

vid den här tiden och vad som skulle erbjudas barn i förskoleåldern.  
Under temat det fria skapandet och med rubriken Hur ett intressecentrum 

växer fram fick läsarna ta del av ett exempel på både improvisation och att 

hitta nya sätt att använda material i en barnträdgård i Bofors.650 Efter den 

gångna julhelgen hade barnen tagit med julgranar från hemmet till barnträd-
gården för att mata fåglar. De blev fler granar än vad som var tänkt och de 

placerades i snön som en dunge i hörnet av gården där de frös fast och blev en 

spännande lekplats för barnen. Till slut måste granarna sågas ner. Ur detta 

uppstod nya intressen när stora timmerlass körde förbi barnträdgården. Leken 

övergick till att köra timmerstockar som några barn hade sett på nära håll och 
kunde berätta om för sina kamrater. Intresset övergick till att några av barnens 

fäder som var snickare engagerades varpå barnen fick besöka en verkstad. En-

gagemanget tilltog när reparationer skulle utföras i barnträdgården och barnen 

kunde följa hantverkarnas arbete på nära håll. Detta var ett tydligt exempel på 
hur ett intressecentrum kunde skapas utifrån mer eller mindre tillfällig tillgång 

på material och hur det kunde skapas ett tema kring det där barnen fick kun-

skaper om såväl snickeri och hur en verkstad kunde fungera. 

Nya former för hur barn framställdes i tidskriften följde med ett exempel 
av Elisabeth Willén.651 Materialet som barnen använde var krukmakarlera och 

modelleringsbrickor och det hade lockat barnen till att göra en snickarverkstad 

med verktyg, ”allt efter lust och förmåga”.652 Det som var utmärkande för detta 

exempel var att barnens konversationer återgavs i löpande text parallellt med 
ledarinnans observationer, liksom tillvägagångssättet när ett barn tveksamt ta-

git sig an lera. Sammantaget namngavs fjorton barn i artikeln som avslutades 

med bildexempel på materialet samt en modell av ett brickställ för barns ler-

arbeten, en modell som fortfarande idag används i svenska förskolor.653 

                                               
648 Butén, 1940. Fotografi s. 64. Hon hade vikarierat i Finspångs barnträdgård.  Zig Zag-lådan: 

klossar med borrade hål för pinnar. https: digitaltmuseum.se/bygglåda 
649 Jag har inte närmare fokuserat på argument för och emot införandet av Montessoris pedago-

gik, vilket uppmärksammats i tidigare forskning, se Quarfood, 2011, och om Köhler och Mon-

tessorimetoder, Karlsson, 1998. 
650 Hur ett intressecentrum växer fram, 1940. Bidraget publicerades utan namn. 
651 Willén, 1940. 
652 Willén, 1940. 
653 Willén, 1940. Fotografi s. 78. 
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De positiva rösterna till fritt skapande, improvisation och grupparbeten i 

tidskriften fick även ett kritiskt öga som framfördes av montessoriläraren Con-

nie af Malmborg.654 Hon menade att Montessoris syn på det fria skapandet 

avvek från den samtida småbarnspedagogiken, i det att fritt skapandet inte 
borde förekomma tidigare än i åldern 6–7-år. Fram till dess var barnen upp-

tagna med att utveckla sin kropp och sina uttrycksmedel och först därefter 

kunde skapande verksamhet ta sig uttryck i musik, målning och modellering, 

menade Malmborg. Kunde man ”leta fram någon sorts sympati för ett sådant 
betraktelsesätt”, frågade Malmborg.655 Utifrån tidskriftens innehåll om fritt 

skapande och som en del av ”vårt arbete” ansåg Malmborg att det kunde vara 

berikande att se saken från ett motsatt håll, förutsättningslöst och utan jämfö-

relse.656 

Stina Sandels gav sig in i diskussionen om det fria skapandet.657 Hon argu-

menterade för att jämförelser mellan olika metoder var en nödvändighet lik-

som att ledarinnorna skulle ha kunskap att välja ut det bästa och mest lämpade 

för varje barn. Barnträdgården arbetade efter synsättet att små barns behov var 

att producera något och göra det självständigt. Därför hade barnträdgårdens 
ledarinnor ambitionen att förstå och inspirera till fritt skapande. Det åstadkom 

man bland annat genom att barngruppen fick uppleva och erfara flera både 

starka och olikartade intryck av verkligheten under tiden i barnträdgården. För 

Sandels var det också självklart att inte godta påståendet om att barnens pre-
stationer inte skulle motsvaras av dess intentioner. Hon menade således att 

processen och det fria skapandet var viktigare än slutprodukten, vilket även 

framförts tidigare (se kapitel 7). Sandels åberopade det typiska i barns utveckl-

ing; att de genomgår olika stadier på alla områden och därför förekom klotter-
stadium även i språket och i det sociala livet.658 

Maria Moberg gav sig också in i debatten bland annat för att försvara den 

kritik mot Montessoris metoder som Sandels framfört.659 Moberg tog till orda 

som barnträdgårdsledarinnan som även fått utbildning i Montessorimetoden. 
Med den erfarenheten bidrog hon med en något nyanserad bild utifrån de tidi-

gare debattörerna. Moberg argumenterade istället för att Montessorimaterialet 

fyllde en viktig funktion för sinnesträning under avgränsad tid, vilket varit 

tanken från början. Och som övningsmedel skulle det kunna användas mer i 

barnträdgården än vad som var brukligt menade Moberg, som visserligen var 
överens med Sandels om betydelsen av upplevelser i levande livet. Även i 

                                               
654 Malmborg, montessorilärare som arbetade vid Olofskolan i Stockholm. Olofskolan, 1927–

1941, grundad av Carl Malmsten, som ville reformera skolslöjden och förena handens och hjär-

nans arbete. 
655 Malmborg, 1940, s. 93. 
656 Malmborg, 1940, s. 93. 
657 Sandels, 1941. 
658 Sandels, 1941. Sandels var uttalat kritisk till Montessori vars metoder inte erbjöd möjlighet 

till fritt skapande. 
659 Moberg. M, 1941b; Sandels, 1941. 
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frågan om det fria skapandet, instämde Moberg med Sandels, om att barnträd-

gårdsledarinnan inte fick bli en passiv åskådare, utan hon skulle också ställa 

fordringar på barnets prestationer och hjälpa dem till egen kritik genom ut-

vecklingshjälp.660 I denna menings betydelse var det en direkt referens till 
Köhler som ansåg att läraren inte skulle lämna barnet med ett material (se 

kapitel 7). I en sysselsättning var det ledarinnans psykologiska blick och pe-

dagogiska förmåga som skulle leda barnet till utveckling. 

Maria Moberg påminde också läsarna om den positiva inverkan som Mon-
tessoris pedagogik hade haft på barnträdgården när det gällde organisationen 

av grupper vid småbord, materialets tillgänglighet för barnen på öppna hyllor, 

samt det detaljerade systemet för praktiska sysslor som gav små barn större 

möjlighet att reda sig själva. Önskvärt vore om också montessorilärarinnor 
visade intresse för barnträdgården, skrev Moberg, men framförallt efterlystes 

sakliga diskussioner och tankeutbyte till ömsesidigt stöd.661 

Artiklarna visar hur skribenterna, och medlemmarna i förbundet, kunde gå 

i dialog med varandra, inklusive med olika uppfattningar om hur material 

skulle användas och arbetssätt tillämpas. Detta gjordes ju för öppen ridå inför 
läsekretsen. Kanske var det en medveten strategi för att främja diskussioner 

och kritisk dialog. Det var dock viktigt, menade Moberg som fick slutordet, 

att inte detta fick leda till konflikt utan man skulle hjälpas åt i förändringsar-

betet. 

Efterdyningar - frågor om material och arbetssätt avtar 

Diskussionerna om fritt skapande övergick till frågor om karaktärsfostran i 
barnträdgården. Britta Schill inledde med att fråga om vad barn fostrades till 
och där perspektivet för henne var att nå högsta möjliga utveckling med en 

självklar och stark underton av religiositet.662  Redaktionen kommenterade att 
Schills inlägg var så intressant att man kallade läsarna till en diskussionsserie 
kring ämnet och poängterade att ”det väsentliga är att vi söka skapa en miljö, 
där de goda anlagen och de bästa krafterna komma till utveckling. Alla dagens 
situationer och hela vår samvaro kunde befordra eller omintetgöra möjlighet-

erna i denna riktning”.663 Bidrag kring ämnet välkomnades, dock betonades att 
det vardagliga var nog så viktigt att belysa och med uppräknade exempel på 
bestyr kring på- och avklädning, toalettbestyr, fria lekstunder, måltider, sov- 
och vilostunder, för att nämna några, så styrdes frågan om karaktärsfostran 
bort från en andlig problematik så som Schill hade framställt sitt inlägg. Det 

var kring den vardagliga samvaron då ”uppfostringsproblem” kunde uppstå 

                                               
660 Moberg. M, 1941b. 
661 Moberg. M, 1941b, s. 31. 
662 Schill, 1941. 
663 Karaktärsfostran på barnträdgårdsstadiet, 1942, s. 9. 
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som redaktionen sökte ”pedagogiska tricks” från läsekretsen.664 Ledtiden var 
inte lång mellan att insända bidrag publicerades, och redan i kommande num-
mer hoppades redaktionen ha texter på plats. 

  Ämnet väckte inget större gensvar hos läsekretsen. Endast ett bidrag om 

blomstervård och dess betydelse för att dana barnens karaktär och väcka deras 
intresse för natur publicerades. Artikeln illustrerades med ett fotografi av tre 

flickor och en pojke som står vid ett fönster med krukväxter. En av flickorna 

håller en vattenkanna i handen.665 Olika åldersgruppers behov lyftes666 och ett 

tema behandlade social anpassning.667 Nu gick barnen i daghem, en beteckning 
som började förekomma jämsides med beteckningen barnträdgård, och fram-

tidsscenariot var att barnen skulle växa upp till harmoniska och sunda vuxna, 

vilket visar sig i hur barn och även föräldrar framställdes. Det var en annan 

ton, ett friare sätt att uttrycka sig om verksamheten som kom fram. Ett exem-

pel är Jo Hausels levande och ingående beskrivningar av att producera något. 
Att kunna ”göra något, att producera ett föremål, ett objekt, är kanske näst 

efter språkförvärvet det viktigaste steget i människans liv”, menade Hausel.668 

Texten illustrerades med ett fotografi som visar tre barn med en ledarinna runt 

ett bord med lera.669 I ett annat exempel skildrades kontakten mellan barnträd-
gårdens verksamhet och föräldrar i bild, som när Elin Kärrberg bjöd in barnens 

pappor som arbetade vid Domnarvet, till Småttinggården för att göra julklap-

par.670 Ett foto visar ett tiotal fäder och några tonårspojkar i ett rum fullt med 

material. En särskilt uppskattande kommentar från redaktionen bekräftade 
Kärrbergs initiativ.671 

Diskussionerna om miljö, material och arbetssätt klingade av och frågor 

om stadgeändringar, arbetstider och löneförhållanden tog plats i tidskriften. 

Den viktiga frågan om statsbidrag, beviljades till slut med hundratusen kronor, 
meddelades i tidskriften.672 I reklamannonserna framkom ett annat sätt att for-

mulera barns eventuella behov. Företaget Skriv- och ritboks AB med helsi-

desannons formulerade sin reklam som att ”förskoleålderns barn kräver 

pedagogisk lek- och sysselsättningsmateriel av hög kvalitet”.673 I annonsen, 

med ett fotografi, hissar en flicka en flaggstång i hanterbar storlek för barn, en 
pojke sitter på golvet med en rejäl lastbil och klossar bredvid sig. Det var inte 

en sysselsättning i Fröbels anda som avsågs utan snarare en vardaglig benäm-

ning på en aktivitet för barn. De tidigare så omhuldade klossarna kunde nu 

                                               
664 Karaktärsfostran på barnträdgårdsstadiet, 1942, s. 9.  
665 Willén, 1942. Fotografi, s. 11. 
666 Carlsson, 1942a. 
667 Rydén, 1942; Åkerlund, 1942; Carlsson, 1942b. 
668 Hausel, 1942, s. 106. 
669 Hausel, 1942. Fotografi, s. 107. 
670 Se kapitel 5 om tidigare bidrag av Kärrberg. 
671 Kärrberg, 1942. Bildexempel, s. 30. 
672 Statsbidraget, 1944.  
673 Annons för Skriv- & Ritboks A.-B, 1945, s. 107 
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framställas som ett lekmaterial utan referenser till varken arbetsmedelpunkten 

eller intressecentrum. 

Nya stadgar och nytt namn beslutades 1944, Barnträdgården. Tidskrift för 

Sveriges barnträdgårdslärarinnors riksförbund. Ordförande Stina Sandels ar-
gumenterade för att hålla fast vid beteckningen barnträdgården. Hon menade 

att inget annat namn uttryckte andan, målet och meningen med verksamheten 

så väl: ”Ju längre vetenskapen når desto bättre begriper vi vad som fordras av 

oss, det är inte att meddela undervisning i första hand, men att förstå barnens 
utveckling och rätta vår behandling av varje särskild individ därefter”.674 

Kapitelavslutning 

I det här kapitlet har fritt skapandet och improvisation uppmärksammats i tid-
skriften och då i form av uppmaningar till läsarna att dela med sig av erfaren-

heter som gjorts i arbeten där det fria skapandet kommit till uttryck. Här 

liksom i tidigare uppmaningar till läsekretsen uppträder det som jag har kallat 

redaktionens och tidskriftens dramaturgi tydligt. 
Tonen anges av redaktionen och sedan är samtalet igång, vilket innebar att 

flera röster kom till tals förutom de redan initierade, vilket jag har visat i ka-

pitlet. Jag tolkar uppmaningen till läsarna som redaktionens och tidskriftens 

spegling av ett ideal, bortom och efter ett krigsslut, där de nya kunskaperna 

om barns utveckling och ett barn i frihet som tänkte själv var avgörande för 
framtiden. Warburgs text om konsten att improvisera i barnträdgårdsarbetet 

visade på att framtidens barnträdgård skulle fråga efter förmågor som att tänka 

om eller göra på ett annat vis och utifrån vad situationen krävde. En ledarinna 

som kan möta barns berättelser och låta andra barn illustrera berättelsen var 
exempel på hur barn kunde bli lyssnade till och få föra fram sin egen röst i sin 

berättelse i dialog med andra. 

Improvisation och fritt skapande krävde tillgång till allt material i öppna 

hyllor, vilket Maria Moberg betonade. Ledarinnan skulle ha förmåga att av-
göra vad som behövdes av nytt material och samtidigt skapa känsla av ordning 

och ansvar för andras och gemensam egendom. Vi känner igen resonemanget 

från tidigare, nu med draghjälp av kunskaper om barn på vetenskaplig grund. 

Det innebar också uppmärksamhet på åldersgruppen barn i två till tre-årsål-
dern och allt vad de behövde för att kunna släpa, lyfta och skjuta saker för att 

tillgodose deras motoriska utveckling. Kontrasten är Mobergs tidiga observa-

tion av barn i en barnkrubba i kapitel 5, där barnen inte fick använda stolarna 

att bygga med i ett i övrigt tomt rum. ”Klotterstadiet” förklarades pågå på flera 
områden som barn utvecklades genom – och bedömning skulle således inte 

riktas mot barnen utan mot ledarinnans egen förmåga att svara på barns behov.  

                                               
674 Sandels, 1944, s. 37. 
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Om det var tidskriftens, det vill säga redaktionens inbjudan till diskussion-

erna om fritt skapande eller om det var tidsandans vision om en friare och 

demokratisk människa, kanske både och, men de som skrev i tidskriften om 

sina erfarenheter gjorde det med liknelser om ett konstverks tillblivelse när 
barnen kunde hänge sig åt skapandet – en hängivenhet som spillde över på 

ledarinnan. Vi ser alltså en upprepning av hur talet om barnet och ledarinnan 

länkade dem samman till att omfatta liknande ideal. Detta skulle upprepas se-

nare i förskolans historia, i slutet av 1900-talet.675 
Igen ser vi således hur ett tal om frihet gjordes till en central fråga i tid-

skriftens innehåll men nu kläddes det in med ett tal om material och aktiviteter 

kopplade till fritt skapande och förmågan att improvisera. Huruvida detta på-

verkade den pågående skolutredningens arbete är jag oklar över (se kapitelin-
ledningen), och här krävs mer forskning för att studera huruvida, och i så fall 

på vilket sätt, barnträdgårdens didaktik påverkade idéerna om utformningen 

av en reformerad skola. Talet om barnträdgården rymde, hur som helst, en rad 

nyheter och särskilt i relation till material och arbetssätt, vilket jag även be-

skrivit i tidigare kapitel. 
 

  

                                               
675 Se Anne-Li Lindgren, 2006, om hur föreställningar om barn och vuxna i förskolan presen-

terades med samma begrepp – alltså att båda beskrevs med samma begrepp, särskilt i slutet av 

1990-talet och i början av 2000-talet, samtidigt som Lpfö98 infördes. 
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KAPITEL 9. Slutord 

 
Min analys har visat hur det skapades ett tal om vad en ideal barnträdgårdens 

didaktik skulle vara, från tidskriftens start 1918 till 1945. Detta tal tog sin ut-

gångspunkt i en programförklaring med hänvisningar till barnträdgårdens be-

tydelse för flera områden utöver verksamheten med barnen. Det gällde också 
hemmen, välgörenheten, framtiden och ledarinnorna, aspekter som jag har 

uppmärksammat i tidigare forskning.676 Därtill fanns det ett tydligt fokus på 

material och arbetssätt och det är detta som jag har jag analyserat genom te-

matiserade närläsningar. På så sätt tar jag ett annat grepp på barnträdgårdens 
svensk-nordiska historia än tidigare forskning, vilken fokuserat på relation-

erna till hemmet, ledarinnorna, genus och Fröbels inflytande fram till 1930-

talet då barndomen, i en svensk-nordisk kontext, började vetenskapliggöras. 

I Hultqvists studie om konstruktionen av förskolebarnet låg fokus på hur 
det psykologiska barnet skrevs fram i det som Hultqvist kallar förformerna till 

dagens förskoleprogram där tidskriften Barnträdgården ingick som en sådan 

programtext, tillsammans med Barnstugeutredningen.677 Ur den aspekten är 

förskolebarnet ett abstrakt barn. Och så kanske det måste vara i programtexter, 

men jag vill lägga till ett konkret barn som ju är föremål för alla dessa texter. 
Även jag har utgått från tidskriften, och jag menar att den utgjorde ett program 

redan från början av utgivningen eftersom dess programförklaring omfattade 

hela verksamheten - från barnet till det omgivande samhället - inklusive den 

konkreta grå vardagen som Hultqvist nämner, men inte går närmare in på.678 
Men det är vad jag har gjort, jag har tittat närmare på det vardagliga materialet 

som barnen kunde använda och göra något med i barnträdgården och det ar-

betssätt som skulle iscensättas för att göra detta något. 

Det grå eller osynligt vardagliga i förskolan, rutiner som är en del av för-
skolans organisation, har fått blickarna på sig genom den forskning om barn 

och etik679, omsorg680, måltider681 och vila i förskolan682 som har bedrivits under 

                                               
676 Exempelvis Hatje, 1999; Holmlund, 1996; Hultqvist, 1999; Lenz Taguchi, 2000; Lindgren 

& Söderlind, 2019; Sundqvist, 1994; Tallberg Broman, 1991; Westberg, 2011a, 2011b, 2017. 
677 Jämför Hultqvist, 1990, s. 62 och dennes resonemang om programtexter.  
678 Hultqvist, 1990. 
679 Halvars-Franzén, 2010. 
680 Josefson, 2018.  
681 Munck Sundman, 2013. 
682 Grunditz, 2018.  
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2000-talet. På det viset har denna forskning bidragit till att konturerna av ett 

konkret barn stiger fram ur flera aspekter, historiskt och i nutid.    

Min närläsning har visat att talet om material och arbetssätt hade en större 

betydelse än vad som framkommit i tidigare forskning om den svenska barn-
trädgården och att talet om material och arbetssätt förhandlades och förändra-

des över tid.683 Materialet och arbetssättet stod också i förbindelse med hur 

miljön skulle utformas i en barnträdgård och vikten av detta befästes redan i 

de första numren av tidskriften. Kunskaper om miljöns betydelse hängde så-
ledes samman med ledarinnornas professionsutveckling.684 Genom analysen 

visar jag att det handlade om olika synsätt på frihet, influenser utifrån och hur 

barnträdgården kunde förnyas genom det nya. I detta ingick även hur det nya, 

via tidskriften, skulle implementeras: genom att läsa tidskriften, skriva i den, 
gå på utställningar, delta i fortbildningar såväl via tidskriften som i kurser ar-

rangerade av Fröbel-förbundet. Genom detta formades en arena för hur en 

ideal barnträdgård och en barnträdgårdens didaktik både skulle skapas, form-

eras, förhandlas och förändras och att denna arena stod i kontakt med inter-

nationella rörelser.685 
Min analys visar hur det initialt hänvisades till att barnträdgårdens miljö 

skulle likna ett rent, fint och ljust hem. Miljön skulle även vara lättstädad och 

enkel att röra sig i. I miljön var materialet helt centralt. I miljöerna skulle det 

finnas utbildade ledarinnor som visste hur materialen skulle omsättas i barnens 
aktiviteter för att göra dem självverksamma. I detta uppstod ett slags tal om 

frihet och det framfördes argument om hur fria barnen skulle vara i relation 

till material och arbetssätt och hur fria ledarinnorna skulle vara. Här hänvisa-

des också till barnkrubban och dess potential som samarbetspartner med barn-
trädgården men detta avbröts och följdes inte upp, bland annat därför att 

miljöerna och materialen där var för långt ifrån vad som krävdes i en ideal 

barnträdgård. 

I en idealt utformad miljö skulle det finnas Fröbelskt material som använ-
des för att främja barnens självverksamhet. Hänvisningar såväl till ledarinnor 

som till barn användes i argumentationen. Barnen skulle frigöras via friare 

användning av materialen vilket krävde friare ledarinnor. I mitt material läser 

jag inte in moraliska aspekter i första hand när det gäller vad barnen ska fostras 

till, vilket Hultqvist gör i sin analys.686 Det var snarare ett frigörelseprojekt 
som gällde både barn och vuxna, som jag ser det. Ledarinnorna måste frigöra 

sig själva från att vara alltför fixerade vid det Fröbelska – även om det var det 

                                               
683 Johansson, 1994, 1995, 2020, 2017, har beskrivit de Fröbelska materialens plats i barnträd-

gården och hur de skulle främja barnens självverksamhet men från andra utgångspunkter än 

de jag använt mig av. Även Larry Prochner har i sin forskning, 2011, 2015, 2017, lyft fram 

materialets betydelse för barnträdgårdens pedagogik i en amerikansk och kanadensisk kon-

text. 
684 Holmlund, 1996; Hatje, 1999. 
685 Tallberg Broman, 1991; Johansson, 1992; Brehony, 2004; Lindgren 2020a. 
686 Hultqvist, 1990. 
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Fröbelska som skulle användas. Ledarinnorna skulle rikta en kritisk blick mot 

sig själva för att kunna åstadkomma detta, liksom att införa andra, nya 

material. Tidigare forskning har visat att det i USA, med start kring sekelskif-

tet 1900, fördes kritiska diskussioner om hur Fröbels material användes.687 I 
tidskriften hänvisades dock inte till detta, även om det indirekt, menar jag, 

finns spår av att redaktionen faktiskt var medveten om den diskussionen. De 

ville inte föra in något som kunde skapa de djupa konflikter kring gåvorna 

som uppstått i USA. Samtidigt så var ju Warburgs kritik mot hur materialet 
användes en direkt influens från USA som avspeglades i tidskriften när hon 

hämtade uttryck från Riach Murrays utsaga 1903 (se kapitel 5) för att argu-

mentera för friare användning av Fröbels material.688 

Detta förändrades när argumenten snarare började handla om behovet av 
reform och att följa med i samhällsutvecklingen. Vad som nu spelades upp 

visar hur redaktionen iscensatte ett slags dramaturgi som handlade om att föra 

fram nya synsätt genom att först presentera en ny idé (exempelvis barnträd-

gårdarnas organisering av miljöer och material i Amerika), bjuda in till reakt-

ioner och argument från läsekretsen för att sedan själv följa upp och befästa 
det nya. Det nya var också vetenskapliga perspektiv (barnpsykologi), fritt 

skapande (Elsa Köhler) och ett omförhandlande av tidigare förebilder (Frö-

bel). Via dramaturgin kring det nya skapades ett tydligt tal om material och 

arbetssätt i barnträdgården där exempel från svenska och nordiska barnträd-
gårdar fick plats. På så sätt synliggjordes en ideal barnträdgård, som växte ur 

det lokala snarare än att influenser utifrån, exempelvis USA, fick bli stil-

bildande, vilket jag finner stöd för i tidigare forskning.689 Redaktionens kom-

mentarer handlade som regel om att det som kom utifrån redan var känt, och 
via de lokala exemplen gavs legitimitet åt den svensk-nordiska barnträdgår-

dens didaktik. Jag ger exempel på hur detta gick till i kapitlen 5–8. Detta är 

alltså svar på frågan om hur argumentationen fördes i tidskriften.  

Ett resultat jag vill lyfta fram är att analysen visar att kontinuitet och för-
ändring är ett framträdande drag i hur talet om material och arbetssätt i barn-

trädgården iscensattes. Med det menar jag att det nya i relation till det gamla, 

liksom talet om både och, var ett sätt att argumentera för vad en ideal barn-

trädgård och dess didaktik skulle vara. Det var ett sätt att få till stånd föränd-

ring men i ett av redaktionen kontrollerat tempo och innehåll där läsekretsen, 
och kanske andra, gavs tid att följa med i förändringen. Däremot gavs inte 

läsekretsen möjlighet att initiera eller styra vare sig tempo eller innehåll – men 

en samarbetsvillig läsekrets gavs röst och position att föra fram sin sak. 

                                               
687 Cuban, 1992; Nawrotzki, 2017; Prochner, 2015; Prochner & Kirova, 2017.  
688 Även Köhler hämtade argument från Riach Murray i utsagan om att Fröbel på sin tid var 

psykolog innan ämnet var uppfunnet, se kapitel 7.  
689 Karlsson, 1998.  
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Den historia jag nu har berättat om material och arbetssätt i barnträdgården 

har handlat om att ge kvinnor ”röst” via forskningen vilket jag berört i av-

gränsningen i introduktionskapitlet och även i metodkapitlet. Det innebär att 

tidigare icke namngivna skribenter i tidskriften framställs som deltagare i for-
meringen av barnträdgårdens didaktik. På samma gång har jag också gett mig 

själv röst, eftersom det är mina erfarenheter som förskollärare och mitt sätt att 

tolka källorna som ligger till grund för hur berättelsen utformats. Härmed har 

jag getts möjlighet att verbalisera en del av den tradition som jag själv varit en 
del av i min yrkesverksamhet och som jag har svårt att separera mig från. Det 

är också en vetenskaplig tradition, vilket nämnts i kapitel 4, som är öppen för 

att göra historiska studier på olika sätt – beroende på vad forskarens intresse 

är.  
Detta innebär inte att en oändlig öppenhet legat framför mig. Jag har gjort 

val och urval som jag redogjort för och jag har haft forskningsfrågor som styrt 

analysen. Fler ska kunna göra liknande studier. Ett område för framtida forsk-

ning kan vara att analysera de internationella tidskrifterna omkring barnträd-

gården på det sätt som genomförts i den här avhandlingen – för att se på 
likheter och skillnader mellan den svensk-nordiska barnträdgårdsrörelsen och 

dem i andra länder i hur material och arbetssätt beskrivits. 

Vad säger då min historiska berättelse om barnträdgårdens didaktik? Ge-

nom min analys har jag kunnat visa att barnträdgårdsrörelsens aktörer hade ett 
uttalat intresse för miljön och att de material och de arbetssätt som användes 

skulle definiera en barnträdgårdens didaktik och att detta låg i förbundets och 

därmed tidskriftens programförklaring redan från begynnelsen. Detta kan 

framstå som ett i någon mening enkelt resultat, men jag menar att det inte är 
så. Det är en omfattande empirisk analys av tusentals tidskriftssidor som ligger 

till grund för mina slutsatser. Resultaten visar hur talet om arbetssätt och 

material framfördes och omgärdades av förhandlingar, förskjutningar och ny-

anser i formeringen av en barnträdgårdens didaktik. Mitt bidrag är att jag be-
skrivit denna del av barnträdgårdens historia och på det sättet lagt den på 

bordet, för att igen parafrasera Lenz Taguchi. 

Att lyfta fram och ge röst åt olika kvinnor i tidskriften och då framför allt i 

relation till texter från läsekretsen, har inte enbart tagit fram ny kunskap om 

barnträdgårdens didaktik i fråga om hur man argumenterade omkring material 
och arbetssätt på olika sätt. Min analys har erbjudit nya tolkningar av dessa 

kvinnors röster på samma gång som jag har synliggjort deras egna olika tolk-

ningar av hur en barnträdgårdsdidaktik idealt skulle utformas. Att använda 

tidskriften som arkiv har varit ett viktigt bidrag i min forskningsprocess. Jag 
menar att detta har implikationer för dagens syn på förskolans plats och roll i 

samhället. Det erbjuder inte enbart fakta utan också nya möjligheter att tolka 

och förstå didaktiska frågor och deras betydelse, exempelvis i relation till barn 

och pedagoger. Det är skillnad mellan då och nu, men det finns också något 
som binder samman, i vissa synsätt på material och arbetssätt. Genom mina 
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tolkningar kan nya tolkningar av samtiden ta form, vilket var ett intresse som 

från början styrde in mig på avhandlingens frågeställningar. 

I viss mening är det ett privilegium att ha kunnat ägna mig åt detta – att ge 

andra kvinnor och mig själv röst i ett vetenskapligt sammanhang. Jag hoppas 
att det jag gjort, att mina analyser som tagit fasta på de kopplingar jag sett 

mellan nu och då, kan bidra med nya perspektiv på samtiden och vad som 

händer i förskolan idag. 
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Summary  

Introduction 

This thesis reviews the content of the Swedish Froebel Association’s journal 

Barnträdgården (Kindergarten) between 1918 and 1945. The subject of study 

is how the journal’s editorial board handled and mediated issues related to the 
working method and materials used in kindergartens. For this purpose, the 

term working method refers to how the activities with children were to be im-

plemented in order to respond to the kindergarten ideal, in which the child’s 

interests and immediate surroundings formed the basis for the working 
method, known during the period studied as work centre, interest learning cen-

tre or free creativity. The term materials refer to the objects available to the 

children for play, activities and to occupy themselves, such as clay, crayons, 

paper, scissors, materials for sewing or woodwork or geometric building 
blocks. The change in working methods over time can be linked to new 

knowledge regarding childhood development and how the activities might 

best be designed based on this knowledge. The writers published in 

Barnträdgården were members of the editorial board and members of the 

newly formed Swedish Froebel Association; they were trained kindergarten 
teachers and bearers of both cultural and economic capital. The thesis follows 

the journal over a 25-year period that reflects changes and shifts in how the 

working method was intended to be implemented and how the materials were 

to be used. Traditionally, Friedrich Froebel’s pedagogy and philosophy were 
the foundation for the activities conducted in kindergartens. The introduction 

of scientific approaches to the journal’s readership through Elsa Köhler had 

an impact on both Froebelism and the training of kindergarten teachers. These 

shifts in attitudes to children and childhood development influenced ideas of 
how the materials might be used, how the kindergarten environment might be 

changed and how new knowledge might be applied by kindergarten teachers 

to their own working methods. This study therefore addresses the issues raised 

in the journal regarding the working methods and materials used in kindergar-
ten activities as an early expression of what kindergarten didactics might be.  

The basic questions of didactics – what, how and why – must be posed in all 

activities related to fostering, care and education, irrespective of educational 

level. Although kindergarten didactics as a concept did not exist during the 

period I have studied, it does provide a way for me to describe the past in 
terms we now use to describe preschool activities. The past and present are 
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interlinked and current preschool didactics are built on an interdiscipli-

nary/multidisciplinary tradition dating back over a century.  The wellspring is 

Froebel’s pedagogical and philosophical ideas; that the experiences of small 

children should lie close to their own interests, create meaning and a holistic 
understanding of existence to be didactically translated and processed through 

play, song, rhythm, movement and creative activities.   

Purpose 

The purpose of this thesis has been to analyse how the discourse on kinder-

garten didactics was shaped in the Swedish Froebel Association’s journal, 

Barnträdgården, between 1918 and 1945. Focusing on materials and working 

methods, this is studied based on the questions: a) how did the journal’s con-
tent on materials and working methods shape a kindergarten didactic? and b) 

what arguments were advanced to either retain or change materials and work-

ing methods?  

An additional question is, who was writing in the journal and can therefore 
be viewed as stakeholders in the nascent field of kindergarten didactics? The 

stakeholders, or kindergarten teachers rooted in local practices, who contrib-

uted various photographs and articles to the journal became involved in for-

mulating a Swedish-Nordic consensus regarding what distinguished an ideal 

kindergarten. I also see a point to putting names to the 60 or so contributors to 
the journal over this period so that they can be recognised alongside the more 

famous pioneers in the field.  

The thesis’ contribution is to view the content of the journals in a context 

where the discourse on the organisation’s working methods and materials cre-
ated perceptions of an ideal kindergarten. In earlier studies of the Swedish 

preschool, Barnträdgården has been one of many sources for answering ques-

tions about the history and emergence of preschools, and then with a view to 

sociology, women’s history, politics and ideology. My approach, on the other 
hand, has been to use the journal as a sole source, subjecting its content to 

question-driven thematic close readings focused on activities and how the dis-

course on materials and working methods was shaped in the journal: the sub-

ject of study is kindergarten didactics. 

Background and previous research 

Both national and international research has established that Froebel’s ideas 

spread to Britain and the United States during the 1870s, borne by ideas from 
the women’s movement, of religious freedom and a good childhood and aimed 

at the children of all social classes, among other things manifested in the es-

tablishment of the International Kindergarten Union in the United States in 
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1892. This involved an awareness of how kindergartens should differ from 

schools, differences manifested in the organisation of space, in furnishing and 

the organisation of groups in space and time, as well as the choice of materials 

and the design of activities. Sweden and the Nordic region became part of this 
development, although it was not until the early 1900s that it really took root. 

From the mid-nineteenth century, Froebel’s pedagogy and philosophy was 

also known of and disseminated in Russia, Japan and New Zealand. Research 

also reveals that conflicts arose within Froebelism in both Britain and the 
United States regarding how Froebel’s pedagogy and Froebel’s materials, or 

Froebel gifts, should be utilised. In simple terms, groupings emerged in favour 

of pedagogical renewal based on new scientific knowledge and understanding 

of children’s development and their need for greater freedom of expression, 
in opposition to a phalanx dedicated to preserving Froebel’s pedagogy, with 

battle lines drawn over working methods and materials. With the founding of 

the New Education Fellowship in 1921, new ideas on child-centred education 

were gathered, aimed at creating independent free-thinkers, a sense of social 

responsibility and fostering of world citizenship. 
Previous studies of kindergartens in a national historical perspective also 

reveal a complexity of thought around kindergarten teachers and the era in 

which they lived and worked. Often from privileged backgrounds, they under-

took chaperoned educational trips abroad and were expected to marry at a rea-
sonable age. If a marriage proposal was not forthcoming, training as a 

kindergarten teacher was generally deemed appropriate. On the other hand, 

being unmarried and wealthy, they had greater opportunities for education and 

an independent life. With their social network and the right to dispose of their 
own capital, the pioneers of the kindergarten movement wielded a certain 

amount of power in the local community; however, as women they did not 

gain the right to vote until 1921 and were excluded from higher education, so 

dedicated themselves to international movements involving children and edu-
cation, where they had the interpretative prerogative.  It was in this context of 

simultaneous contradiction on multiple levels that the content of 

Barnträdgården was formulated and disseminated. The international net-

works in which kindergarten teachers participated exposed them to new influ-

ences and knowledge about children that they passed on to their readership 
through the journal.  

Against this background, as I alluded to at the beginning of this summary, 

research shows that as a rule it was in Froebel’s pedagogy that the women who 

began to open kindergartens in Sweden in the early twentieth century were 
trained. This becomes apparent in analysing the journal, as they describe the 

materials and activities that take place in their kindergartens. And this is the 

focal point of the thesis: how the discourse on materials and working methods 

is presented in the journal; how Friedrich Froebel, as a vital inspiration for the 
kindergarten movement, is both praised and challenged; how Elsa Köhler 
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came to broaden the knowledge of kindergarten teachers with scientific think-

ing, by introducing observations of children and the subject of child psychol-

ogy into their training; how other professions with knowledge of children and 

childhood development begin to be heard in the journal, thereby contributing 
to the kindergarten teachers´ professional development; and, finally, how the 

women who worked in kindergartens contributed to the journal. In this con-

text, the study shows that the professionalisation of the kindergarten teachers 

included strategies to take control of recruitment and admission requirements 
for study programmes.  

Previous studies have also focused on the child in a social structure, where 

the child could be a guide to a better life. By replacing external coercion in the 

form of discipline and punishment with internal control through the desire to 
be good and true, self-direction and self-control would be achieved.  This inner 

control would ultimately prepare children for an adult life of harsh working 

conditions. Children from poor homes could be shaped by the kindergarten’s 

intention of a good home, indirectly influencing their mothers. Earlier studies 

have also highlighted children’s conditions in the early twentieth century, 
when childcare and upbringing became a matter of increasing public concern. 

Previous research in the same vein as this thesis has broadly focused on ped-

agogical issues, the application of Froebel’s ideas and the internationalisation 

of his pedagogy. The research has also demonstrated the complexity of the 
kindergarten teachers’ own contributions, both charitable and financial, to 

building up the kindergartens, as well as their training from a women’s history 

perspective. An emerging field of scientific inquiry into children’s develop-

ment has also resulted in history-of-ideas-based representations of how the 
image of a psychological child has developed. I see my thesis as a supplement 

to the body of research in that it highlights practical, day-to-day activities and 

shows how the discourse on the working methods and materials used in kin-

dergartens was presented in the journal during the period studied. I thereby 
relate to previous research in the fields of preschool didactics and history of 

education. 

The journal as a source 

The empirical material in this thesis consists of articles and letters published 

in the Swedish Froebel Association’s journal Barnträdgården between the 

years 1918 and 1945 that deal with the issue of working methods and materials 

used in the activities of kindergartens. The purpose of the journal was to dis-
seminate Froebel’s child-rearing ideas in conjunction with the launch of the 

Swedish Froebel Association. The Swedish edition had forerunners in other 

countries, in Britain as early as the 1870s. In addition to the association’s 

founders, Ellen and Maria Moberg and Anna Warburg, the board included 
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representatives of the movement’s four teacher training institutions in Norr-

köping, Stockholm, Uppsala and Örebro and others working in education and 

kindergartens. Beginning as a quarterly publication of anything from 70-100 

pages, the journal grew successively; from 1939 it was published bimonthly 
with approximately 100 pages and by 1945 there were nine issues a year of 

around 176 pages. I have referred to sixty or so named writers, the majority of 

whom were kindergarten teachers. The journal published contributions from 

writers in other Nordic countries, as well as a couple of articles from Germany 
and the United States. Contributors also came from other professions: psy-

chologists, special-needs teachers, Montessori teachers, teachers in adult edu-

cation, artists, architects. The journal contained images and advertisements, 

which are analysed when they are of relevance to thematic close readings.  

Method and selection 

The theoretical point of departure for the thesis is a narrative inquiry approach. 

Using thematic close readings, content analyses have been performed to 
demonstrate how the journal balanced the variation, contradictions and com-

plexity of the movement’s development during that period. It is from the 

voices that were provided with or claimed a place in the journal that the dis-

course on working methods and materials emerges. Relative to history, truth 

and the analysis of a material, I look on the journal as an archive that is neither 
static nor truth bearing; rather, the archive can be returned to in order to ask 

new questions. This has been done in the previous research to which I refer, 

in which the journal’s function as a source has primarily been in combination 

with other sources. Here, my point of departure differs from other studies in 
that the journal itself constitutes the empirical material for the thesis. The lim-

itations I have chosen relate to the time period; from 1918, when the journal 

was founded, until 1945, when state subsidies were granted. The research 

question addressed – how materials and working methods were presented by 
contributors to the journal – is in itself a limitation, as described below.   

Thematic close readings refer to repeated readings of a text in order to iden-

tify themes in the journal’s content on materials and working methods. With 

what arguments, contradictions and entreaties do the writers put across their 
beliefs? The total number of printed pages between 1918 and 1945 was 2,600. 

Identified themes have overlapped in terms of meaning production, although 

at different points in time; for example, the discourse on freedom was an initial 

central theme that resurfaced in another way and in another time context later 
during the period. This demonstrates how a theme could be displaced and 

transformed. It has therefore been important to maintain the chronology of the 

analysis in order not to lose track of this displacement. My approach is moti-

vated by an ambition to create a coherent narrative with a beginning, middle 
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and end – in which both continuity and change can be revealed. This also ap-

plies to the ambition that interpretations should be reasonable, fair and as true 

as possible to the source text. As part of my interpretive work, a referential 

style has been used in which my interpretation of the source’s meaning is in-
terwoven with a description of it. This is a way of expanding and drawing out 

the explicit content of the text.  

Results and summary 

In Chapter 5 “Setting the Agenda”, the journal is analysed in the period 1918 

to 1925. During the early years of publication there was a clear attempt to 

shape an ideal kindergarten in opposition to the activities conducted at tradi-

tional creches. In order to meet the requirements of a true kindergarten, mate-
rials, surroundings and working methods must be adapted to the child’s 

interests and needs. The strategy for achieving this was to appoint trained kin-

dergarten teachers to lead the organisations. I consider this formulation to be 

a statement of intent for the kindergarten movement. The journal did however 
publish criticism of Froebel’s pedagogy, in parallel threads bemoaning the 

lack of freedom afforded to children alongside the fear that children were be-

ing given too much freedom given society’s post-World War I decline, thus 

jeopardising their preparation to face a difficult future. The criticism of Froe-

bel in a Nordic context was a weak echo from Britain and the United States, 
where rival groupings of conservatives and reformers were locked in conflict 

over the future of Froebelism. While this international conflict had some im-

pact in the Nordic region, it was felt to a lesser extent. The fact that criticism 

was being formulated in Sweden and the Nordic region based on didactic is-
sues is one result of the study worth highlighting. This shows that the devel-

opment of the movement in Sweden drew selectively on international 

conflicts, specifically in relation to the importance of materials and working 

methods, something that was not been noted previously. 
Chapter 6 “Critical Perspectives Accentuated and a Place Prepared for the 

New” deals with criticism, reassessment and renewal. The analysis depicts 

some form of dramaturgical preparation of space for new influences through 

the journal. An article on kindergartens in the United States describes an in-
novative approach to environment and materials, followed by an invitation to 

the readership to comment on the content of the article and an admonition 

from the editorial board to study these new ideas without rushing headlong, to 

weigh up the pros and cons. It is interesting to note how the editorial board 
utilises outside influences to create debate regarding an impending reform of 

kindergarten didactics; how the activities are to be organised through the na-

ture and application of materials and, not least, the knowledge of kindergarten 

teachers. My analysis therefore adds further nuance to this particular course 
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of events while at the same time following arguments about environment, ma-

terials and working methods. The analysis also demonstrates that develop-

ments in the journal are comparable to changing attitudes to Froebel 

internationally, as described in previous studies. This talk of the pros and cons 
of both the new and old is laying the ground for scientific thinking regarding 

childhood development. 

Chapter 7 analyses the arrival and contribution of Elsa Köhler to the jour-

nal, as a mediator of new knowledge about childhood development and scien-
tific thinking. Köhler contended that Froebel was a psychologist even before 

the existence of the field, an argument already advanced by British pedagogue 

Elsie Riach Murray in the early twentieth century. We gain an understanding 

of, firstly, Froebel’s impact and influence internationally and, secondly, that 
Köhler’s argument for the inclusion of scientific thinking was in no way con-

tradictory to Froebel’s pedagogy, given that he was presented as someone 

ahead of his time. The readership was offered a basis for scientific thinking 

through Köhler’s articles on child rearing through the ages and early child-

hood pedagogy. The journal ran advertisements for courses in child psychol-
ogy at the Froebel Institute led by Elsa Köhler, in which participants practised 

observational skills by observing and reflecting on children’s behaviour at 

kindergartens. Also inherent in this was the idea that access to the right mate-

rials was a prerequisite for children’s play, creativity and development. The 
journal articulated developmental thinking at several levels. Köhler intro-

duced the interest learning centre method, paving the way for ideas of free 

creativity, a reformulation of the 1920s discourse on free play, but now in a 

slightly different way through the use of materials. With the introduction of 
interest learning centres, Froebel’s pedagogy was challenged based on how 

materials and working methods were used, with new voices in addition to the 

pioneers invited to enter the discussion in the journal in various ways. 

One constant thread that emerges in the analysis is that proximity to day-
to-day activities, to the materials, never lost ground. In an age when science 

was taking hold, adhering to specific activities was a way of legitimising the 

kindergarten didactic alongside the new, in the form of the scientific perspec-

tive on childhood development. This offers another way of understanding the 

psychologising of children that, according to previous research, was charac-
teristic of the period. Scientific thinking regarding childhood development 

was legitimised by the choice of materials and new working methods that chal-

lenged kindergarten teachers to engage in free creativity and improvisation 

with children.  
The final chapter, “Free Creativity and Improvisation – the New Thing”, 

shows how the journal challenged its readership to share experiences of work-

ing with free creativity. This coincided with the outbreak of World War II and 

the editors’ leading article set the tone: “For children and the future, education 
in democracy and freedom is important, where the new knowledge of chil-

dren’s development and a child with the freedom to think for themselves is 
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crucial to the future”. This also placed demands on the ability of kindergarten 

teachers to improvise, rethink and adopt new methods as the situation re-

quired. This is highlighted in the journal, with several voices describing expe-

riences of meeting children with understanding in new ways. They were able 
to describe the growth of their own ability to critically select a material for 

children’s own stories and illustrations and work in groups.  Similarly, they 

describe the insight that it is important to the motoric development of a two-

year-old to be able to lift, push and pull objects, or that the scribble stage con-
tinues through several areas of the child’s development. All of this meant that, 

rather than the child, assessment was being directed at the kindergarten 

teacher´s own ability to meet the child’s needs with the right environment and 

materials.  
Finally, with this thesis I have been able to demonstrate how the discourse 

on an ideal kindergarten didactic took shape in Barnträdgården during the 

period 1918 to 1945. In the early years of its publication, I see the journal as 

a statement of intent in which the importance of the kindergarten is described 

in articles and debates. In addition to the child, the early kindergarten pro-
gramme encompassed the home (primarily the mother), the training of kinder-

garten teachers, society at large and the child’s future. Traditionally, the 

content of kindergarten teaching has been interdisciplinary, based on Froe-

bel’s pedagogy; children would encounter and process experiences of a sub-
ject in a variety of ways through activities and play. Through themed close 

readings, I have demonstrated that the discourse on kindergarten didactics has 

been clearly focused on which materials and working methods should be used 

in a day-to-day kindergarten environment. In this way, I take a different ap-
proach to the Swedish-Nordic history of the kindergarten than previous stud-

ies, which focused on the psychological child, relationships to the home, 

kindergarten teachers, gender or Froebel’s influence on childhood up until the 

1930s, when in a Swedish-Nordic context scientific thinking began to take 
over.  

My analysis also reveals that the discourse on materials and working meth-

ods was also related to the design of the kindergarten environment, the im-

portance of which was established from the earliest years of the journal’s 

publication. Knowledge of the importance of the environment was therefore 
linked to the professional development of kindergarten teachers; through 

training, they could design environments and understand how materials could 

be translated into activities that promoted the child’s self-direction and inde-

pendence. Out of this arose a kind of dialogue about freedom; arguments were 
advanced regarding how much freedom children should have in relation to the 

materials and working methods and how much leeway kindergarten teachers 

should be allowed. This also included discussion of how the journal could 

promote new knowledge of childhood development and its implementation: 
through reading the journal, writing for it, attending exhibitions and profes-

sional development, either via the journal or courses arranged by the Swedish 
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Froebel Association. Through all of this, an arena was formed in which an 

ideal kindergarten and a kindergarten didactic could be created, shaped, nego-

tiated and altered; and indeed, an ideal kindergarten teacher. This arena was 

not isolated from international movements or contacts, leading to collabora-
tion between Austrian child psychologist Elsa Köhler and the Froebel Associ-

ation and its journal, in what can be viewed as a reformation of the 

kindergarten movement, as well as a response to societal changes in general.    

One result I would like to highlight is that the analysis shows that continuity 
and change are prominent features of how the discourse on the materials and 

working methods used in kindergartens is staged in the journal. That continu-

ity and change – the new vs the old and the merits of both – was a means of 

arguing for what an ideal kindergarten and accompanying didactic should be 
and of bringing about change at a tempo and with content controlled by the 

editorial board, so that their readership, and perhaps others, would be able to 

keep pace with developments. The readership was not however given the op-

portunity to initiate or control either the tempo or content – their choice was 

between climbing aboard on the editorial board’s terms or being left behind. 
My conclusion is that, although the editorial board made full use of its position 

and capital, the fact is that the journal provided a cooperative readership with 

a voice and a profile. 

So, what does my historical narrative say about the kindergarten didactic? 
Through my analysis, I have been able to show that the stakeholders in the 

kindergarten movement had a pronounced interest in a kindergarten didactic 

defined by the materials and working methods used. Behind this result is a 

comprehensive empirical analysis of thousands of journal pages on which my 
conclusions are based. The result shows the various ways the discourse on 

materials and working methods was presented and the surrounding negotia-

tions, shifts and nuances. My contribution has been to describe this part of the 

history of the kindergarten didactic.  
My analysis has also offered new interpretations of the voices of these 

women, at the same time as revealing their own various interpretations of how 

a kindergarten didactic should be shaped, the importance of which is high-

lighted in the interpretive history described in Chapter 4. This is a scientific 

tradition that is open to conducting historical studies in various ways, depend-
ing on the interests of the researcher. I believe that this has implications for 

present-day views of the place and role of preschools in society. It offers not 

only facts but also new opportunities to interpret and understand didactic is-

sues and their significance; for example, in relation to children and educators. 
Then and now are different times but there is also something that binds them 

together, certain approaches to materials and working methods. Through my 

analysis, new interpretations of the present can be formulated – an interest that 

from the beginning led me to the research questions addressed in this thesis. 
One area for future research may be an analysis of international journals re-

lated to kindergartens in the same way as implemented in this thesis, in order 
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to observe similarities and differences between the Swedish-Nordic kinder-

garten movement and those in other countries. In a sense, it has been a privi-

lege to have had the opportunity to devote myself to this task – to give other 

women, and myself, a voice in a scientific context 
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