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Ingress 

Barn i förskoleåldern är fullt upptagna med att lära sig bli en människa. I skolformen förskola 

är detta perspektiv i fokus på ett sätt som skiljer förskolan från andra skolformer. Förskolan 

arbetar i stor utsträckning med människoblivandet. 

 

Forskningen om lärande i förskolan växer och en viktig ståndpunkt framfördes av Ingrid 

Pramling Samuelsson redan 1993 när hon i en forskningsöversikt sammanfattade att 

inlärning och utveckling är två perspektiv på samma process. Det sker inget lärande utan 

utveckling och utveckling är en förutsättning för lärande. Ett sådant synsätt ger en förklaring 

till vad vi menar med att förskolepedagogiken bygger på en helhetssyn på barnet. En annan 

viktig beskrivning av vad helhetssynen innebär gjordes av Barnstugeutredningen (1972) som 

preciserade tre övergripande delmål för förskolans verksamhet; jagutveckling, 

kommunikationsförmåga och begreppsbildning.  

Förskolans läroplan (Skolverket, 1998 och 2010) fastslår att verksamheten ska utgå från en 

helhetssyn och i detta sammanhang lyfter man fram ytterligare några begrepp; omsorg, 

identitetsutveckling, förståelse för sig själv samt behov (min kursivering i citaten): 

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, 

utveckling och lärande bildar en helhet. (s.5) 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. (s. 7) 

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå 

ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. (s. 9) 

Från och med 2011 är det Skolinspektionen som utövar tillsynen av de kommunala förskolorna. Vid 

sina inspektioner av kvalitet bedöms flera områden. Omsorg handlar enligt Skolinspektionen om att 

det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan 

(Skolinspektionens bedömningsunderlag). 

 

Personlighetsutveckling och socialisation 



Hur man blir en människa beskrivs i nyare forskning både inom psykologi, sociologi och 

pedagogik. Människan föds med vissa kompetenser och under de första levnadsåren 

utvecklas grundläggande förmågor som samspel, relationsbyggande och om den egna 

identiteten. Sommer (2005) beskriver en medfödd förmåga att läsa av intentioner och i viss 

mån förutsägelser och motiv, som han kallar för samvarokompetens. Den utvecklas inom en 

intersubjektiv väv där nya erfarenheter och former flätas samman.  

Personligheten utvecklas i samspel med andra människor och är beroende av närvarande 

intresserade människor att knyta an till. Forskning en idag visar att små barn tidigt utvecklar 

anknytning till flera personer, vilket ifrågasätter ”den traditionella barnpsykologins mytologi om det 

exklusiva förhållandet mellan mor och barn” (Sommer, 2007, s. 59). Personlighetsutveckling 

handlar om också om självreglering, att kunna känna igen, agera och behärska sina känslor, 

tankar och motiv. Det finns ett starkt samband mellan välmående och hur man klarar 

känslomässigt relaterad stress (Meadows, 2010). Människor med låg självkänsla har visat sig 

vara mindre resilienta, anpassningsbara, vid motgångar och stressiga situationer. 

Personligheten formas i samspel mellan emotionell, social och kognitiv utveckling som en 

helhetlig process, och de tidigaste åren har stor betydelse. Ett känslomässigt klimat som 

kännetecknas av värme, tillit och ömsesidig kommunikation främjar enligt Meadows lärande 

och utveckling bäst. 

I en tid där även små människor tillskrivs aktörskap, en förmåga att påverka sina liv, behöver 

vi även utveckla vad som menas med socialisation. Sommer menar att socialisation 

betecknar den primärt sociala och kommunikativt relativt kompetenta människans aktiva 

och allt större tillägnelse och hantering av det samhälle och den kultur som hon växer upp i. 

 

Barnen uppmärksammar och uppmärksammas 

I min egen forskning (Engdahl, 2007, 2010) ser jag många exempel på när barn 

uppmärksammar varandra på ett sådant sätt att det samtidigt kan ses som ett lärotillfälle. 

Hur hälsar vi på varandra här? Hur blir man inkluderad? I följande exempel Leo hälsar på 

Oliver och hjälper Nova är barnen (1-2 åringar) inne tillsammans med pedagogen Gina och 

leker på förmiddagen. Oliver kommer lite senare idag. Det har kommit nya utklädningskläder 

till avdelningen. Observationen är tillskriven Leo, men jag är författaren.  



När Oliver kom blev jag så glad så jag gick fram och kramade honom. Länge. Vi satte på oss 

kjolarna och sprang omkring på blåa mattan. Vi sprang fort fort fort och snurrade. Så ramlade 

någon och då ramlade vi alla på den. Och så skrattade vi.  

Nova kan inte springa så fort, hon gick undan och satte sig på mattan och tittade på oss och 

skrattade hon med. Hon satt länge där, fast vi hade slutat leka. Då gick jag fram till henne och 

så hjälpte jag henne av med kjolen. Hon är så liten, hon kan inte själv.  

Sedan gick vi till soffan där dom andra var, Tim, Robin och Oliver. Jag hjälpte Nova upp i soffan 

och så klappade jag henne och pussade henne lite grand på kinden. Sedan klättrade jag också 

upp i soffan och så läste vi i böcker. (3 november) 

 

Leo hälsar på Oliver med hela kroppen, han skrattar, kramar om honom länge. Det är ett 

exempel på ett nuvarande ögonblick (Stern, 2005). Barnen hälsar för övrigt alltid på varandra 

och på vuxna, på många olika sätt. Efter hälsandet sätter barnen på sig de nya 

utklädningskjolarna. Det frasar så härligt om dem och barnen börjar springa efter varandra i 

en ring på blå mattan. De springer ända tills någon ramlar, och då ramlar alla i samma hög. 

De skrattar. Leken börjar om. Nova, som är ny på avdelningen, drar sig undan den allt vildare 

springleken. Hon sätter sig på mattan och tittar intresserat på. Leo uppmärksammar Nova 

och hjälper henne först av med kjolen och sedan upp i soffan. Dessa handlingar visar på 

förmåga till intoning och samförstånd och att Leo uppmärksammar Nova som individ och 

vän. Leo ger omsorg och Nova lär sig hur man kan göra. 

 

Det nuvarande ögonblicket 

Daniel Stern (2005) hävdar att så snart barn kan göra, känna eller tänka något kan de 

troligen vara delaktiga när andra gör, känner eller tänker något. Stern (2005) vidareutvecklar 

sin teori för användning inom psykoterapi och vardagsliv genom att lyfta fram det nuvarande 

ögonblicket (the present moment) och betraktar nukänslan som en existentiell kraft. ”Det 

nuvarande ögonblicket är en subjektiv, psykologisk processenhet som man är medveten om” 

(Stern, 2005, s. 45). Det är inte den verbala redogörelsen för en erfarenhet, utan det vi är 

medvetna om just i det ögonblick det levs. Det har kort varaktighet, mellan en och tio 

sekunder, vanligen tre till fyra sekunder. Det nuvarande ögonblicket är ett oavbrutet nu, den 

minsta totala tidsenhet som innefattar och grupperar mycket små perceptioner som har 

betydelse inom en relationskontext. Det är enligt Stern att betrakta som den grundläggande 

byggstenen i relationserfarenheter. Han kallar strukturen hos erfarenheten från ett 



nuvarande ögonblick för en levd berättelse. Den levda berättelsen är icke-verbal och behöver 

inte uttryckas i ord. Den består framför allt av en framväxande känsla. Levda berättelser är 

narrativt formerade i psyket, men ännu inte verbalt berättade. Stern menar att levda 

berättelser utgör primär social interaktion. Efter den ordlösa levda berättelsen kommer 

språket, sedan berättelserna. Förståelsen kommer således långt före den egna produktionen 

av ord. Därför blir varje möte mellan människor viktigt och ett presumtivt tillfälle för lärande 

om att bli en människa.  

 

Jasmin hjälper Nova 

I den här situationen Jasmin (24 mån) och Nova (17 mån) är inne i det lilla rummet. Rummet 

är inrett som en familjevrå, med köksavdelning, bord, stolar, en madrass på golvet, 

väggspegel och dockor. Nova sitter i soffan, hon har en träsked i ena handen och en kopp i 

den andra. Jasmin sitter på golvet och leker med några smådockor. Så här ”berättar” Jasmin 

om när hon hjälpte Nova med blixtlåset: 

Jag tycker om blixtlås. Det finns nästan alltid blixtlås på ryggsäckar. Idag la jag ner dockor i min 

ryggsäck, i en liten ficka som har ett blixtlås. Det är lite trögt, men det går bra, man måste hålla 

hårt och dra hårt. Då plötsligt går det att öppna och stänga blixtlåset. Jag la ner flera dockor, 

och sedan öppnade jag blixtlåset och tog ut dem igen.  

Nova har en tröja med blixtlås. Idag såg jag att Nova inte hade stängt sitt blixtlås. Jag gick fram 

till henne och hjälpte henne. Det var lite svårt. Men Nova stod stilla och till slut kunde jag dra 

upp blixtlåset. (17 november) 

 

Jasmin är upptagen i en favoritlek med dockor till vilket hör att utveckla kompetensen att ta 

av och på kläder, att knäppa knappar och att dra upp blixtlås. Hon lägger märke till att Novas 

tröja har ett blixtlås och att det är neddraget. Jasmin tycker att blixtlåset ska vara stängt och 

går fram och drar upp det. Jasmin uttrycker en omsorgskompetens, där omsorgen ges på ett 

sådant sätt att Nova samtidigt lär sig hur man kan göra och alltså själv så småningom kan ge 

motsvarande omsorg.  

 

Vikten av lekkamrater 

I en studie av tre- till sjuåringars vänskapsrelationer i förskolan beskriver Jonsdottir (2007) 

barns val av kamrater med kategorierna tillhörighet (barnet väljs som kamrat av andra), 



samhörighet (barnet anger vänner i gruppen), vänskap (barn som ömsesidigt väljer varandra) 

och utanförskap (barn som varken anger vänner eller blir valda av andra). Stora variationer 

finns mellan förskolorna; i vissa väljs samtliga som kamrat medan det i andra finns flera barn 

som inte väljs och som inte anser sig ha någon kamrat. Majoriteten av de 353 barnen ingår i 

en social gemenskap men 11 % av barnen väljer och väljs inte, de befinner sig i ett socialt 

utanförskap. Jonsdottir resonerar om hur det kan komma sig att det skiljer så mellan 

förskolorna. Hur tänker pedagogerna kring detta? Lämnar man barnen att ensamma 

utveckla sina relationer eller skapar man situationer där relationsbyggande fokuseras som 

ett mål? Jonsdottir anser att förskolan inte fullföljer sitt uppdrag för dessa barn.  

Löfdahl (2007) berättar i linje med Jonsdottirs studie om en flicka som är socialt isolerad i 

förskolan, som varken bjuds in i lekar eller får med sig kamrater, om hon någon gång själv 

skulle ta initiativ till lekar. I förskolans komplexa sociala arena förekommer en rangordning 

som innesluter och utesluter barn och som möjliggör utveckling av antihumana attityder 

inom ramen för en kamratkultur. Löfdahl (2007) visar att förskolegruppernas kamratkulturer 

reproducerar vuxenvärldens ojämlikhet och ojämställdhet och producerar nya egna värden. 

Kamp om positionen i gruppen pågår ständigt och därför har pedagogerna ett särskilt ansvar 

att planera för och påverka byggandet av sociala relationer.  

Sommers (2005) analys av observationer av femåringars lek visade fyra olika 

samverkansmönster. Samvarokompetenta barn har en förmåga att både tyda andra barns 

intentioner och ta hänsyn till andra barns önskemål samtidigt som de markerar sina egna 

preferenser i leken. Dessa barn har socialt gehör, en förmåga att uppfatta, förstå och 

samordna andras önskemål och utspel med de egna idéerna och de uppvisar även stark 

impulskontroll. Barnen använder sig av olika strategier för att komma in i leken. De kan 

observera lite på avstånd för att skapa sig en uppfattning om leken för att sedan glida in i ett 

socialt samspel. De visar intresse, de kommer med förslag på utveckling, de ger sig själva en 

roll som de tror passar in eller behövs i leken och så vidare. Andra barn använder sig av 

självartikulerande mönster, vilka innebär en stark markering av det man själv vill, liten 

uppmärksamhet mot vad andra barn vill och ingen större vilja att följa andra barn. De här 

barnen vill bli sedda och hörda och kan typiskt nog göra nästan vad som helst för att få 

barngruppens uppmärksamhet, helst skratt. Barnen är kroppsliga i sina lekar, vilda, modiga 

och högljudda och präglar samvaron i barngruppen. De dominerar med hjälp av olika former 



av maktutövning. De lekar som dessa barn startar och deltar i kan bli både provocerande och 

våldsamma, särskilt i frånvaro av vuxna. Tillsammans med de självartikulerande barnen finns 

ofta barn vars agerande Sommer beskriver med termen konformitetsmönster. Barnen följer 

ett annat barns intentioner och förslag, men kommer sällan med egna förslag eller 

önskningar. Om de bjuds in i lekarna kan de aktivt vara med men de anpassar sig till vad 

andra bestämmer. Sommer fann även en liten grupp femåringar med sociala 

isoleringsmönster. De barnen är inte integrerade i barngruppen eller avvisar aktivt social 

kontakt. De står ofta en bit bort, men inte för att läsa av det sociala spelet och finna en 

ingång i leken, som de samvarokompetenta barnen gjorde. De isolerade barnen blir aldrig 

kontaktade eller inbjudna. Sommer fann ”korridorer” i lekrummen, korridorer mellan olika 

lekgrupper som barnen är mycket väl medvetna om. Pedagogerna tycktes inte alltid se dem. 

Men de socialt isolerade barnen befinner sig i dessa korridorer och verkar sakna förmågan 

att läsa spelregler.  

Omsorg handlar om relationer 

Omsorg är ett relationellt begrepp, som inrymmer lärande. Tidigare betraktades omsorg 

främst som en riktad process från en givare, med makt att ge omsorg, till en passiv 

mottagare. Inom feministisk filosofi och omsorgsetik ges begreppet omsorg en mer 

relationell definition, som bygger på en individ, den andre, och en ömsesidighet, där även 

den som mottar omsorg har en röst (Gilligan, 1982). Den andre ges ett erkännande som en 

konkret person i en given situation med krav på respekt och respektfullt bemötande. 

Steinsholt (2004) diskuterar vad omsorg kan vara i en pedagogisk praktik som förskolan. Han 

menar att omsorgen måste ges på ett sådant sätt att den som tar emot omsorgen också själv 

så småningom ska kunna ge omsorg. I omsorgsgivandet ligger därmed även ett lärande, 

innebärande att omsorgmottagaren själv blir en omsorgsgivare. Processen handlar om att 

barnen under förskoleåren går från att vara totalt beroende av andra människors 

omvårdnad till att bli en individ med en rad egna förmågor. 

Förskolan är inte enbart en arena för lärande utan även en miljö för barns vardagsliv och 

därmed en omsorgsinstitution. Halldén (2007) hävdar att omsorgsbegreppet är överordnat 

lärande och att tillit och nära relationer är förutsättningar för växande. Hartman (2005) 

beskriver och jämför olika traditioner inom utbildningsväsendet. Förskolan domineras av en 



omsorgsrationalitet, där det är viktigt att kunna mycket om barn. Grundskolan struktureras 

utifrån en didaktisk rationalitet, där förmågan att undervisa blir väsentlig. På senare år har 

omsorgsrationaliteten minskat enligt Hartman. 

 

De vuxnas ansvar att lära ut 

Exemplen ovan handlar om hur man ska leva som människa, och därmed om värdegrunden. 

Arbetet för likabehandling och mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är 

ett prioriterat område idag. Vuxna i förskola och skola har ansvar för att det skapas en positiv 

och utvecklande atmosfär och tyvärr visar undersökningar och anmälningar till Barn- och 

elevombudet, BEO, och till Diskrimineringsombudsmannen, DO, att det finns mycket att 

göra. Skolverket startar under våren 2012 ett projekt där arbetslag från både förskolor och 

skolor bjuds in till utvecklingsprojekt för att stärka arbetet med dessa frågor i verksamheten. 

I min egen forskning visar resultaten inte exempel på utanförskap bland ettåringarna, 

däremot rikligt med exempel på tillhörighet (att bli vald), samhörighet (att välja varandra) 

och även flera exempel på vänskap. När Sommer (2005) analyserade femåringars 

samspelsmönster i leken fann han barn, som uppvisar samvarokompetens och socialt gehör, 

något som förekommer även bland de ettåringar jag studerat. Till skillnad från Sommer fann 

jag inga självartikulerande barn eller isolerade barn bland ettåringarna. Sommers studie 

grundas på en analys av data som samlades in för cirka tio år sedan. Sommer har, liksom jag, 

analyserat situationer från barns fria lek och det är intressant att konstatera att det inte 

förekommer barn med dominerande, negativa samspelsmönster bland de toddlare, som jag 

studerade. Hur kommer det sig att äldre barn utvecklar negativa samspelsmönster? Det 

känns angeläget att studera toddlares positiva samspel närmare liksom de processer, som 

kan leda till utvecklingen av negativa samspelsmönster och våldsanvändning bland äldre 

barn.  

 

Fostran, omsorg och lärande 

Skolverkets utvärderingar av förskolan efter reformerna 1998 har pekat på behovet av att 

diskutera vad helhetssynen innebär. I många intervjuer (Skolverket, 2004) betonades att 



omsorg, fostran och lärande hör ihop och förutsätter varandra. d.v.s. att pedagogik och 

omsorg förenas i den vardagliga praktiken. Men samtidigt antyds en perspektivförskjutning:  

I en tredjedel av fallstudieintervjuerna beskrivs hur förskolans uppdrag förändrats och att 

tyngdpunkten har förskjutits mot lärande. … lärande definieras på delvis olika sätt i intervjuerna. 

(Skolverket, 2004, s. 171)  

 

Skolverket ansåg att utvecklingen ligger i linje med reformens intentioner att förstärka 

förskolans pedagogiska uppdrag, men uppmärksammar att en alltför stark betoning på tidigt 

formellt lärande kan få negativa konsekvenser för helhetssynen på omsorg, fostran och 

lärande. Skolverket (2004) uttalar därför att det är angeläget med en fördjupad diskussion 

bland ledningsansvariga och professionella kring vad begreppen utveckling och lärande 

innebär för barn mellan 1–5 år i förskolan.  

 

I utvärderingen efter tio år återkommer Skolverket (2008) till att det sker en förändring av 

helhetssynen trots att uppdraget på den här punkten inte har ändrats. Pedagogerna känner 

till förskolans uppdrag som bygger på en lång tradition där omsorg, fostran och lärande 

utgör en sammanhängande helhet. Samtidigt framgår det att tyngdpunkten i förskolan 

förskjutits mot en ökad betoning på barns lärande efter förskolereformen. Det verkar finnas 

en osäkerhet kring vad som menas med att inom ramen för ett oförändrat uppdrag 

förtydliga förskolans pedagogiska roll.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns en medvetenhet om förskolans uppdrag – 

att omsorg, fostran och lärande hör ihop och förutsätter varandra. Samtidigt framgår det att 

tyngdpunkten i förskolan förskjutits mot en ökad betoning på barns lärande efter 

förskolereformen, något som framkom redan i den förra utvärderingen och som nu framstår 

ännu tydligare. (Skolverket, 2008, s.49) 
 
Utvärderingen bygger på intervjuer med förskolepersonal och ledningspersonal och följande 

citat har valts ut av Skolverket för att illustrera förskjutningen mot lärande: 

 

”Fostransbiten det är ju föräldrarnas ansvar som jag ser det, men vi ska stödja föräldrarna i 

deras fostran. Tidigare har man haft mycket tonvikt på omsorgen i förskolan, men lärandet är 

det viktigaste för mig, det är lärandet som är vårt huvuduppdrag.” (ledningsansvarig) 

(Skolverket, 2008, s. 50) 

 

Vid presentationen av den reviderade läroplanen hösten 2010 anförde regeringen att 

förskolans potential inte har utnyttjats fullt ut, därför förtydligas det pedagogiska uppdraget.  



Förskolan bör i högre utsträckning ge tidig pedagogisk stimulans för barns språkliga och 

matematiska utveckling, utifrån det enskilda barnets erfarenheter, intressen, behov och 

förutsättningar. Från och med 1 juli 2011 utövar Skolinspektionen tillsyn över kommunala 

förskolor. Efter sin kvalitetsgranskning av förskolor under hösten 2011 skriver man i 

sammanfattningen: 

Vid de flesta av de granskade förskolorna finns en medvetenhet kring betydelsen av att bilda 

en balanserad helhet kring omsorg, fostran och lärande. I en fjärdedel av de granskade 

förskolorna råder dock ett för svagt fokus på lärande. Många gånger prioriteras de yngre 

barnens behov av omsorg före alla barns behov av utveckling och lärande.  

… Målen inom språk och kommunikation samt matematik genomsyrar stora delar av 

förskoleverksamheten. Pedagogerna arbetar även aktivt med att varje barn utvecklar sin 

identitet och känner trygghet i den samt att barnen ska kunna sätta ord på känslor och skilja 

på såväl positiva som negativa handlingar. (Skolinspektionen, 2011, s.3) 
 

Citaten ovan visar för mig att vi tillsammans måste reflektera över relationerna mellan 

fostran, omsorg och lärande. Vad är förskolans uppgift nu när förskolan i princip når alla 

barn? Hur ska samspelet se ut med föräldrarna, som utövar sitt föräldraskap i en stressig 

vardag? Håller vi med om Ulla-Britta Bruuns beskrivningar av att i förskolan hänger vård och 

pedagogik oupplösligt samman; att det rör sig om två sidor av samma mynt. De mest 

vårdkrävande momenten, då vi ofta är en vuxen – ett barn, kan bli de mest pedagogiska, 

eftersom vi kan ägna ett barn vår fulla uppmärksamhet.  

Vi måste också diskutera vad det är vi ska skapa lärande kring. Hur tolkar vi läroplanens 

uppdrag och strävansmål? Först när vi är klara över vad vi håller på med och varför blir det 

möjligt att, som det står i läroplanen att ”… utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens 

möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner.”(Lpfö, 

s.14) 

 

Människoblivandet 

Det som utmärker arbetet i förskolan för mig, och som det är så svårt att få kollegor inom 

andra skolformer att förstå, är att vi samtidigt och integrerat arbetar med 

människoblivandet, att bli sig själv, och med att lära sig en hel massa om kommunikation och 

om omvärlden. Det är därför vi inte kan arbeta med innehållsfrågor för sig. Kvaliteten i 

lärandet beror så mycket på det förhållningssätt och den levda etik som skapas av och i 



arbetslagen. Så i en tid då förskolans pedagogiska uppdrag ska förtydligas vill jag lyfta fram 

jagutvecklingen som ett viktigt innehåll för vad barn ska lära sig. Och det innehållet måste 

förankras i att vi vuxna utvecklar en alldeles särskild kompetens: Att lära sig att bli bra på att 

lära barn att bli en god människa. 

Text: Ingrid Engdahl 
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