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Förord 

Vår tid kännetecknas av ett ökande intresse för det formella lärande som sker 
under barndomen. I Finland vilar numera ansvaret för att utveckla såväl 
småbarnspedagogik som förskoleundervisning på Undervisnings- och 
kulturministeriet.  I den nya lagen om småbarnspedagogik betonas barnets 
subjektiva rätt till en helhet av fostran, undervisning och vård där pedagogiken 
särskilt lyfts fram. Målsättningen är att stöda barnets välbefinnande och 
växande, samt ge barnet möjlighet att utveckla mångsidiga kompetenser. I de 
nationella styrdokumenten betonas kontinuiteten i barnets lärande. 
Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning ska 
utgöra en logiskt framskridande och sammanhängande helhet som lägger 
grunden för ett livslångt lärande. 

Mot denna bakgrund är det intressant att reflektera över frågan om 
barnträdgårdslärares professionalism. Vilka krav ställer vår tid på de 
barnträdgårdslärare som ska fostra, undervisa och vårda barn? Vilka 
kompetenser förväntas barnträdgårdslärare ha och utveckla? Dessa frågor är 
föremål för kontinuerlig diskussion inom barnträdgårdslärarutbildningen och 
artiklarna i föreliggande forskningsrapport är ett led i denna diskussion.  

Artiklarna har tillkommit under en rad seminarier för forskare och lärare vid 
Utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, Fakulteten för pedagogik och 
välfärdsstudier vid Åbo Akademi. De speglar en del av den forskning som för 
närvarande pågår i anslutning till utbildningslinjen och uppmärksammar olika 
aspekter av det pedagogiska arbetet med barn. Artiklarna är granskade av 
nordiska sakkunniga genom double blind review. Nedan ges en kortfattad 
presentation av skribenterna och de artiklar som ingår i rapporten. 

Docent Camilla Björklund diskuterar i artikeln Didaktisk handlingskompetens i 
barnpedagogisk verksamhet barnträdgårdslärares och förskollärares 
professionella arbete i termer av didaktisk handlingskompetens. Hon hämtar 
empiriska exempel från sitt forskningsintresse matematik i daghem och förskola 
och synliggör hur lärares kunskaper och kompetenser lägger grund för det 
professionella pedagogiska arbetet. 

PeD, universitetslärare Ann-Christin Furu och PeD, akademilektor Eva Ahlskog-
Björkman lyfter i sin artikel Meningsskapande i förskolan – om 
kommunikationen mellan pedagog och barn vid en skapande aktivitet fram 
relationens och kommunikationens betydelse för barns lärande vid skapande 
aktiviteter. På basis av ett videofilmat material synliggör skribenterna några 
kommunikativa strategier som stöder barns meningsskapande. De diskuterar 
också vikten av en ökad kunskap om de kommunikativa strategierna som en del 
av pedagogers professionalism. 



 
 

PeL, utbildningslinjeansvariga Marina Lundkvist utgår i sin artikel Delaktighet – 
en central aspekt av demokrati inom småbarnspedagogik från sin forskning om 
demokrati i daghem. Genom vardagliga episoder synliggörs hur fostran till och 
lärande om demokrati kan framträda i samspel och kommunikation mellan 
pedagoger och barn. Resultatet presenteras och diskuteras utifrån tre teman vilka 
är Inflytande och lyhördhet, Initiativtagande och hänsynsfullhet samt Lyssna 
uppmärksamt. 

FD, pensionerade lektorn Märta Sandvik beskriver i artikeln Att medverka till 
barns självutveckling hur barns själv utvecklas i mötet med andra människor 
genom spegling och idealisering. Syftet med artikeln är att utifrån en 
självpsykologisk teoribildning visa på hur pedagoger kan stöda en positiv 
utveckling av små barns själv-i-relation. Hon diskuterar med utgångspunkt i 
videofilmade episoder ur pedagogisk praxis pedagogers förmåga, oförmåga och 
underlåtenhet att fungera som självobjekt och stärka barnens själv-i-relation.  

PeD, universitetslärare Johanna Still utgår i sin artikel ”Musik behöver inte vara 
så komplicerat” - Lärarstuderandes uppfattningar av sin egen musikaliska 
förmåga och uppdraget att undervisa i musik från att musikundervisningen i 
förskolor och skolor borde bygga på att barn ska få vara aktiva medskapare i 
olika musikkulturer, både som utövare och lyssnare. För att lärare ska klara av 
detta uppdrag borde de ha en stark tilltro till sin egen musikaliska förmåga och 
kunskaper i att kunna använda musiken som både medel och mål i 
undervisningen. Still synliggör i artikeln hur blivande lärares uppfattningar av 
sin egen musikaliska förmåga utvecklas under en kurs baserad på den praxiella 
synen på musik. 

PeM, universitetslärare Mikaela Svanbäck-Laaksonen skriver tillsammans med 
PeD, universitetslärare Johanna Still i artikeln Blivande barnträdgårdslärare på 
väg ut i arbetslivet - en studie av vad studerande prioriterar i det kommande 
pedagogiska arbetet med barn om blivande barnträdgårdslärares tankar om det 
kommande pedagogiska arbetet med barn. Studiens teoretiska perspektiv utgår 
från begreppet professionell kompetens. I resultatet framkommer att blivande 
barnträdgårdslärare i sitt kommande arbete särskilt vill prioritera barns rätt till 
omtanke och trygghet.  

Det har i år gått tjugo år sedan barnträdgårdslärarutbildningen akademiserades 
och denna forskningsrapport kan ses som ett uttryck för att forskning blivit en 
integrerad del av utbildningen. Artiklarna i denna rapport synliggör några 
aktuella forskningsperspektiv och visar på betydelsen av mötet mellan teori och 
praktik i barnträdgårdsläraryrket. Forskningsrapportens målgrupp är studerande, 
yrkesverksamma, lärarutbildare och forskare inom det barnpedagogiska fältet, 
både nationellt och i en nordisk kontext1.  
                                                      
1 Artiklarna har tillkommit i en finlandssvensk kontext och begreppsanvändningen utgår 
därför från det finländska utbildningssystemets terminologi. Med begreppet dagvård 
avses i en finländsk kontext den verksamhet som riktar sig till barn i åldern 0-5 år och 
med begreppet förskola den verksamhet som riktas till 6-åringar. På daghem är 
barnträdgårdsläraren den pedagogiskt ansvariga vuxna. I förskolan kan verksamheten 
ledas av antingen en barnträdgårdslärare eller en klasslärare. Förskoleverksamheten kan 
rent fysiskt vara belägen i ett daghem eller i en skola. 



 

 

Det är vår förhoppning att artiklarna ska bidra till att synliggöra delar av den 
kompetens som barnträdgårdslärare förväntas besitta och att rapporten i sin 
helhet ska stimulera till reflektion och diskussion om barnträdgårdslärares 
professionalism. 
 

Jakobstad i september 2015 
 
Eva Ahlskog-Björkman & Ann-Christin Furu 
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Didaktisk handlingskompetens i  
barnpedagogisk verksamhet 

Camilla Björklund 

I denna artikel diskuteras barnträdgårdslärares och förskollärares professionella arbete 
i termer av didaktisk handlingskompetens. Diskussionen rör sig kring kunskapsområdet 
matematik och hur lärares kunskaper och kompetenser lägger grund för det 
professionella pedagogiska arbetet. Pedagogical Content Knowledge (Shulman, 1986; 
Ball m.fl., 2008), ofta översatt till ämnesdidaktisk kunskap, tillämpas som analytiskt 
redskap och diskuteras i empiriska exempel av lärandesituationer i barnpedagogisk 
verksamhet. Lärarens kunskaper problematiseras därefter i termer av professionell 
kompetens efter en modell av Grevholm (2010), som vidgar förståelsen av hur didaktisk 
handlingskompetens byggs upp och utvecklas hos läraren i den pedagogiska praktiken. 
PCK differentierar de kunskaper som lärarens professionella arbete byggs upp av, men 
med stöd av Grevholms begreppsstruktur kan det didaktiska arbetet nyanseras och 
bättre förstås som de individuella lärarkompetenser varje lärare utvecklar i sin praktik, 
det vill säga deras didaktiska handlingskompetens.  

Introduktion 

Barnträdgårdslärare och förskollärare i Norden är idag akademiska yrken som 
vilar på vetenskaplig grund och beprövade erfarenheter. Kunskapsfältet som 
lärarna för de yngre barnen bör ha med sig är omfattande och komplext, inte 
minst på grund av att verksamheten som lärarna arbetar i ska vara utvecklande 
för hela barnet. Styrdokumenten är tydliga med att det pedagogiska uppdraget 
handlar om att fostra och stödja barns utveckling till självständiga och väl 
fungerande människor (se t.ex. Stakes, 2005). Samtidigt som ett starkt fokus 
läggs på det socialpedagogiska uppdraget, framträder ett allt starkare intresse för 
de kunskaper och färdigheter som barn förväntas erövra och utveckla under sina 
tidiga barnaår, till exempel om natur och miljö, matematik och litteracitet.  

Även om pedagogisk verksamhet för barn upp till och med 5 år är frivillig i de 
nordiska länderna, deltar en stor majoritet av barnen. Daghem och förskola följer 
nationella riktlinjer och styrdokument där barnen försäkras en god kvalitet på 
verksamheten och omsorg integreras med lärande. Därför blir 
kunskapsperspektivet också en betydelsefull bricka i spelet, men inte helt 
oproblematisk i en verksamhet som av tradition arbetat med fostran till socialt 
kompetenta och självständiga individer, framom så kallade akademiska 
kunskaper och färdigheter.  

Syftet med denna artikel är att problematisera lärares professionella arbete i 
termer av didaktisk handlingskompetens, som ett bidrag till diskussionen om hur 
god kvalitet och innehåll i barnpedagogisk verksamhet formuleras och 
tillgodoses. Med utgångspunkt i en empirisk studie exemplifieras och diskuteras 
lärares ämnesdidaktiska kunskaper och kompetensernas bakgrund, med stöd av 
en modell av Pedagogical Content Knowledge (enligt Ball, Thames & Phelps, 
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2008) samt Grevholms (2010, 2012) begreppskarta över lärares pedagogiska 
identitet och kompetens.  

Diskussionen utgår från att läraren är den avgörande resursen för pedagogisk 
kvalitet (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007), vilket motiverar att 
tyngdpunkten i diskussionen läggs på pedagogisk professionalitet och vad det 
innebär att undervisa i daghem och förskola i ljuset av det ökade 
kunskapsintresset. Detta ger anledning att problematisera begreppet didaktik, det 
vill säga den triad av relationer som uppstår mellan barn (den som ska lära sig), 
lärare (den som undervisar eller iscensätter lärande) och innehållet (det som 
lärandet riktar sig mot) i en lärsituation. I ett didaktiskt perspektiv kan man inte 
utesluta något av de tre hörnen i den didaktiska triangeln. Men lärarens 
kunskaper om barnen, läraren och innehållet ska också översättas i handling, 
vilket är en kompetens lärare förväntas ha, men icke desto mindre är en 
utmanande uppgift som behöver undersökas.  

I texten som följer beskrivs didaktik och didaktisk handlingskompetens. Därefter 
följer exempel från ett forskningsprojekt för att belysa komplexiteten i det 
pedagogiska uppdraget med yngre barn. Texten avslutas med en diskussion som 
vidgar kunskaps- och kompetensbegreppen i förhållande till arbete med barns 
lärande och utveckling. 

Teoretisk kunskap och handlingskompetens 

Begreppet didaktik härleds ofta till grekiska verb som betyder ”att undervisa”, 
”att lära” eller till och med ”konsten att undervisa” (Jung & Meyer, 1997; 
Kroksmark, 1997). Det senare tycks ge en bild av didaktik som förmågan att få 
någon annan att lära. Men didaktik är ett komplext begrepp som teoretiserar 
lärandet och inkluderar i synnerhet undervisningspraktiken där lärandet 
iscensätts och frågor om vem, vad, hur, varför, när, med vem och var blir 
betydelsefulla att beakta (Selander, 2010).  

Pramling Samuelsson och Pramling (2013, 2011) beskriver didaktik som den 
verksamhet där läraren gör det osynliga synligt för barnet. Det vill säga, det 
barnet erfar och upplever, uppmärksammar läraren och sätter ord på. Förståelse 
och innebörder utmanas tillsammans med barnet, med utgångspunkt i barnets 
erfarenheter och barnets uppfattningar av fenomen i omvärlden. Didaktisk 
kompetens innebär då att läraren urskiljer vad barnet ännu inte fått syn på och 
har färdigheter och förmågor att i kommunikation med barnet synliggöra detta 
på sätt som är begripliga och klargörande. Didaktik har därmed inslag av inte 
enbart läraren, barnet och innehållet utan också retorik (hur läraren framställer 
ett innehåll), metodik (hur kunskapen organiseras), samt interaktion som 
upprätthålls mellan två aktörer (Hopmann, 1997). Utifrån denna beskrivning av 
didaktik integreras kunskaper och handlingar, men hur kunskaper av teoretisk 
karaktär omsätts i handling förblir oproblematiserat i en sådan teoretisk modell. 

Jank och Meyer (1997) hävdar att det är en bestämd skillnad mellan didaktisk 
teorikunskap och didaktisk handlingskompetens. Didaktiska teorier kan studeras 
till exempel i form av modeller som beskriver hur didaktiska problem inordnas i 
begreppsliga helheter och vilka konsekvenser som kan förväntas av olika 
didaktiska handlingar. Teorierna kan rimligtvis förklara lärares handlingar och 
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utfallet i en lärandesituation. Däremot saknar teorier, per definition, den 
detaljrikedom som läraren som utför undervisningen konkret upplever i mötet 
med en barngrupp. 

Didaktisk handlingskompetens förklaras vidare av Jank och Meyer (1997) som 
en förmåga att handla i lärandesituationen, att möta de oväntade utmaningar som 
uppkommer och samtidigt handla målinriktat. Kompetensen bygger därför på 
betydligt mer än teoretisk didaktisk kunskap, däribland lärarens erfarenheter av 
liknande situationer, förhållningssätt, emotioner och egen inlärningsbakgrund. 
Sambandet mellan didaktisk teorikunskap och didaktisk handlingskompetens är 
en komplex fråga, lika aktuell i såväl skolundervisningskontext som i 
barnpedagogisk kontext. Det föreligger därför ett behov av att nyansera 
sambandet och studera lärarens professionella arbete, ämneskunskaper och 
pedagogiska kunskaper i förhållande till didaktiska handlingar. 

Pedagogisk innehållskunskap 

En profession karakteriseras av att man utgår från att inte vem som helst kan åta 
sig uppdraget att utföra arbetet, det kräver ett särskilt kunnande och färdigheter 
som byggts upp genom såväl studier som praktik. Läkaryrket är ett klassiskt 
professionsyrke där knappast någon skulle tänka sig att byta ut läkaren mot vem 
som helst man möter på gatan, för att diagnostisera och behandla olika 
medicinska åkommor. När det kommer till frågan om barnpedagogik och 
lärarens profession, ter det sig däremot inte lika självklart. Det tycks särskilt 
svårt att motivera professionen i omvårdande yrken, vilket barnträdgårdsläraren 
och förskolläraren också faller inom, även om omsorg och lärande ska vara 
integrerade i verksamheten. Denna specifika yrkeskår har alltså inte bara ett 
ansvar för att ”ta hand om” barn för deras trygghet, hälsa, välbefinnande och 
grundläggande behov, de har även ett uppdrag att stödja varje barns 
meningsskapande inom en mångfald kunskapsområden. För att visa på 
komplexiteten i lärarprofessionen ska vi i det följande bena ut vad pedagogisk 
innehållskunskap kan innebära för de lärare som arbetar med de yngsta barnen. 

Pedagogisk innehållskunskap kunde även beskrivas som ämnesdidaktik, men i 
barnpedagogisk verksamhet känns ämnesdidaktik ibland främmande som 
begrepp, eftersom det lätt för tankarna till formell undervisning i så kallade 
skolämnen. Men också i pedagogisk verksamhet som är uppbyggd i temaarbete 
och projektarbeten (Stakes, 2005; Skolverket, 2010) är pedagogiska kunskaper i 
och om innehållet av betydelse. Shulman (1986) lyfte redan på 1980-talet frågan 
om vad som krävs av en bra lärare och kom fram till att det inte räcker med 
enbart ämneskunskaper. Den bästa matematikern är inte nödvändigtvis den bästa 
att undervisa i matematik. Pedagogical Content Knowledge (PCK) definieras 
överlag som den kunskap lärare behöver ha för att framgångsrikt undervisa och 
lära ett specifikt innehåll. Matematik är ett exempel på innehåll, men PCK har 
använts som begrepp för att studera lärares pedagogiska innehållskunskaper i 
bland annat teknologi, naturvetenskap, litteracitet och musik. Shulman (1986), 
följt av Ball, Thames och Phelps (2008) hävdar alltså att det krävs kunskaper 
och färdigheter utöver ämneskunskaper för att undervisa, inte minst poängteras 
att det krävs kunskaper om hur barn lär specifika innehåll och hur läraren kan 
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organisera lärandesituationer där barn kan lära och utveckla kunskaper (se figur 
1). 
 

 

Figur 1. Ball, Thames och Phelps (2008, s. 403) modell över innehållskunskaper för 
undervisning (Content knowledge for teaching). 

Vi kan inte frångå att läraren bör ha en viss ämneskunskap för att undervisa, 
vilka barn eller elever i vilken ålder som helst det än gäller. Ämneskunskaper 
omfattar enligt Ball et al. (2008), förutom mer eller mindre djuphet och 
komplexitet, tre områden som bör beaktas i detta sammanhang. Dels omfattar 
ämneskunskaperna de insikter och förmågor som man kan förvänta sig av de 
som genomgått formell grundläggande utbildning, eller vad som brukar kallas 
allmänbildning (Common content knowledge). De flesta har en omfattande 
repertoar av kunskaper och handlingsstrategier som bygger på erfarenheter och 
lärd kunskap från såväl studier som praktik i vardagliga sammanhang. 
Naturligtvis behöver en lärare ha sådana kunskaper, men viktigt är också att se 
kunskaperna i ett temporalt sammanhang. De kunskaper man strävar att barnen 
ska tillägna sig här och nu lägger grund för fortsatt utveckling, fördjupad och 
mer komplex kunskap (Horizon content knowledge). När små barn leker med 
och utforskar balansgungans egenskaper på lekplatsen, ser den ämneskunniga 
läraren hur erfarenheterna är grundläggande för beräkningar av till exempel 
hävstångsprincipen (Bruner, 1996) eller att barnets klossbygge handlar om 
additiva strukturer som är grund för aritmetiska färdigheter. Läraren har alltså 
förmågan att blicka mot horisonten och se värdet i det barnen lär här och nu i ett 
längre och vidare perspektiv. Ytterligare en aspekt av ämneskunskaperna är 
specialiserad ämneskunskap (Specialized content knowledge), som till skillnad 
från allmänbildning är specifik för den som arbetar med kunskapsinnehållet. 
Specialiserad ämneskunskap innebär en förmåga att analysera 
problemlösningsstrategier och vad som eventuellt kan gå fel i problemlösningen, 
varför olika stora barn måste justera tyngdpunkten för att hitta balans och kunna 
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gunga. Det är alltså kunskaper i ämnet som ger läraren beredskap att först 
analysera och därefter lösa problemet på ett effektivt sätt. 

Ball et al. (2008) beskriver ämneskunskaperna som den ena sidan av kunskaper 
som lärare bör besitta. Den andra sidan nyanserar PCK i tre områden som 
särskilt betonar relationen mellan innehåll och undervisningsprocessen, där ett 
viktigt område är kunskap om innehåll och de lärande (Knowledge of content 
and students). Till skillnad från specialiserad ämneskunskap där läraren förmår 
analysera ett problemlösningsförsök, handlar kunskap om innehåll och de 
lärande om lärarens erfarenheter av vad som brukar vålla svårigheter för barn i 
liknande problemlösningar. Om vi återigen tar balansgungan som exempel ser 
läraren utifrån sin kunskap om innehåll och lärande att barnen ofta sätter sig på 
markerade platser på gungan vilket gör att olika stora barn inte lyckas gunga 
särskilt bra. I undervisningssammanhang är kunskaper av detta slag ovärderliga 
eftersom de kan fungera som utgångspunkt för var undervisningen startar. Det 
för diskussionen vidare till det andra området inom PCK som handlar om hur 
innehållet behandlas i undervisningen. Vilka metoder fungerar och kan belysa 
innehållet på ett tydligt sätt för barnen (Knowledge of content and teaching). 
Kan till exempel vissa manipulativa materiel som cuisinairestavar ge stöd och 
struktur för att hantera och undersöka tal? Eller kan fingermönster ge ett bättre 
stöd för att undersöka tals del och helhetsrelationer? Det sista området handlar 
om kunskap om innehåll och planering (Knowledge of content and curriculum), 
i betydelsen hur kunskaperna organiseras och vilka begrepp som väljs ut i 
undervisningen. Att arbeta med matematikinnehåll innebär då att läraren väljer 
utifrån barnens tidigare kunskaper och förståelse vilka begrepp som ska lyftas 
fram till betraktelse och vilka som är lämpliga att bygga vidare på.  

Ovanstående differentiering av lärarens professionalitet i kunskaper kan bidra till 
förståelse för att didaktiken och särskilt den innehållsorienterade didaktiken i 
pedagogisk verksamhet har betydelse för vilka lärandemöjligheter barn erbjuds. 
I den följande texten analyseras lärandesituationer med utgångspunkt i de 
begrepp som Shulman och Ball et al. lagt grund för. Avsikten är att närmare 
studera barnträdgårdslärares och förskollärares didaktiska handlingskompetens 
där teoretiska kunskaper möter praktisk verksamhet och kunskaperna integreras 
med handling. Av särskilt intresse är därför vilka kunskaper som främjar lärares 
didaktiska handlingskompetenser.  

Nedslag i en empirisk studie 

Empirin som analysen grundar sig på härrör från ett projekt i svensk förskola 
och förskoleklass och har till vissa delar tidigare publicerats i Björklund och 
Pramling (2014), Björklund (2014), samt Björklund (2015). Studiens upplägg 
och metodologiska utgångspunkter nämns därför här enbart översiktligt.  

Två grupper lärare deltar parallellt i en studie1 vars övergripande syfte var att 
utveckla det matematikdidaktiska arbetet i svensk förskola och förskoleklass 
genom teoridrivet pedagogiskt arbete i lärarnas egen verksamhet. De två grupper 

                                                      
1 Ingår i en större studie finansierad av Vetenskapsrådet (projekt nr 724-2011-751) år 
2011-2013. 
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vi följer i denna analys arbetar med småbarnsgrupper (1-3-åringar) respektive 
förskoleklass (6-åringar). Grupperna arbetar parallellt och samverkar inom sina 
grupper men inte mellan grupperna. De blir däremot av intresse för denna analys 
i och med att de väljer samma lärandeobjekt – mönster. Avsikten med det 
empiriska arbetet är att uppmärksamma lärarna på komplexiteten i matematiska 
begrepp samtidigt som de prövar och utvecklar sina didaktiska kunskaper och 
handlingar i teoretiska diskussioner såväl som i praktiska tillämpningar. 

Lärarnas utvecklingsarbete följer en design som är iterativ och kollektiv. Lärare 
och forskare undersöker tillsammans lärandets objekt och vilka aspekter som är 
nödvändiga för barnet att få syn på, för att förstå ett begrepp på ett sätt som 
hon/han inte tidigare förmått (Marton & Tsui, 2004). Lärarna genomför 
lärsituationer i sin egen barngrupp som dokumenteras av forskaren och utgör 
underlag för utvärdering av lärandestrategier och barns respons på lärarens 
intentioner. Erfarenheterna bildar vidare utgångspunkt för fortsatt planering av 
lärandestrategier tillsammans med de andra lärarna i projektgruppen.  

Observationerna från utvecklingsarbetet utgör underlag för analysen i denna 
artikel. I studiet av didaktiska handlingar och lärares kompetens är det 
nödvändigt att rikta analysen mot ett innehåll, dels på grund av det didaktiska 
intresset som inbegriper inte bara lärare och barn utan i lika hög grad det 
innehåll som ska läras, dels på grund av antagandet att lärande alltid är lärande 
av något (Marton, 2014). Innehållet för lärande i denna studie är mönster, som 
en del av den matematiska och naturvetenskapliga inriktningen i pedagogiska 
verksamheten, men kunde exemplifieras även med andra begrepp eller 
kunskapsinnehåll. 

Innehållskunskaper uttryckta i lärarens didaktiska arbete 

I den följande diskussionen redogörs för de innehållskunskaper som sätts i spel i 
den undervisning lärarna planerar och genomför. En förberedande studie 
(Björklund & Barendregt, 2015) visade att innehåll av spatial karaktär (rum, 
form, mönster eller pre-algebra) var ett underrepresenterat innehåll och mål för 
lärande i svensk förskola och i den grupp lärare som deltog i projektet. 
”Mönster” valdes därför som ett innehåll att undersöka och lära om. Mönster är 
inte ett främmande begrepp för lärarna eller för barnen men används ofta i 
vardagliga sammanhang i annan bemärkelse än en matematisk. I gemene mans 
vardag (CCK) svarar mönster ofta på vilken typ av figurer som förekommer, 
men fångar inte upp mönster som en abstraherad idé. 
 

Märta (6 år): Jag har mönster på mina byxor. 
Pia (lärare): Ja, vad har du för mönster på dina byxor? 
Märta: Randigt. Och prickigt (pekar på sina strumpor som är svarta med vita 
prickar). 
Pia: Och tröjan, vad har du för mönster på det? 
Märta: Gummor. 
Pia: Kommer samma gumma flera gånger om? Om du ställer dig upp Märta så ser vi 
bättre. Om vi tittar på den gumman där (pekar på en figur på barnets tröja). Där 
kommer hon, ja,  
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Märta (tillsammans med andra barn): Och där och där (pekar där samma figur 
upprepas på tröjan). 

I episoden tar barnet initiativ till att hitta mönster på kläderna. De har tidigare 
letat efter mönster i miljön, men barnet ger här inte uttryck för någon 
specialiserad kunskap om innebörden av mönster utan förlitar sig på ett 
vardagligt användande av begreppet. Läraren fångar däremot upp barnets 
initiativ och uttrycker sin specialiserade kunskap om mönster, det vill säga att 
mönster innebär en systematisk upprepning där det är möjligt att urskilja delar 
som upprepas och gör det möjligt att förutsäga hur mönstret fortsätter.  
 

Pia (lärare): För ganska länge sen så jobbade vi ju med mönster, med dom här, 
kommer ni ihåg? (tar fram en bunt papper och visar upp ett papper där ett barn ritat 
cirklar fyllda med färg) /…/ som här, Jaana, du gjorde ju två, två, två, två (visar på 
två cirklar åt gången genom att peka med pekfinger och långfinger samtidigt på 
färgpar i rad på pappret). Två gula, två gröna, två gula, två gröna. Och sen så 
fortsatte du här! (pekar på två gröna som ritats som början på en ny rad under) 
Kommer du ihåg det? Hur hade du tänkt att fortsätta här? 
Jaana (6 år): Eftersom pappret inte var så långt så jag kunde inte få plats. 

Läraren synliggör den struktur som mönstret byggs upp av genom att peka på 
sambandet ”två, två, två”. Hon fortsätter peka ut vilka egenskaper som varieras 
systematiskt ”två gula, två gröna, två gula”, det vill säga egenskapen färg. 
Lärarens specialiserade innehållskunskap (SCK) framträder när hon tydliggör 
för barnen vad som är centralt i begreppet mönster. Lärarens kunskaper för 
också med sig att hon urskiljer hur mönstret som barnet gjort i en dimension (en 
lång rad av systematiskt ordnade cirklar) kan utvecklas i två dimensioner (bilda 
mönster som går både på höjden och bredden). Barnets respons på frågan hur 
hon tänkte när hon fortsatte att göra en andra rad, visar dock att barnets avsikt 
inte var densamma som läraren uppenbarligen urskilde. För att nå varandra i 
kommunikationen och "göra det osynliga synligt" (Doverborg et al., 2013) 
behövs mer än ämneskunskaper, eftersom den kunskap läraren besitter inte 
urskiljs på samma sätt av barnet. Här träder lärarens pedagogiska 
innehållskunskap in och särskilt kunskaper om innehållet och den lärande (KCS) 
där det blir nödvändigt att fånga upp barnets avsikt och perspektiv, hur resonerar 
barnet och hur kan man förstå barnets uttryck i förhållande till det innehåll och 
lärandemål läraren undervisar om?  

Lärarna i projektet som arbetar med de yngsta barnen i 1-3-årsåldern är 
angelägna om att skapa aktiviteter som karakteriseras som ”lek” med mönster. I 
dessa lekaktiviteter visar dock inget barn tendenser att direkt vilja imitera 
lärarnas förslag. Däremot kan man se att barnen tar intryck av det läraren gör 
men formar den egna aktiviteten utifrån andra förutsättningar eller kriterier.  
 

Maja (3 år, 3 mån) visar upp en hjärtformad knapp och lägger den i raden av tre 
andra likadana hjärt-knappar som hon radat upp framför sig. 
Maja: Ett till hjärta.  
Carol (lärare): Så många. Fyra hjärtan i rad!  
Carol radar upp en lång rad av likadana vita knappar på bordet. 
Carol: Kan du hjälpa mig hitta fler likadana, Jenny? Titta, det blir en lång, lång rad.  
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Maja ger fler vita knappar till Carol, som lägger dem i sin rad. Jenny visar upp en 
stor knapp som de tidigare tittat på och talat om och jämfört med en ratt.  
Carol: Titta, det var den stora. Var är den lilla [ratten]?  
Jenny och Maja letar i knapplådan på bordet. Maja hittar den mindre ratt-knappen 
och Carol lägger ratt-knapparna sida-vid-sida.  
Carol: Titta, här en stor och en liten, men likadana! 
Maja tittar på sin rad av likadana hjärt-knappar, sen tar hon upp en liten knapp. 
Maja: Litet hjärta.  
Maja lägger den till raden av större hjärtformade knappar.  
Carol: Ett litet hjärta, får det vara med de stora hjärtana? 

Maja i episoden ovan inspireras av det samtal de för om lika och olika, hur 
egenskaper kan få variera medan andra hålls konstanta och ändå kan ses som 
bidrag till en kategori. Insikten att små barn systematiserar och urskiljer 
relationer mellan egenskaper och klasser är en aspekt av Horizon content 
knowledge, alltså kunskaper om vad lärandet här-och-nu bidrar till eller 
grundlägger på längre sikt. Två- och treåringarna skapar inte mönster som 
imitationer. Däremot fångar de upp idén om att systematisera och urskilja 
likheter och olikheter som är en förutsättning för att senare skapa egna mönster, 
vilket i sin tur brukar ses som en förutsättning för algebraiskt tänkande (Radford, 
2012). 

Didaktiska handlingar 

En av grundpelarna i PCK-modellen är att det inte räcker att ha goda 
specialiserade ämneskunskaper, det krävs även pedagogiska kunskaper om 
innehållet för att iscensätta ett lärande. Lärarnas kunskaper om innehållet i 
förhållande till hur undervisningen ska läggas upp (KCT) inbegriper kunskaper 
om tillgängliga resurser och arbetsformer som lämpar sig för den aktuella 
barngruppen. Lärarna i studien som arbetar med de yngre barnen planerar 
aktiviteter där barnen erbjuds att systematiskt organisera och sortera olika 
föremål. De tar en lekansats i sitt förhållningssätt till aktiviteten, vilket för med 
sig vissa karakteristiska drag som gynnar ett konstruktivt lärande och 
begreppsbildning. Lärarna deltar i aktiviteten på lika villkor som barnen, de talar 
om vad de gör och frågar medaktörerna hur de gjort och tänkt i sitt sorterande 
och formar på så sätt undervisning som lämpar sig för småbarn, vilket speglar 
deras kunskaper om innehållet och undervisningsformer. 
 

Lotta (lärare): Vart tog mina knappar vägen? (föser ihop en hög med knappar). Jag 
tror jag ska lägga mina stora knappar här (plockar några stora knappar i en burk).  
Mia (3 år, 2 mån): En stor! (lägger också en knapp i burken).  
Lotta: Ja den var stor. Och så tänkte jag att jag tar dom små här (plockar småknappar 
i en ny tom burk).  
Mia visar upp en knapp och lägger den i storknappsburken, hon tar sin burk med 
knappar och sorterar upp stora och små i respektive burk.  
Lotta: Jag lägger mina röda knappar här i.  
Vilhelm (2 år, 11 mån): Ja.  
Lotta: Alla röda!  
Vilhelm: Ja.  
Lotta: Har du några röda? (frågar Mia). 



 
17 

Mia: Jag tar dina röda (plockar några röda knappar från bordet i sin hand).  
Lotta: Har du några röda? Jag samlar på röda knappar (Vilhelm håller en knapp 
framför sitt öga), får jag låna din knapp? (Vilhelm släpper knappen i Lottas burk). 

Lek är det traditionella arbetssättet i barnpedagogisk verksamhet. Men att barn 
leker betyder inte per automatik att de också lär. I studien väljer lärarna 
omsorgsfullt vad som ska läras och vad som är nödvändigt att få syn på för att 
ett fenomen som mönster ska bli gripbart för barnen. En betydelsefull aspekt av 
didaktiken är vilka aspekter av fenomenet som görs tillgängliga för barn att 
undersöka och lära (Knowledge of content and curriculum). Därför skiljer sig 
också lärandesituationerna åt mellan förskoleklassen och småbarnsgruppen, där 
förskoleklassen förväntas skapa egna mönster av varierande komplexitet medan 
småbarnen erbjuds att undersöka de mest grundläggande egenskaperna hos 
mönster; likheter, skillnader och systematiskt ordnande (jämför Horizon content 
knowledge), även om innehållet ”mönster” alltjämt är detsamma. 

Lärarens kunskaper om kunskapsobjektet i såväl en specifik uppgift som på lång 
sikt har naturligtvis inverkan på hur innehållet presenteras i en lärsituation 
(KCT). Lärarna som deltog i studien utvecklade sin förståelse för mönster som 
ett komplext fenomen, uppbyggt av mer grundläggande förmågor (att 
systematisera och urskilja likheter och olikheter) men också som del av en 
begreppsstruktur där kunskaperna knyts samman och tillämpas inom andra 
kunskapsområden och till exempel i termer av pre-algebra. 

Vad som sker i en lärandesituation relaterar i hög grad till hur läraren förstår 
kunskapsinnehållet här-och-nu men också i ett vidare sammanhang. Förståelsen 
av innehållet ska dock föras över i handling riktad mot barn, vilket i sin tur 
poängterar relationen mellan barn och vuxen, hur läraren förstår barnet här-och-
nu men även i förhållande till tidigare erfarenheter och kunskaper. I studien ser 
vi detta uttryckt till exempel i de arbetsformer som väljs, men också i vilka 
material som läraren erbjuder barnen i syfte att synliggöra något specifikt 
lärandeobjekt (KCT).  
 

Ellinor (lärare): Om man tittar på Tors kameler (tar isär den cirkel som Tor gjort av 
sina röd-blåa kameler) så har du ju valt röd, blå. Röd, blå. Du har nånting annat som 
är lika, vad är lika på din? 
Tor (6 år): Vet inte. 
Ellinor (vänder sig till alla barnen): Vad är lika på Tors, förutom att de är röda och 
blå? 
Moa (6 år): De är lika stora. 
Ellinor: De är lika stora. Om vi tittar på Robin (rätar ut Robins kameler till en rad). 
Robin (6 år): Jag tror det är den som man börjar med (tar isär fem kameler och sätter 
samman dem med änden av raden, sätter ihop dem till en cirkel igen). 
Ellinor: Du vill börja med den. Om du gör dem till en rad? 
Robin: En rad (tar isär igen och ger en lång rad). 
Tor: Men Robin, jag tycker att Robin, alltså han har en mellanstor, liten, liten, stor, 
mellanstor (pekar på kamelerna en åt gången från vänster). 
Ellinor: Har du funderat något på storleken, Robin? 
Robin: Nej. 
Ellinor: Nej! Precis, man kan också göra ett mönster bara med färger. Du har valt att 
göra ett mönster bara av färger där det är röd, orange som starten, sen fortsätter det, 
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röd, orange. Och du (tittar på Tor) valde att göra ett där de var lika stora, det finns ju 
i olika storlekar. Och plus-plus (pekar mot Tildas rad) där finns det ju faktiskt bara 
en storlek. Och ni tjejer (tittar mot Moa och Julia), ni hade också blandat ihop stora 
och små (Julia har gjort mönstret stor grön, liten grön, stor röd, liten röd). Stora och 
små. Man kan göra mönster på många olika sätt. 

I episoden ovan sammanfattar läraren en uppgift där barnen fått välja olika 
material och göra egna mönster. Barnen i förskoleklassen har redan erfarenheter 
av att systematiskt sortera och ordna olika mönster. Läraren vill dock här belysa 
den begreppsliga innebörden av mönster genom att peka på en variation av 
mönster där det finns gemensamma bakomliggande regler om systematiken även 
om egenskaperna kan vara olika, vilket inte är en självklarhet för alla barn. 
Genom att välja material där storlek och färg kan varieras och antingen bilda 
förgrund eller bakgrund eller också samtidigt träda fram, ges barnen möjlighet 
att urskilja det som läraren avsett. Lärarens val av material och framställning 
(KCT) speglar dennes kunskap om innehållets komplexitet och vad som är 
nödvändigt att få syn på för just dessa barn (KCS). 

Det ligger dock mer bakom det som brukar kallas ”metodik” (närmast KCT), än 
att enbart ha en väl grundad kunskap om hur ett kunskapsinnehåll bäst lärs ut. I 
exemplena förenas flera aspekter av lärarkunskaper, där sättet att undervisa om 
mönster först bryts ner till att handla om systematiskt sorterande där likheter och 
olikheter, och abstrakta samband är nödvändiga att få syn på (SCK). Detta i 
samverkan med kunskaperna om innehållet i förhållande till barnen (KCS), det 
vill säga hur barn uppfattar de nödvändiga aspekterna, visar sig också relatera till 
lärarnas val av lämpliga undervisningsstrategier (KCT).  

Lärares didaktiska kompetens i handling 

I studiet av hur lärare behandlar ett visst innehåll framträder de kunskaper som 
beskrivs av Shulman och Ball et al. i termer av ämneskunskaper och PCK, det 
senare kunde översättas som ämnesdidaktiska kunskaper. Det står klart att 
ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper är nödvändiga, men isolerade är de 
inte avgörande för hur en lärare förmår hantera en lärandesituation. Hur 
”översätter” läraren sin ämneskunskap och pedagogiska kunskap till 
ämnesdidaktik som uttrycks i handling? Den sidan av lärarens professionella 
arbete undersöks av Barbro Grevholm, som utifrån en mångfald studier 
sammanfattat en begreppskarta över lärares professionella identitet (2010, 2012). 
Begreppskartan synliggör aspekter av lärarens professionella arbete, men visar 
särskilt på kompetensernas ursprung och uppbyggnad. I diskussionen om 
barnpedagogers didaktiska handlingskompetens är det därför intressant att 
studera hur kompetenser grundläggs och utvecklas utifrån denna modell. 

Grevholm tar sin utgångspunkt i lärare som arbetar i klassrum, vilket naturligtvis 
skiljer sig från det lärande som genomförs i daghem och i förskola. Men 
lärarprofessionen omfattar oberoende av verksamhet ett didaktiskt 
förhållningssätt där någon har en avsikt att lära någon annan något. Alla dessa 
någon kan vi samla i den didaktiska triangeln som sätter läraren, barnet och 
innehållet i relation till varandra. Lärarens förmåga att urskilja vad barnet ännu 
inte fått syn på och i kommunikation med barnet synliggöra det för barnet på 
klargörande sätt grundar sig med nödvändighet i lärarens förståelse och 
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erfarenheter av didaktikens delar men också förmågan att situera lärandet och de 
utmaningar som spontant uppkommer i varje lärandesituation. När vi då pratar 
om lärarens professionella kompetens är det dessa färdigheter och förmågor som 
prövas. 

Grevholm (2010, 2012) utgår från fem centrala aspekter av lärarens 
professionella arbete: kunskap om innehållet relaterat till undervisning, personlig 
syn på och uppfattningar om kunskap och lärande, ett professionellt språk, 
kunskap om klassrummet i form av ledning, metoder och material och 
kompetens att bedöma och diagnosticera elevers lärande. Dessa fem aspekter 
knyts nedan till barnträdgårdslärarens och förskollärarens professionella arbete i 
syfte att problematisera pedagogisk innehållskunskap och didaktiska handlingar 
som exemplifierats tidigare i texten.  

Kunskap om innehållet relaterat till undervisning bygger enligt Grevholm 
(2010, 2012) på kunskaper om hur ett visst kunskapsinnehåll är uppbyggt 
(struktur, begrepp, relation till andra innehåll) men även kunskaper om barns 
lärande inom ett specifikt kunskapsområde. Denna aspekt ligger nära det som 
Shulman (1986) och Ball et al. (2008) beskriver som PCK. Grevholms bidrag till 
vår förståelse för lärares didaktiska handlingskompetens ligger i att vidga och 
knyta samman andra aspekter av lärarkompetens. Dessa bidrar till den 
”översättning” från kunskaper och erfarenheter till situerade handlingar som är 
nödvändig för en utvecklad didaktisk handlingskompetens. 

Varje lärare bär med sig en personlig syn på och uppfattningar om kunskap och 
lärande. Den akademiskt utbildade läraren bär från sin lärarutbildning med sig 
teorier om lärande som grund för hur barns uttryck och utveckling tolkas, förstås 
och stimuleras. Det är naturligtvis så att teorier och perspektiv som ingått i egna 
studier, eller förmedlats mellan kollegor, formar den föreställning läraren har om 
de barn hon eller han möter. En kunskapssyn som grundar sig på barns kognitiva 
mognad och stadier i utveckling ställer inte samma förväntningar på 
grundläggande kunnande hos småbarn som teorier om det kompetenta 
meningsskapande barnet ger anledning till. Om barnet sägs utveckla logisk-
matematiska förmågor som reversibelt tänkande först i skolåldern (Piaget, 1952), 
förväntar man sig som lärare sannolikt inte att barn i tvåårsåldern ska kunna föra 
och följa resonemang. Då erbjuds knappast små barn aktiviteter som förutsätter 
abstrakt tänkande och systematik – aktiviteter som vi ser att lärarna målmedvetet 
erbjuder barnen i den empiriska studien. Om läraren däremot förlitar sig på 
teorier om barns begreppsutveckling där barnet förutsätts att alltid ha en logik 
bakom sitt resonemang, om än annan logik än den vuxna (Vygotsky, 1987), 
öppnar sig andra möjligheter att tolka barns resonemang som klart logiska sett 
utifrån barnets perspektiv. Lärarna i studien erbjuder till exempel småbarn 
modeller av mönster men anpassar kommunikationen i aktiviteten efter barnens 
initiativ och uttryck när de upptäcker att barnen inte imiterar direkt men däremot 
tar till sig bakomliggande idéer om att sortera och systematisera.  

Det är inte enbart de akademiskt studerade teorierna som formar lärarens 
personliga syn på kunskap och lärande. Egna erfarenheter och möten med andra, 
både barn och vuxna, är också betydelsefulla bidrag till hur man tolkar och 
förstår andras meningsskapande och lärande. Denna högst personliga teori blir 
synlig i handling, inte minst i pedagogiska handlingar (Björklund, 2015) där 
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frågor, svar och interaktion speglar lärarens förväntningar på barnet och därmed 
lärarens kunskapssyn.  

Grevholm (2012) menar att den personliga kunskapssynen inom ett visst 
kunskapsområde ligger lagrad i de begreppsstrukturer läraren använder och 
uttrycker. Kunskaper om geometriska former kan till exempel bidra till att 
läraren ser likheterna mellan geometriska former framom deras observerbara 
olikheter. Kvadrater, rektanglar, parallellogram och romb ses som exempel på en 
viss form (fyrhörning) med de gemensamma egenskaperna att de har fyra sidor 
som möts i lika många hörn. Detta är en mer komplex förståelse av geometriska 
objekt (jämför Specialized content knowledge) men leder sannolikt till mer 
motiverande undersökningar än att lära sig formernas namn som om de vore 
isolerade från varandra och statiska. Begreppsstrukturer bidrar alltså till lärarens 
kompetens att kommunicera ett innehåll till barn och följaktligen hur läraren 
tolkar barns uttryck. 

Ett professionellt språk hör nära samman med begreppsstrukturer och lärarens 
uppfattningar om ett kunskapsområde. Den terminologi läraren använder i 
kommunikationen med barn speglar hur läraren uppfattar ett innehåll och vad 
som är av betydelse att prata om och poängtera. Samtidigt bidrar detta till den 
kommunikativa miljö som barn bjuds in att ta del av och lära inom. Vygotsky 
(1987) beskriver detta i termer av vardagsbegrepp och vetenskapliga begrepp, i 
betydelsen att barns egna vardagliga ord behöver möta vetenskapliga begrepp 
som mer i detalj nyanserar innebörder. I det matematiska, liksom det 
naturvetenskapliga språkbruket, blir detta ytterst påtagligt. Barn och vuxna talar 
ofta i vardagliga samtal om att ”solen går upp”, vilket den ser ut att göra från den 
position barn och vuxna har på jordklotet med blicken mot morgonrodnaden. 
Men naturvetenskapligt sett blir samma verbala utsaga ett uttryck för en 
geocentrisk världsbild. Det senare innebär alltså att jorden är medelpunkt och 
himlakropparna rör sig runt omkring jorden, vilket många rymdteman i daghem 
och förskola försökt utmana och visa på felaktigheten hos. Sammanhanget och 
avsikten med kommunikationen får alltså betydelse för hur läraren använder sitt 
språk, begrepp och uttryck och särskilt vilka begrepp som lyfts fram till 
betraktelse (Knowledge of content and curriculum).  

I daghem och förskola betonas helhetstänkande i verksamheten och tematiskt 
arbete (Stakes, 2005; Skolverket, 2010). Också tematiskt arbete förutsätter 
pedagogisk planering, som förutsätter kunskap om ledning, metoder och 
material. Om målet för lärande är att utveckla barns förståelse för mönster, 
förutsätter det att läraren besitter kunskaper om vad mönster innebär, samt vilka 
arbetssätt och arbetsformer som stimulerar till att utforska idén med mönster 
bland barnen. Är färgtryck det bästa sättet för att förstå hur mönster bildas av 
urskiljbara enheter som upprepas, eller kan mönster bättre undersökas med 
färdiga material att sortera? Ett lärandeobjekt kan undersökas och läras på 
många sätt, men lärarens kunskaper om metod och material är bärande i 
planering och genomförande av undervisningen. Ball et al. (2008) beskriver 
aspekten som kunskaper om innehåll i förhållande till undervisning, medan 
Grevholms modell särskilt poängterar kopplingen till lärarens kunskapssyn och 
förmåga att bedöma och värdera de lärandes aktuella kunskaper. Tillgång till 
materiel är inte tillräcklig. För att materielen framgångsrikt ska användas i 
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pedagogiska syften förutsätter det reflekterade val och anpassning till 
barngruppen.  

Att bedöma och diagnostisera lärande är en omdebatterad fråga särskilt när det 
gäller yngre barn. Det är inte alltid önskvärt att prata om bedömning, på grund 
av att det leder tankarna till betygsättning och värdering. Däremot gör varje 
lärare dagligen olika bedömningar av barns kunnande, förståelse och lärande. I 
samtal med barn anpassar man sitt språk, sina begrepp och förklaringar till det 
enskilda barnet utifrån hur läraren tolkar att barnet har möjlighet att förstå det 
innehåll man pratar om. I all kommunikation försiggår förhandling om innebörd 
och mening, som är en form av att bedöma hur den andra uppfattar det man nyss 
sagt, och hur det den andra säger är uttryck för dennes förståelse. I den svenska 
förskolan strävar man till att utvärdera och bedöma verksamheten och hur 
verksamheten har lyckats bidra till barns lärande (Skolverket, 2010). Tanken är 
att fokus i värderingen inte ska läggas på barnen utan på de möjligheter barnen 
har erbjudits. Samtidigt bör lärarens planering utgå från barnens behov, intressen 
och idéer, vilket förutsätter att läraren försöker förstå barnets meningsskapande 
och förståelse här-och-nu, vilket gör någon form av bedömning eller värdering 
nödvändig.  

I studien om mönster kommuniceras ständigt hur barnen och läraren tolkar och 
förstår det som engagerar dem. Lärarens lyhördhet blir central och en 
förutsättning för att anpassa aktiviteten så att barnen bereds möjlighet att få syn 
på det som läraren avsett. I arbete med de yngsta barnen blir därför handlingarna 
i lika hög grad kommunikativa uttryck som tolkas av läraren som uttryck för 
förståelse. 

Sammanfattande diskussion 

Pedagogical Content Knowledge är ett etablerat begrepp i didaktiska 
diskussioner och används av många forskare för att studera och förklara lärares 
handlingar som direkt sprungna ur lärarnas kunskaper. Det finns dock 
svårigheter med att studera lärares didaktiska handlingskompetens enbart med 
stöd i PCK-strukturen, eftersom den inte bidrar med att förklara relationen och 
transformationen ämneskunskaper–pedagogiska innehållskunskaper. Även om vi 
vet vilka lärarkunskaper som stödjer barns lärande, bör vi i kompetensutveckling 
och forskning också fokusera hur dessa kunskaper förhåller sig till varandra. Det 
blir särskilt betydelsefullt i studier som det som här presenterats delar av, 
eftersom lärarens lärande om innehållet tillämpas i konkreta lärsituationer och 
får betydelse för barns möjligheter eller begränsningar till lärande.  

När vi följer lärarnas samtal med barnen möter ofta lärarens innehållskunskaper 
barnens och det blir nödvändigt att bilda en bro mellan lärarens specialiserade 
kunskaper om innehållet och lärarens kunskaper om barnens föreställningar, som 
uttrycks i både ord och handlingar. Med stöd i Grevholms (2010, 2012) 
begreppsstruktur kan vi anta att denna bro görs möjlig i och med lärarens 
förmåga att värdera och bedöma barns respons. En tolkningsförmåga som med 
nödvändighet har sin grund i lärarens personliga kunskapssyn och 
ämneskunskaper. Detta ser vi också i den diskussion som förts i artikeln med 
exempel från barnpedagogisk verksamhet, där lärarens kunskaper och särskilt 
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förhållandet till barnens uttryck sätter den didaktiska handlingskompetensen i 
spel. Barns respons tolkas som uttryck för kunnande och förståelse just här och 
nu, men lärarens kunskaper om barnens tidigare erfarenheter spelar också in och 
bildar bas för hur läraren försöker förstå barnens resonemang. Denna kompetens 
grundar sig alltså på lärarens erfarenheter och lärda kunskaper men särskilt 
kunskaper om hur barn i den specifika kontexten erfar och lär, vare sig det gäller 
6-åringar eller 2-åringar.  

Lärarens kunskaper om lämpliga arbetsformer bygger enligt Grevholm (2010, 
2012) på erfarenheter från liknande situationer och kunskapssyn. Den teoretiskt 
drivna planerade undervisningen är av stor vikt, men så är även relationen till de 
barn och de arbetsformer som lämpar sig i en viss verksamhetsform. PCK 
differentierar de kunskaper som lärarens professionella arbete byggs upp av, 
men med stöd av Grevholms begreppsstruktur kan det didaktiska arbetet 
nyanseras och bättre förstås som de individuella lärarkompetenser varje lärare 
utvecklar i sin praktik.  Det kunskapsbidrag artikeln gör anspråk på att bidra med 
är en diskussion och problematisering av det professionella pedagogiska arbetet i 
daghem och förskola. Professionaliteten framträder i den didaktiska 
handlingskompetensen som här beskrivits med stöd i PCK och Grevholms 
begreppsstruktur men i en verksamhetsform som tills nyligen sett begrepp som 
ämnesdidaktik och undervisning främmande. Slutsatsen är att didaktisk 
handlingskompetens och konsekvenserna för barns lärandemöjligheter gör sig 
gällande hos lärare som arbetar med yngre barn i lika hög grad som lärare i 
skolan.   
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Meningsskapande i förskolan  
– om kommunikationen mellan  

pedagog och barn vid en skapande aktivitet  

Ann-Christin Furu  & Eva Ahlskog-Björkman   

Syftet med denna artikel är att synliggöra och diskutera den meningsskapande 
kommunikationen mellan pedagog och barn vid en skapande aktivitet i förskolan. 
Artikeln baserar sig på resultaten från en studie som utgår från ett relationellt synsätt, 
där kommunikation och relation betraktas som grundförutsättningar för barns lärande. 
Det empiriska materialet hämtas från en videoobservation av en skapande aktivitet i 
förskolan. Till grund för analysen ligger en episod som synliggör kommunikationen 
mellan pedagog och barn kring barnets skapade artefakt. Episoden analyseras med 
avseende på dels den mening barnet, genom kommunikation, tillskriver sin skapade 
artefakt och dels de sätt på vilka pedagogen genom kommunikation befrämjar detta 
meningsskapande. Resultatet visar att pedagogen genom sina kommunikativa strategier 
skapar en trygg och bekräftande relation till barnet. Hon bidrar också aktivt till barnets 
berättelse om den skapade artefakten, vilket inrymmer möjligheter till meningsskapande 
och lärande. Avslutningsvis diskuteras vikten av en ökad medvetenhet om de 
kommunikativa strategiernas betydelse som ett led i utvecklandet av pedagogers 
professionalism vid skapande aktiviteter.   
 

Inledning  

Skapande i bild, trä och textil är några av de pedagogiska aktiviteter som av 
tradition har fått stort utrymme inom dagvård och förskola. Allt sedan 1900-
talets början har tillvaratagande av barns kreativitet haft en central roll i 
pedagogiska verksamheter riktade till barn under skolåldern. Skapande har vid 
sidan av lek utgjort utgångspunkten för lärande. I teoribildning kring de yngre 
barnens lärande i skapande verksamhet betonas de estetiska läroprocesserna 
(Klerfelt & Qvarsell, 2012; Riddersporre & Persson, 2010; Änggård, 2006). I 
estetiska läroprocesser ges utrymme för barns identitetsskapande, eftersom 
barnet genom skapande aktiviteter kan närma sig omvärlden, se sig själv i 
relation till denna omvärld och förhålla sig själv till den (jfr. Sava, 1995). I 
skapande aktiviteter kan barns kommunikativa och sociala färdigheter, etiska 
förhållningssätt, delaktighet, men också konkreta kunskapsinnehåll, bearbetas 
och utvecklas.  

Ett kännetecken för barns skapande processer är strävan efter att skapa mening i 
eller förstå sin tillvaro (jfr. Gärdenfors, 2010; Sava, 1995; Vygotskij, 1987; 
1995; Wright, 2010). Enligt Bruner (2002) är meningsskapande en förutsättning 
för allt lärande. Genom processer av meningsbildning ger barnet sina 
erfarenheter en viss mening i en given kontext eller situation. Barnet sätter då in 
sig själv och sina möten med omvärlden i ett kulturellt sammanhang. Den 
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individuella meningen är således förankrad i och får sin betydelse i den kultur 
där den skapas. Därigenom är den också möjlig att kommunicera om. Enligt 
Bruner (ibid) är kunskap och kommunikation ömsesidigt beroende och ett av de 
verktyg barn kan använda sig av för meningskapande är berättande (jfr. 
Gärdenfors, 2010).  

I aktuell barnpedagogisk litteratur betonas kommunikationens betydelse för 
barns lärande (se t.ex. Gjems, 2013). Sambandet mellan skapande, kunskap och 
kommunikation tydliggörs också i det nya styrdokumentet för förskolan: ”Lek 
och fantasi har stor betydelse när barnen lär sig nya kunskaper och färdigheter. 
Förskoleundervisningen ska erbjuda barnen tillfällen att kommunicera, uttrycka 
sig på olika sätt och få nya upplevelser.” (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 8). 
Forskning visar att kommunikationens kvalitet – d.v.s. inte bara att vi 
kommunicerar, utan även hur vi kommunicerar – påverkar förutsättningarna för 
barns lärande (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2009). Pedagogens 
roll är i detta sammanhang avgörande. 

I denna artikel diskuterar vi resultat från en studie, vars syfte är att utforska den 
meningsskapande kommunikationen mellan pedagog och barn vid en skapande 
aktivitet i förskolan. I studien riktar vi mera specifikt uppmärksamheten mot 
kommunikationens kvalitet och söker svar på följande frågeställningar: 1) 
Vilken mening tillskriver barnet, genom kommunikation med pedagogen, sin 
skapade artefakt? 2) Hur befrämjar pedagogen genom sina kommunikativa 
strategier barnets möjligheter att ge mening till sin skapade artefakt? Vi önskar 
genom denna studie synliggöra hur olika kommunikativa strategier kan användas 
för att stöda barns meningsskapande vid skapande aktiviteter.  

Teoretisk referensram  

Den här studien vilar på grundantagandet att människan är en relationell varelse 
(Buber, 1994). Hon föds, utvecklas och lär i relation till andra människor. De 
ömsesidiga, förtroendefulla relationerna är lärandets plattform – endast här kan 
barnet förverkliga sin lärandepotential (Buber, 1993). Det relationella 
perspektivet riktar därför uppmärksamheten mot de mellanmänskliga 
relationerna i pedagogiska kontexter. Inom detta perspektiv betraktas de 
mellanmänskliga relationerna som en grundval för lärande (Bingham & 
Sidorkin, 2004; Aspelin & Persson, 2011). Kvaliteten på dessa relationer 
betraktas som avgörande för vilka möjligheter det uppstår för barn att utvecklas, 
skapa mening och lära. God pedagogik bygger enligt detta synsätt på stabila och 
vitala relationer mellan pedagoger och barn (Aspelin & Persson, 2011). Genuina 
pedagogiska relationer är enligt Aspelin (2014) både intersubjektiva och 
asymmetriska. Intersubjektiviteten innebär att relationerna skapas i mötet mellan 
två aktiva subjekt, barnet och pedagogen. Asymmetrin innebär att pedagogen har 
ett större ansvar för relationen än barnet. Detta innebär mera specifikt att 
pedagogen både bekräftar barnet genom att se henne som den hon är just nu och 
utmanar barnet att utvecklas till den hon kan bli. Pedagogen omfattar alltså 
barnet och kan leva sig in i barnets perspektiv här och nu, men blickar också mot  
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framtiden. Genuina pedagogiska relationer kännetecknas av personlig närvaro, 
äkthet och samvaro, acceptans och bejakande. De skapas genom verbal och non-
verbal kommunikation.  

I det följande redogör vi för kommunikationens betydelse för meningsskapande 
och lärande med utgångspunkt i sociokulturell teori. Vidare gestaltar vi 
kommunikationens roll i estetiska läroprocesser. Slutligen fördjupar vi synen på 
pedagogen som skapare av förskolans kommunikationskultur. 

Om kommunikation och estetiska läroprocesser  

I ett sociokulturellt perspektiv betonas kommunikationens betydelse som 
medierande redskap för lärande (Dysthe, 2003; Säljö, 2005; Vygotskij, 1999). 
Medierande redskap är verktyg (fysiska eller intellektuella/språkliga) som kan 
användas för att förmedla verkligheten. Kommunikativ delaktighet och en 
medveten strävan att se, förstå och hantera sin omvärld är förutsättningar för 
kunskapsbildning (Säljö, 2005). I detta sammanhang betraktas kommunikation 
som en process av gemensamgörande. Det innebär att vi genom kommunikation 
samordnar oss själva i ömsesidiga relationer med andra. I och genom 
kommunikation balanseras våra behov av individualitet och socialitet; vårt 
behov av självuttryck och vårt behov av samverkan med andra människor.  

Dysthe (2003) betraktar kommunikationen, och då särskilt språket, som 
förbindelsen mellan de inre mentala processerna och de yttre sociala 
aktiviteterna i varje lärandeprocess. Den språkliga kommunikationen möjliggör 
både reflektion över det egna lärandet och handling i förhållande till andra 
deltagare i samma situation. Flerstämmigheten i kommunikativa händelser som 
involverar två eller flera personer samtidigt, utgör en resurs i meningsskapandet. 
Kommunikationen kan ses som en kreativ process med potential att generera ny 
mening. De kommunicerande parterna kan båda uppleva sig som aktiva subjekt, 
som skapar mening och kunskap (jfr. Dysthe 1996).  

Kommunikation vid skapande aktiviteter kan vara multimodal d.v.s. samtidigt 
ske i olika modaliteter, såsom artefakt, bild, skriven text, berättelse och samspel 
(jfr. Kress, 2001; Wright 2010). De olika modaliteterna har olika 
meningspotentialer och -begränsningar (Kress, 2001). Därigenom kan de på 
olika sätt bidra till lärande. I en lärandesituation kan kommunikationen också 
vara intermodal med avseende på relationen mellan de olika modaliteter som är 
representerade (jfr. Marner & Örtegren, 2003). Just i mötet mellan olika 
modaliteter ligger möjligheter till meningsskapande. I varje situation där 
skapande pågår finns således både en multimodal kommunikation mellan 
människor, och en intermodal kommunikation som sker mellan de olika redskap 
eller verktyg (artefakt, bild, berättelse, språk) som förekommer i situationen (jfr. 
Wright 2010).  

Den kommunikation som sker i förskolan är situerad i en specifik kulturell, 
historisk och social kontext (jfr. Säljö, 2005). Genom att interagera med andra 
blir barnet delaktigt i förskolans kommunikationskultur (jfr. Bruner, 2002). Vi 
menar därför att kommunikationen mellan pedagog och barn skapar och 
återskapar såväl möjligheter som begränsningar för lärande i förskolan.  
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Kommunikation och lärande i förskolan utforskas i denna studie i en specifik 
kontext, nämligen vid en skapande aktivitet. I skapande aktiviteter har de 
estetiska uttrycksformerna en central funktion. Estetiska uttrycksformer har i alla 
kulturer och under alla tider varit ett sätt som människor använt sig av för att 
förmedla kultur och kunskap till varandra (Riddersporre och Persson, 2010). 
Begreppet estetik kommer från grekiskans aisthetiko´s d.v.s. det sinnliga, det 
förnimbara (Nationalencyklopedien, 2015). Estetik kan därför bland annat 
förstås som en specifik kunskapsform, förnimmelsekunskap d.v.s. vi lär oss om 
världen genom våra sinnen.  

De estetiska upplevelserna ligger som grund för det estetiska uttrycket. Dessa 
inre upplevelser, som Riddersporre och Persson (2010) benämner intryck, 
omvandlas till uttryck då vi försöker gestalta våra upplevelser genom t.ex. bild, 
dans, rörelse och musik. Med hjälp av olika medier och material i den skapande 
processen arbetar barnet med att göra inre upplevelser konkret uppfattningsbara. 
Detta leder till att jaget speglas, får tydlighet och karaktär, vilket bidrar till att 
både kunskapsutvecklingen och identitetsutvecklingen är länkade till varandra 
(Karlsson Häikiö, 2012).  

Wright (2010) anser att just estetiska läroprocesser förser unga människor med 
holistiska meningsskapande erfarenheter som engagerar deras kropp, hjärta och 
själ. Därtill kan målet med estetiska läroprocesser enligt Sava (1995) vara att öka 
barnets medvetenhet och insikt när det gäller sig själv och andra människor, 
naturen och kulturen. Sava (ibid) anser att den estetiska läroprocessen bidrar till 
lärande genom transformation. Transformation innebär ett förändrat tänkande i 
fråga om individens inre verksamhet och hennes relation till omvärlden. De 
erfarenheter som individen tar del av i estetiska läroprocesser framkallar hennes 
känslor och blir meningsskapande.  

En dimension av de estetiska läroprocesserna utgörs av att barn berättar om de 
artefakter de skapat. Änggård (2006) hävdar att kommunikationen har betydelse 
för det som barn vill uttrycka. När barn berättar om sina artefakter uppstår det 
möjligheter till transformation. Innehållet konstrueras och omkonstrueras 
kontinuerligt under barnets berättelse om artefakten. Här kan andra barn och 
vuxna fungera som medkonstruktörer av berättelserna. Kommunikationen 
mellan barn och pedagoger i skapande aktiviteter kan bidra till barnens 
metaperspektiv på och djupförståelse av de skapade artefakterna och olika 
ämnesinnehåll (jfr. Riddersporre & Persson, 2010).  

Pedagogen som skapare av förskolans kommunikationskultur  

Barns möjligheter att vara aktiva i kommunikation med andra barn och med 
vuxna utgör grundläggande förutsättningar för lärande (Sheridan, Pramling 
Samuelsson & Johansson, 2009). Kvaliteten på kommunikationen mellan vuxen 
och barn och dess återverkningar på kommunikationen mellan barn och barn är 
en av de mest avgörande aspekterna för verksamhetens kvalitet (Bygdesson-
Larsson, 2010).  

Ansvaret för att skapa goda förutsättningar för kommunikation ligger hos 
pedagogen. Pedagogen kan genom sin kommunikation lyhört uppmärksamma 
barnets värld och erfarenheter, samt fokusera på ett innehåll som är intressant 
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och meningsfullt för barnen (Pramling Samuelsson & Tallberg Broman, 2013). 
Detta förutsätter dock att pedagogen möter barnet genom en strävan efter delat 
fokus, samt att hon dels lyssnar in och tolkar barnets verbala och non-verbala 
budskap, dels att hon ger utrymme för barnet att uttrycka sig och ”tänka högt”. 
Öppenhet, ömsesidighet, emotionell närhet, intersubjektivitet, engagemang, 
respekt, samhörighet och humor är värdefulla inslag i en fungerande 
kommunikation mellan vuxna och barn (Johansson, 2004; Sheridan, Pramling 
Samuelsson & Johansson, 2009).  

Pedagogens sätt att kommunicera hänger samman med hennes barnsyn. Bae 
(2012) visar genom en observationsstudie av kommunikationen mellan pedagog 
och barn på daghem att pedagogens kommunikation påverkar barnens 
kommunikation. Här framträder två kommunikationsmönster, vilka bidrar till 
olika förutsättningar för barns meningsskapande. Rymliga mönster skapas när 
pedagogen är lyssnande och observant, välvillig och förstående, samt svarar an 
på barnets känsla eller upplevelse. Trånga mönster innebär att pedagogens sätt 
att kommunicera gör att kommunikationen tappar vitalitet och barnet drar sig 
undan. Bae (ibid) hävdar att de rymliga mönstren möjliggör att pedagogen och 
barnet möts i ömsesidigt samförstånd. Detta innebär att barnet betraktas som en 
likvärdig kommunikationspartner, som är fri att uttrycka sina åsikter och 
känslor. Barnets möjlighet till delaktighet är därmed relationellt förankrad – den 
hänger samman med ett sätt att leva i social gemenskap där barn betraktas som 
likvärdiga subjekt i dialoger mellan flera personer. Även pedagogens förmåga 
till tolkning och inlevelse i barnets tanke- och känslovärld är betydelsefull.  

Kommunikation utgör även en grundförutsättning för de berättelser barn skapar 
om sig själva, sitt lärande och sin omvärld i olika pedagogiska kontexter. 
Berättelser är i sig själva meningsskapande aktiviteter och därigenom 
betydelsefulla för barns kunskapsutveckling, identitetsutveckling och sociala 
utveckling (Fast, 2014). Genom berättande knyts barnets kognitiva, emotionella 
och sociala erfarenheter samman och berättandet är därför centralt i barns 
lärande.  

När det gäller skapande processer menar Wright (2010) att tecken i olika 
modaliteter (bild, tal, kroppsspråk) integreras holistiskt till en kommunikativ akt. 
Även Gallas (1994) lyfter fram att djupa transformativa lärandeprocesser uppstår 
genom narrativa funktioner där begreppet ”språk” uppfattas i vid bemärkelse, 
d.v.s. som olika tecken som sammanflätas. Bilden kan i sig själv uppfattas som 
ett av de ”språk” barnet använder för att skapa mening, men meningsskapandet 
kan fördjupas genom berättande.   

Pedagogen kan alltså påverka barns meningsskapande genom sitt sätt att bemöta 
deras berättande. Pedagogens sätt att kommunicera - genom språk, röst och 
kroppsspråk – kan därigenom sägas vara en del av pedagogens förverkligade 
pedagogik. Genom variationer i intonation och betoning, tempo och pausering, 
röstkvalitet och röststyrka kan pedagogen uttrycka engagemang och kunnande 
(Furu, 2011). Genom röstanvändningen visar hon intresse för barnets perspektiv, 
uppmuntrar barnet att uttrycka sig, samt signalerar att det barnet säger är 
betydelsefullt. Också kroppsspråket har en avgörande betydelse, eftersom 
kroppen utgör själva förbindelsen mellan det individuella och det kollektiva. 
Kroppen är det gränssnitt genom vilken pedagogen uttrycker sin professionella 
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identitet (jfr. Giddens, 1997). Rösten, kroppsspråket och språket utgör alltså 
sammantaget pedagogens framträdande (Aspelin, 2015), d.v.s. hennes sätt att 
vara i det pedagogiska vardagslivet. Genom pedagogens framträdande skapas 
alltså förskolans kultur för kommunikation, meningsskapande och lärande.  

Ansats, metod och genomförande  

I fokus för denna studie står den meningsskapande kommunikationen mellan 
pedagog och barn under en skapande aktivitet i förskolan. Vi utgår från en 
forskningsansats baserad på livsvärldsfenomenologi (Bengtsson, 2005) och 
hermeneutik (Ödman, 2007). Inom livsvärldsfenomenologin riktas 
uppmärksamheten mot människors levda erfarenhet, deras upplevelser i och av 
sin vardag. Det fenomen vi valt att utforska är inbäddat i en viss tid och ett visst 
rum, det är därför knutet till en specifik situation, präglat av den omgivande 
kulturen eller kontexten. Förståelsen av det resultat studien genererar är 
beroende av tolkning i förhållande till teori och empiri. Studien har också ett 
narrativt anslag (Clandinin, 2007). Den narrativa kunskapens existentiella, 
beskrivande och emotionella karaktär lyfts fram och relationen mellan forskarna 
och det utforskade betraktas som ett möte i vilket kontext, tolkning och 
förståelse av mening har en framträdande roll. Det empiriska materialet hämtas 
därför från en autentisk pedagogisk kontext d.v.s. den vardagsvärld där barn i 
kommunikation med varandra och med pedagoger ger mening åt sina 
erfarenheter.  

Den empiriska studien genomfördes som en pilotstudie inför ett större 
forskningsprojekt om kommunikationens och relationens betydelse i skapande 
aktiviteter. Studien gjordes i en förskola i en finlandssvensk småstad. Förskolan 
ligger i anslutning till en lågstadieskola. I den observerade gruppen fanns 12 
barn och en erfaren pedagog. I denna artikel analyserar vi en episod, som hämtas 
ur en knappt tre timmar lång videoobservation. Under observationen användes 
två videokameror, varav den ena huvudsakligen fokuserade pedagogen och den 
andra barngruppen. Videoobservationen gjordes under förmiddagstid och 
inkluderade en gemensam samling, förskoleuppgifter och en skapande aktivitet. 
Pedagogen hade här valt att utgå från temat vinter och barnen fick i uppgift att 
skapa en snögubbe. Barnen fick frihet att själva styra sin skapande process i 
fråga om val av t.ex. arbetssätt, material och tidsdisponering. Inga konkreta 
modeller eller specifika instruktioner för den skapade aktiviteten förekom. 

För denna artikel har vi valt att närmare analysera en tre minuter lång episod, där 
pedagogen kommunicerar med ett av barnen kring den artefakt barnet skapat. 
Episoden har transkriberats med hjälp av mjukvaran InqScribe. I den ordagranna 
transkriptionen har även röstanvändning och kroppsspråk noterats. Episoden har 
därefter analyserats med avseende på den mening barnet tillskriver sin skapade 
artefakt i förhållande till kommunikationens kvalitet. Ur den valda episoden 
framträder en berättelse, vilken visar på barnets meningsskapande. Berättelsen 
bildar utgångspunkt för vår analys och tolkning. Uppmärksamheten riktas även 
mot pedagogens kommunikativa strategier, eftersom vår utgångspunkt i studien 
är att pedagogen bär huvudansvaret för att skapa en god pedagogisk relation. 
Kommunikationen studeras här utifrån den ordväxling som sker mellan pedagog 
och barn. Dock tolkas varje utsaga i ljuset av röstanvändning och kroppsspråk. 
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Resultatredovisning  

I den valda episoden kommunicerar pedagogen med ett av barnen kring barnets 
skapade artefakt. Artefakten är en bild bestående av ett collage. Barnet och 
pedagogen befinner sig vid ett stort bord, som är fyllt av arbetsmaterial. Vid 
bordet finns också andra barn som arbetar med sina uppgifter. Dessa barn faller 
vid enstaka tillfällen in i samtalet. Pedagogen uppmärksammar dem då genom 
korta kommentarer, men fortsätter sedan sitt samtal med barnet kring bilden.  

Resultatredovisningen nedan består av två delar. I den första delen sammanfattas 
den mening barnet tillskriver sin skapade artefakt i en berättelse. Berättelsen är 
resultatet av en narrativ analys av kommunikationen mellan barnet och 
pedagogen. Genom berättelsen framträder den innebörd barnet ger artefakten. I 
den andra delen följer en redovisning av de kommunikativa strategier pedagogen 
använder sig av för att bidra till barnets meningsskapande.  

Artefakt, berättelse och mening  

I kommunikationen mellan pedagog och barn framträder en kort berättelse som 
synliggör den mening barnet kopplar till den skapade artefakten. Artefakten 
utgör utgångspunkt för meningsskapandet, men tolkas alltså inte i sig själv, utan 
genom berättelsen. Utgående från den analyserade episoden utformas följande 
berättelse om den skapade artefakten: 

Det är en sagoskog. Där är ett levande träd med en krona och ett litet hus till ekorren. 
Ekorren är borta och jagar efter levande nötter. Ekorren är kompis till snögubben, som 
har en kvast. Ekorren och snögubben har varsin telefon. Ekorrens telefon har ett S på 
sig och snögubbens har ett O. De är också bästa kompisar. De får berätta sina 
hemligheter för det levande trädet, för det är också bästa kompis. 

Berättelsen byggs upp kring några centrala förmänskligade gestalter: ett levande 
träd med krona, en snögubbe med kvast och en ekorre som har ett eget hus. De 
är alla tre vänner, som delar hemligheter. Gestalterna kommunicerar 
hemligheterna genom sina telefoner, som är märkta med bokstäver.  

I berättelsen väver barnet samman sina personliga erfarenheter av den 
omgivande kulturen och naturen. Berättelsen utgår alltså från barnets livsvärld. 
Barnet inkluderar kulturella symboler i sin berättelse (huset, snögubben med sin 
kvast och telefonerna som är märkta med bokstäver) och placerar sina gestalter, 
händelseförloppet och de kulturella symbolerna i naturmiljö. Barnet bearbetar 
sin erfarenhet av natur och kultur genom att fläta samman fantasi och verklighet. 
I berättelsen behandlar hon också fenomenet vänskap.  

Pedagogens kommunikativa strategier  

Utgående från den valda episoden vill vi synliggöra ett antal kommunikativa 
strategier genom vilka pedagogen verbalt och non-verbalt kan bidra till barnets 
meningsskapande. I resultatredovisningen delar vi in episoden i tre avsnitt och 
redogör för de strategier som vid analysen tydligast framträder i respektive 
avsnitt. I episoden är de kommunikativa strategierna ömsesidigt sammanflätade 
och delvis parallella skeenden. Några strategier förekommer i samtliga avsnitt, 



 
31 

men vi redovisar dem för tydlighetens skull endast en gång och i den ordning de 
framträder i materialet.  

Episoden inleds med att barnet påkallar pedagogens uppmärksamhet och visar 
henne sin bild. 
 

Barnet: Sanna... Sanna... (uppåtgående intonation, tittar på pedagogen, rör vid 
hennes axel, ser på sin bild, petar naglarna och väntar medan pedagogen samtalar 
med ett av de andra barnen) 
Barnet: Sanna, nu är jag färdig! (rör vid pedagogens axel) 
Pedagogen: Är du färdig? (pedagogen vänder sig mot barnet, tar kort ögonkontakt 
och ställer sig sedan bakom barnet, lutar sig över henne och fokuserar bilden) 
Barnet: Vet du vad det där är? (ler, tittar på bilden) 
Pedagogen: Nej, nu vill jag nog... (tittar på bilden) 
Barnet: Det är ett levande träd. (ler) 
Pedagogen: Ett levande träd? (stigande intonation, tittar på bilden) och det här då? 
(frågande intonation, böjer sig ner, pekar på bilden) 
Barnet: Det här är som... (pekar) 
Pedagogen: Hur har du tänkt där då? (frågande, pekar på bilden) 
Barnet: Det är ett litet hus, det är till ekorren (vänder ansiktet och blicken uppåt mot 
pedagogen, ler, etablerar ögonkontakt) 
Pedagogen: Ett hus till ekorren? (låter engagerad och intresserad i rösten, tittar på 
bilden) 

I detta avsnitt av episoden använder pedagogen följande kommunikativa 
strategier:  

1. Pedagogen svarar an på barnets initiativ genom att vända sig mot barnet 
och tar för en kort stund ögonkontakt med barnet. Därigenom skapas ett 
utrymme för barnet att visa bilden, men också att börja föra ett samtal 
om den. 

2. Pedagogen delar barnets fokus genom att ställa sig bakom barnet för att 
se på bilden ur samma perspektiv som barnet.  

3. Pedagogen upprepar det barnet nyss sagt med frågande och intresserad 
intonation ”Ett levande träd?” vilket uppmuntrar barnet att utveckla sin 
tankegång. 

4. Pedagogen ställer öppna frågor såsom ”Och det här då?” och  ”Hur har 
du tänkt där då?”. 

5. Pedagogen sammanfattar det barnet sagt med engagerad och intresserad 
röst ”Ett hus till ekorren?” och bekräftar därigenom barnet och 
berättelsen om artefakten. 

6. Pedagogen värderar det barnet sagt positivt genom att le, samt genom 
att i röstanvändningen uttrycka engagemang och intresse (hon varierar 
intonation och betoning).  

Längre fram i episoden fortsätter kommunikationen mellan barnet och 
pedagogen med fokus på olika element i artefakten samtidigt som barnet 
fortsätter att skapa. Några av de andra barnen i gruppen kommer fram och ett av 
dem deltar i samtalet. 



 
32 

  
Barnet: Jag tror faktiskt att nötter lever. (ler, tittar ner mot bilden) 
Pedagogen: Ekorrens hus och han är ute och jagar och det var ett levande träd. 
(pekar på bilden, rör vid flickans arm) 
Barnet: Hups, oj dom glömde jag! (går ner på knä, vänder sig åt sidan, tar en 
pappersbit och ska limma) 
Pedagogen: Vad har du glömt? (ler) 
Barnet: Dom här två. (visar på pappersbitar och tar lim) 
/…/ 
Pedagogen: Hördu, vad hände med det där levande trädet? (frågande intonation, 
tittar på barnet) 
Barnet tittar snabbt upp, ser ut att tänka, tittar på de andra barnen i gruppen. 
Barnet: Jag tror det är /ohörbart/ faktiskt. (tittar upp, ler) 
Pedagogen: Är det någon kompis till snögubben? (frågande, ser på barnet) 
Barnet: Jo. (koncentrerad på att limma fast nånting) 
Pedagogen stannar upp, tittar på när barnet limmar, ger henne gott om tid. 
Pedagogen: Nå, vad har de för sig? (ser på barnet) 
Flickan arbetar koncentrerat, svarar inte. 
Pedagogen: Nå, vad är det du limmar nu då? (ser på barnet) 
Barnet: Det här är en krona till trädet... (limmar) och det där är en... jag måste lägga 
mer lim. (koncentrerad min, limmar) 
Ett av de andra av barnen i gruppen vänder sig mot barnet och frågar var trädet är. 
Barnet: Här! (tittar på det andra barnet, ler, pekar)  
Pedagogen: Det är ett levande träd. (tittar på det andra barnet med allvarlig min) 
Barnet: Jag är inte så bra på att rita träd. (ser bestämd ut, tittar ner på bilden) 
Pedagogen: I fantasin kan det se ut hursomhelst. (betonar ”hursomhelst”, ser på 
barnet) 
Barnet: Jå. (nickar livligt) 
Pedagogen: Och nu vet vi att det är ett levande träd. 
Barnet: Och det där är kvasten. Det är en sagoskog. (tittar upp, ler) 
/…/ 
Barnet lyfter upp sin bild, verkar föra bort den, ser frågande på pedagogen, lägger 
ner bilden på bordet. 
Barnet: Vet du vad det där är då? (pekar på bilden) 
Pedagogen sätter sig på huk och fokuserar bilden. 
Pedagogen: Nä? (frågande intonation, ser på barnet) 
Barnet: Telefoner... (svänger sig av och an, hämtar en penna, pysslar på, tittar på 
pedagogen) 
Pedagogen: Telefoner åt vem? (ser på barnet) 
Barnet: Åt ekorren och snögubben för dom är också bästa kompisar. (pedagogen och 
barnet ser på varandra) 
Barnet tar en penna och börjar skriva något på bilden. 
Pedagogen: Jå, har dom varsin telefon? (ser på barnet, tar ögonkontakt) 
Barnet: Jå... (tittar på de andra barnen som skapar intill) 
Pedagogen: Hmm... (nickar) Vilken är ekorrens? 
Barnet: Den som har… ett S på sig... Och den som har ett O på sig... det är... det är 
snögubbens. (skriver, lyfter blicken, ser på pedagogen och ler) 
Pedagogen: Mmm... snögubbens... (nickar) Brukar de prata med varandra där i 
skogen? (ser på barnet, gestikulerar med händerna) 
Barnet: Ja. (ler och nickar) 
Pedagogen: Ja, om allt möjligt. Har de hemligheter? (tar ögonkontakt, ler, nickar) 
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Barnet: Ja.. (ser på pedagogen, ler, lyfter bilden) men de får nog berätta 
hemligheterna åt det levande trädet, för att det är också bästa kompis.  

7. Pedagogen skapar närhet till barnet genom att röra vid barnets arm och 
sätta sig på huk. Hon signalerar också närhet genom att använda barnets 
namn och ta ögonkontakt. 

8. Pedagogen ställer olika typer av frågor till barnet: öppna och slutna 
frågor, samt ledande frågor. Frågorna syftar till att stimulera barnet till 
fortsatt berättande. Härigenom ges barnet möjlighet att verbalisera sina 
tankar, men också till att utvidga sin berättelse. Under sekvensen riktar 
pedagogen öppna frågor till barnet. Pedagogen signalerar att hon vill 
höra mer genom att undra ”Hördu, vad hände med det där levande 
trädet?” och ”Nå, vad har de för sig?”. Andra frågor är till sin karaktär 
mera slutna frågor såsom ”Jå, har dom varsin telefon?”, ”Brukar de 
prata med varann?”eller ”Vilken är ekorrens?” och deras funktion är inte 
lika klar. En tredje typ av frågor är ledande frågor såsom ”Är det nån 
kompis till snögubben?” eller ”Har de hemligheter?”. Genom dessa 
frågor försöker pedagogen föra in nya teman utifrån sin egen tolkning av 
bilden. Dessa frågor påverkar både berättelsens utformning och barnets 
sätt att ge mening åt artefakten. De styr alltså barnets berättelse och 
bidrar egentligen inte till barnets egen utveckling av berättelsen.  

9. Pedagogen delar berättelsen med andra barn i gruppen genom att med 
stort allvar säga ”Det är ett levande träd!”. Härigenom ger hon uttryck 
för att hon tar barnets skapade artefakt – och den innebörd barnet 
tillskrivit den genom sin berättelse – på allvar. 

10. Pedagogen vidgar barnets perspektiv genom att konstatera att ”I fantasin 
kan det se ut hur som helst.”. 

11. Pedagogen ger berättelsen en narrativ struktur genom att upprepa och 
sammanfatta det barnet har sagt och ”Och nu vet vi att det där är ett 
levande träd”. Pedagogen synliggör sin tolkning av barnets berättelse, 
samt visar genom ett ”vi” att hon vill delta i konstruktionen av den. 

I denna del av episoden finns också möjligheter att spinna vidare och fördjupa 
samtalet som pedagogen väljer att inte ta tillvara, exempelvis barnets kommentar 
om bokstäverna på ekorrens och snögubbens telefoner.  

Episoden avslutas på följande sätt: 
 

Barnet lyfter sin bild, ler mot pedagogen och vänder sig om, börjar gå bort från 
arbetsbordet. 
Pedagogen: Vad kul! (med eftertryck) Ett levande träd och en ekorre och en 
snögubbe... (börjar samla ihop pappersskräpet på bordet) 
Barnet: Bästa kompisar! (går iväg med bilden) 
Pedagogen: som är bästa kompisar. (livfullt) Den var trevlig! (med eftertryck, reser 
sig upp) Få se vad de hittar på för äventyr, hördu, Tilda! (tittar åt barnets håll, sopar 
ihop pappersskräp från bordet) 
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I det avslutande avsnittet av episoden knyter pedagogen ihop berättelsen när 
barnet signalerar att hon avslutat uppgiften. Följande kommunikativa strategier 
framträder: 

12. Pedagogen summerar på ett positivt sätt huvuddragen i barnets 
berättelse ”Vad kul! Ett levande träd och en ekorre och en snögubbe...” 
och ”Den var trevlig!” och bekräftar därigenom grundelementen i 
barnets bild och berättelse.  

13. Pedagogen öppnar upp för en fortsättning: ”Få se vad de hittar på för 
äventyr, hördu, Tilda!”. På så sätt antyder hon att berättelsen kan få en 
fortsättning och uppmuntrar barnet att fantisera vidare. 

Vår tolkning är att pedagogens kommunikativa strategier huvudsakligen fyller 
två syften. De kommunikativa strategierna används ömsom för att etablera en 
god relation till barnet, ömsom för att rikta uppmärksamheten mot specifika 
element i artefakten och i berättelsen. För att skapa en god relation till barnet 
svarar pedagogen an på barnets initiativ, delar barnets fokus, visar att hon 
lyssnar och uppmuntrar till berättande. Hon ökar graden av närhet mellan sig 
själv och barnet t.ex. genom att ta ögonkontakt, vända sig mot barnet eller le. 
Hon använder barnets namn och säjer ”hördu”, vilket visar på en personlig 
kontakt. Pedagogen visar genom röstanvändning och kroppsspråk sitt 
känslomässiga engagemang. Hon varierar intonation och betoning, röstens klang 
är mjuk och hon talar med inlevelse. Dessa kommunikativa strategier ökar enligt 
vår tolkning tryggheten och närheten i relationen. Pedagogen och barnet knyter 
på så sätt an till varandra och det uppstår ett genuint mellanmänskligt möte 
mellan dem (jfr. Aspelin & Persson, 2011). För att rikta uppmärksamheten mot 
specifika element i bilden och berättelsen ställer pedagogen öppna frågor, 
sammanfattar och vidgar det barnet sagt, delar berättelsen med andra barn, 
värderar barnets bild och berättelse positivt och ger berättelsen en narrativ 
struktur. Härigenom gynnas barnets meningsskapande. Vi vill poängtera att 
samma kommunikativa strategi kan användas i båda syftena. Exempelvis kan 
pedagogen genom att uppmuntra till berättande samtidigt både stärka relationen 
och gynna barnets meningsskapande.  

På basen av den analyserade episoden kan vi dock konstatera att pedagogen vid 
några tillfällen väljer att inte fördjupa samtalet utgående från barnets 
kommentarer. Konsekvensen av detta är att barnet går miste om möjligheten att 
utveckla sina tankar om några av elementen i bilden. På samma sätt fungerar de 
ledande frågorna snarast begränsande, då de inte tar tillvara barnets perspektiv 
på det hon skapat. Detta visar på betydelsen av en utvecklad samtalsteknik.  

Diskussion  

Fokus för den här artikeln har varit att synliggöra den meningsskapande 
kommunikationen mellan pedagog och barn vid en skapande aktivitet i 
förskolan. Vi kommer här inledningsvis att diskutera den mening barnet, genom 
kommunikation med pedagogen, tillskriver sin skapade artefakt. Därefter 
diskuterar vi hur pedagogens kommunikativa strategier bidrar till detta 
meningsskapande. Avslutningsvis kommer vi att diskutera studiens 
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implikationer i fråga om utvecklandet av de relationella aspekterna av 
pedagogers professionalism.  

I den analyserade episoden har barnet fått frihet att tolka den skapande uppgiften 
på sitt eget sätt. Hon kan därför genom att använda sin fantasi bearbeta sina egna 
erfarenheter. I både artefakten och berättelsen framträder en naturmiljö. Hon ger 
uttryck för sin egen vardagsvärld i form av teman som kompisrelationer, 
telefonanvändning, bokstavskännedom. Detta är i linje med Savas (1995) 
beskrivning av målet med skapande, d.v.s. att öka medvetenheten om sig själv, 
om andra människor, om kulturen och om naturen. Barnet har dock inte direkt 
avbildat sig själv i artefakten eller inkluderat sig själv i berättelsen.  

Den mening barnet tillskriver bilden uppstår i mötet mellan barnet, pedagogen 
och artefakten, och uttrycks i den gemensamt skapade berättelsen. Genom 
samtalet både ger barnet artefakten en mening och omformar den (jfr. Wright, 
2010) så att meningen både finns och transformeras i samma ögonblick. När den 
gemensamma berättelsen skapas, bildar den samtidigt en utgångspunkt för 
fortsatt reflektion och tolkning. Som medierande redskap fungerar artefakten 
tillsammans med berättandet. Vi ser ett exempel på intermodalitet där artefakten 
och berättelsen sammanflätat bidrar till barnets meningsskapande (jfr. Marner & 
Örtegren, 2003).  

Utgående från resultatet av denna studie, menar vi att det genuina 
mellanmänskliga mötet mellan pedagog och barn är grunden för barnets 
meningsskapande kring artefakten (jfr. Aspelin, 2015). I detta möte spelar 
artefakten en central roll, eftersom kommunikationen utgår från den. Avgörande 
för barnets meningsskapande är dock de kommunikativa strategier pedagogen 
använder sig av. I episoden ger pedagogen uttryck för rymliga mönster (jfr. Bae, 
2012) då hon använder sig av flera strategier som gynnar skapande av en god 
relation. Hon svarar an på barnets initiativ, hon delar barnets fokus och hon 
uppmuntrar till berättande genom att ställa öppna frågor. Hon värderar det barnet 
sagt positivt, sammanfattar det barnet sagt och bekräftar därigenom också 
barnet. Det förefaller som om dessa strategier stöder skapandet av en ömsesidig 
relation, eftersom de ger uttryck för det som Aspelin och Persson (2011) 
benämner närvaro och samvaro. Pedagogen visar att hon är intresserad av den 
artefakt barnet har skapat, och hon lever sig in i barnets tankegång och 
känslovärld. Vi menar att detta sätt att förhålla sig till barnet är en 
grundförutsättning för barnets meningsskapande. En trygg, förtroendeingivande 
och tillitsfull relation gör det möjligt för barnet att med pedagogens hjälp 
tillskriva sin artefakt en mening.  

Under episoden använder sig pedagogen också av strategier som tydligt riktar 
sig mot specifika element i artefakten och berättelsen. Pedagogen ställer öppna 
frågor, hon upprepar, sammanfattar och fördjupar det barnet sagt, samt ger 
berättelsen en narrativ struktur (jfr. Bruner, 2002). Pedagogens engagemang och 
uppmuntran gör det möjligt för barnet att skapa mening kring sin artefakt. Hon 
får genom detta bearbeta sådana teman som ligger henne nära.  

De kommunikativa strategierna kunde även användas för att ytterligare fördjupa 
barnets lärande. Genom att medvetet bearbeta de element som finns i bild och 
berättelse kunde olika typer av lärande synliggöras, t.ex. barnets egna 
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erfarenheter av vänskap, hennes bokstavsinlärning eller hanterandet av olika 
material och tekniker. Utifrån detta resonemang kan vi konstatera att  
pedagogens medvetenhet om lärandemöjligheterna i den aktuella kontexten 
central. För att den skapande verksamheten ska kunna betraktas som pedagogisk, 
bör pedagogen dels ha en medvetenhet om sina egna pedagogiska intentioner 
och dels kunna fånga upp de erbjudanden som uppstår i närvaron och samvaron i 
nuet (jfr. Aspelin & Persson, 2011). Vi ser också att pedagogen kunde ta vara på 
de andra barnens intresse av det pågående samtalet för att berika barnets 
meningsskapande. 

Studiens resultat visar att pedagogens kommunikativa strategier påverkar barnets 
möjligheter att skapa mening. Av studiens resultat kan vi konstatera att det är 
angeläget att pedagoger utvecklar sådana kommunikativa strategier som stöder 
en trygg och bekräftande relation, eftersom denna relation utgör grunden för 
barnets meningsskapande. Studien visar också på vikten av att pedagoger kan 
använda sig av sådana kommunikativa strategier som stöder barnets berättande 
och därigenom låter barnet bearbeta kulturella fenomen ur barnets vardagsvärld. 
Det är också viktigt att pedagogen genom en bred repertoar av kommunikativa 
strategier kan ta vara på och utveckla den lärandepotential som finns i den 
skapande aktiviteten d.v.s. i samtalet kring den skapade artefakten.  

Det resultat vi presenterat i denna artikel grundar sig på ett begränsat empiriskt 
material. Resultatet är inte generaliserbart i en vidare kontext, men utgör en 
värdefull grund för fortsatt forskning om kommunikationens och relationens 
betydelse i skapande aktiviteter. Vi har i diskussionen velat lyfta fram hur de 
kommunikativa strategierna kan användas för att stöda barns meningsskapande 
och medvetet fördjupa barns lärande. Kunskap om de kommunikativa 
strategiernas inverkan på barns meningsskapande och lärande utgör i enlighet 
med detta en betydelsefull del av pedagogers kompetens. Vi menar att en ökad 
medvetenhet om dessa frågor är nödvändig för att utveckla pedagogers 
professionalism vid skapande aktiviteter i förskolan. 
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Delaktighet – en central aspekt av demokrati inom 
småbarnspedagogik 

Marina Lundkvist  

Finländsk småbarnspedagogik1 vilar på demokratins grund och den pedagogiska 
verksamheten i daghem torde bygga, enligt olika styrdokument, på demokratiska 
principer. I fokus för denna artikel finns delaktighet som en central aspekt av demokrati. 
För att exemplifiera och illustrera hur vardagsaktiviteter i daghem kan te sig för barn 
och lärare2 i samspelet och kommunikationen med varandra används några 
verklighetsbaserade episoder som analyseras och tolkas som möjliga uttryck för 
delaktighet. Centrala frågeställningar som ställs är om barn får och ges möjligheter till 
delaktighet och hur lärare verkar förhålla sig till barns delaktighet. Syftet med denna 
artikel blir således att synliggöra och diskutera delaktighet som en central aspekt av 
demokrati i relation till pedagogisk verksamhet med småbarn. I sammanhanget utgör ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande en ontologisk och kunskapsteoretisk referensram, 
inom vilken fostran och lärande betraktas som distribuerat och situerat i en 
praxisgemenskap. Resultatet i artikeln presenteras som tre teman, dvs. Inflytande och 
lyhördhet, Initiativtagande och hänsynsfullhet, samt Lyssna uppmärksamt. 

Inledning 

I finländska styrdokument som gäller pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 
1–5 år i daghem och för andra former av dagvård som syftar till att stöda 
småbarns utveckling och lärande har småbarnsfostran använts som övergripande 
begrepp. Lagen om barndagvård från år 1973 har uppdaterats och en ny lag om 
småbarnspedagogik gäller från första augusti 2015. Innehållet i lagen kommer 
att preciseras i de riksomfattande grunderna för planen för småbarnspedagogik 
som görs upp av Utbildningsstyrelsen.  

I den nya Lagen om småbarnspedagogik (L36/1973, uppdaterad och gäller från 
1.8.2015) utgör fostran, undervisning och vård de centrala begrepp som skall 
lägga grunden för den planmässiga och målinriktade helhet som ges inom olika 
former av barndagvård3. I lagtexten föreskrivs bestämmelser om barns rätt till 
småbarnspedagogik, vilket inkluderar bland annat barns rätt till delaktighet och 
möjligheter att påverka sin vardag i den pedagogiska verksamhetsmiljön. I lagen 
synliggörs också lärarnas skyldigheter att låta barnen vara delaktiga av, ha 
medinflytande på och göra sina röster hörda kring den pedagogiska 

                                                      
1 Småbarnspedagogik i denna artikel syftar explicit på pedagogisk verksamhet i daghem 
med barn i åldrarna 1–5. 
2 I artikeln används genomgående lärare istället för pedagog. Med lärare åsyftas 
barnträdgårdslärare. 
3 Begreppet barndagvård skall i den nya lagen förstås i betydelsen ´småbarnspedagogik´. 
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verksamhetens mål, innehåll och förverkligande. Inom småbarnspedagogik4 
utgör lek och lärande fortfarande viktiga aspekter av en god pedagogisk 
verksamhet (Grunderna för planen för småbarnsfostran, Stakes, 2005, Lag om 
småbarnspedagogik, L36/1973).  

De styrdokument som utgör riktlinjer, dvs. förpliktelser för personal verksamma 
inom småbarnspedagogik, bygger på tanken om demokrati och alla barns 
rättigheter. I styrdokumenten formuleras och preciseras det uppdrag som varje 
lärare som arbetar med yngre barn, dvs. barn i åldrarna 1–5, förväntas uppfylla i 
arbetet som professionell och behörig lärare. Ett centralt uppdrag är det 
demokratiska uppdraget, ett uppdrag som förankras i såväl internationella 
policydokument som FN:s konvention om barnets rättigheter (1989/1991), 
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheter (FrD 63/1999), 
samt Finlands grundlag (731/1999) och nationella dokument som Grunderna för 
planen för småbarnsfostran5 (Stakes, 2005).  

Till det demokratiska uppdraget hör varje barns, möjligheter till delaktighet och 
inflytande, men också att göra sig egen röst hörd och att bli sedd för den individ 
hen är. Enligt den nya lagen för småbarnspedagogik skall vårdnadshavare och 
barnen själva göras delaktiga i den pedagogiska verksamheten och ges 
möjligheter att påverka. Barnets åsikter och önskemål skall beaktas när lärarna 
planerar, förverkligar och utvärderar barnets utveckling och lärande. Enligt 
Grunderna för planen för småbarnsfostran (Stakes, 2005, s. 21) skall varje vuxen 
som arbetar med småbarn ”respektera de erfarenheter och åsikter som barnet har 
och principerna för fostringsgemenskap”. Detta kräver vuxna som genom 
kommunikation och samspel kan stöda varje barns utveckling och lärande. 

Enligt Grunderna för planen för småbarnsfostran (Stakes, 2005) skall läraren, 
fostraren av barnet, ha en känslighet för och förmåga att reagera på barnets 
känslor och tillsammans skapa en tillitsfull atmosfär i vilken barnet känner 
delaktighet och som gynnar barnets allsidiga lärande. Verksamhetsmiljöer som 
kännetecknas av en tillitsfull atmosfär förpliktigar varje lärare att vara medveten 
som sin fostrarroll, egna värderingar och etiska principer för att på bästa möjliga 
sätt låta varje barns tankar och funderingar komma till uttryck. Enligt Grunderna 
för planen för småbarnsfostran (Stakes, 2005), skapar detta möjligheter för 
barnen att känna delaktighet och att utvecklas, lära och fostras i en gynnsam 
demokratisk anda. Med utgångspunkt i de riktlinjer som finns för pedagogisk 
verksamhet med småbarn är syftet med denna artikel är att synliggöra och 
diskutera delaktighet som en central aspekt av demokrati i relation till 
pedagogisk verksamhet med småbarn. Centrala frågeställningar som ställs i 
artikeln är om barn får och ges möjligheter till delaktighet och hur lärare verkar 
förhålla sig till barns delaktighet 

                                                      
4 I den nya lagen om småbarnspedagogik synliggörs betydelsen av pedagogisk 
verksamhet med betoning på ´pedagogik´. Arbetet med att uppdatera den hittills aktuella 
Grunderna för planen för småbarnsfostran (Stakes, 2005) kommer att starta hösten 2015 
i enlighet med den nya lagen. 
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Demokrati och lärande 

Demokrati som begrepp används i olika sammanhang, också pedagogiska, men 
anses ofta omfattande, svårdefinierat och värdeladdat menar Persson (2010). 
Demokrati kan tolkas som uttryck för hur människor är och blir delaktiga av 
olika sammanhang, får inflytande och gör sina röster hörda.  Begreppet kan i 
första hand, menar Persson (2010), tolkas som ett rättsligt och formellt begrepp 
med anknytning till beslutsordningen i ett samhälle. I en mer omfattande 
betydelse handlar demokrati om förhållandet mellan människor och de 
demokratiska värden som samhället vilar på. Två av de viktigaste demokratiska 
grundprinciperna är människolivets okränkbarhet och varje människas frihet. Att 
alla barn och vuxna i daghemsmiljön skall ha rätt att bli behandlade jämställt och 
jämlikt utifrån demokratiska ideal och värderingar kan uppfattas som en 
självklarhet i ett demokratiskt land (Persson, 2010).  

Orlenius (2005) sammankopplar uppfostran med fostran och hävdar att synen på 
uppfostran gått från en moralisk syn till en demokratisk, från ett 
auktoritetstänkande till ett frihetsidealistiskt samt från en enhetskultur till ett 
mångkulturellt samhälle. Människan, barnet utvecklar sitt tänkande, lärande och 
sociala handlande i relation till andra människor i det samhälle som han eller hon 
existerar i.  Även om ett nyfött barn är kompetent på många sätt så ligger inte 
moral, värderingar eller värden, normer och kunskap om de sociala reglerna i 
generna, menar Sommer (1997). Barnet blir tvunget att lära sig att orientera sig i 
omvärlden utifrån en lång rad direkt utryckta och underförstådda regler om hur 
andra människor uppfattar socialt och moraliskt handlande (Sommer, 1997, s. 
106; Thornberg, 2006). Vuxnas roll blir i ett dylikt sammanhang att samtala med 
barnet, ingå i dialog kring etiska och moraliska dilemman. 

Enligt Persson (2010) är samtalet som består av både det sagda och det hörda ett 
centralt pedagogiskt redskap i demokratifostran för pedagogen. Samtalet kan ses 
som en handling som inrymmer budskap, vilket innebär att det sagda måste 
motsvara det som sker i handling för att t.ex. samtalet skall vara äkta och 
genuint. Eftersom pedagogiska handlingar kan vara långa, i tid, och utdragna 
kedjor av samspel mellan barn och lärare anser Persson (2010) att det kan vara 
svårt att analysera dessa. Den tyska filosofen Hanna Arendt (Persson, 2010; 
Mahrdt, 2004) analyserar mänskliga aktiviteter och är speciellt intresserad av 
handlingar. Det är i handlingen, både genom det sagda (språket) samt det gjorda 
(handlingen), som människan visar vem hon är. I likhet med Arendt (1996) 
menar också Persson (2010, s. 64) att det finns olika sorts handlingar, eller 
processer som kan urskiljas. Handla mot innebär sådana handlingar som är 
kränkande i olika former och på olika sätt, handla för handlar om sådana 
handlingar som är av godhet men som ändå inte erbjuder inkludering och i den 
tredje typen av handlingar, handla med, finns en inkluderande gemenskap i 
själva handlingen. I pedagogiska sammanhang och i relation till demokrati avses 
handlingar som bidrar till att skapa relationer mellan människor som 
kännetecknas av ömsesidighet och erkännande mellan människor (Persson, 
2010).  

Springate (2009) kopplar ihop demokrati med lärande och beskriver tre 
perspektiv på demokrati i pedagogiska kontexter. De tre perspektiven beskriver 
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lärande som a) att lära om demokrati, vilket innebär att barn kan lära sig om 
demokrati, värden och normer genom att läraren berättar om detta för dem, b) att 
lära genom demokrati, vilket syftar till att barnen lär sig demokrati genom att 
vara delaktiga av en verksamhetsmiljö som kännetecknas av demokrati. Det som 
barnen får erfara är demokratiskt och på så sätt lär de sig vad demokrati är. Det 
tredje perspektivet, eller c) att lära för demokrati, innebär att demokrati kan 
”levas” i en miljö där alla har en röst och är delaktiga i beslutsprocesser.  

Enligt Freng, Hadler-Olsen och Sørbø (2002) innebär demokrati att varje 
människa måste ta ansvar för sitt eget liv men också för andra människors liv 
och väl. I en demokratisk kontext borde alla människor ha samma möjligheter 
till att förverkliga sig själva. Demokrati kopplas ihop med samhället, men också 
med pedagogiska praktiker som daghem och förskola. Lindahl (2005) säger att 
all pedagogisk verksamhet i daghem och förskola vilar på demokratiska 
principer och ideal. I förskolan skall grunden för barnets demokratiska tänkande 
och handlande läggas och pedagogernas uppgift är att fostra barnet till en 
demokratisk människa. Enligt Lindahl (2005, s. 33) innebär detta att samhället 
måste se till att barnet har möjligheter att bli bekant med de normer och värden 
som finns i samhället. 

Metakognitiva dialoger, sokratiska och deliberativa samtal 

I samspelet mellan barn och lärare är såväl dialogen som samtalet en 
förutsättning för att kunna möta varandra som människor i en ömsesidighet. 
Genom utvecklande dialoger och samtal kring betydelsen av delaktighet gynnas 
också barns förståelse för vad demokrati kan innebära i deras liv. 

Metakognitiva dialoger 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) hävdar att om lärare vill 
förstå barns lärande måste de ta reda på hur barn lär och genom metakognitiva 
dialoger tillsammans med barn synliggöra för barnen själva hur de tänker om sitt 
eget lärande. Att lära innebär då att utveckla sin förståelse av och medvetenhet 
om det egna lärandet med hjälp av andra människor. Lärarens uppgift är att 
ömsesidigt och nyanserat låta barnet självt överväga olika alternativ till 
lösningar och konklusioner av uppkomna situationer i vardagsverksamheten. 
Flavell (1979) benämner detta metakognition och skisserar en modell i vilken 
han förklarar meta6kognition utgående från fyra kategorier av fenomen som är 
viktiga för att barnet skall kunna ta sig an olika metakognitiva uppgifter 
(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Den första kategorin, 
metakognitiv kunskap, handlar om barnets förmåga att upptäcka sin egen 
kunskap för att kunna lösa olika uppgifter. Metakognitiva upplevelser, innebär 
att barnet självt kan uppleva att han eller hon inte förstår det som sägs eller en 
uppgift som skall lösas. Upplevelserna är då kopplade till känslor och påverkar 
barnets metakognitiva kunskaper. Flavell (1979) menar att metakognitiv 
kunskap kan förändras utan metakognitiva upplevelser men påverkar ändå 
barnets självutveckling både under den tidiga barndomen och senare i livet.  De 

                                                      
6 Termen ´meta´ används för att beteckna en aktivitet på en högre nivå än tidigare, t.ex. 
metainlärning innebär lärande om lärande.    
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metakognitiva upplevelserna påverkar också människans mål och strategier för 
att nå vissa metakognitiva mål (t.ex. metakognitiv strategi för att klara av vissa 
uppgifter). Om barnet upptäcker saker eller uppgifter som han eller hon inte 
behärskar, så försöker barnet ändra sina metakognitiva strategier för att nå målet 
att kunna bemästra ett fenomen.  

Metakognition ur ett förskoleperspektiv, menar Pramling Samuelsson och 
Asplund Carlsson (2003), innebär inte barnets kunskap om sin egen kognition 
eller strategier för lärande utan om hur barnet erfar ett lärandeobjekt. Olika 
lärandeobjekt har andra innebörder för barnet än för den vuxne och därför blir 
metakognitiva dialogerna viktiga eftersom det är genom dessa som pedagogen 
kan få barnet att tänka, reflektera och kommunicera sina egna tankar. I dialogen 
med pedagogen lär sig barnet att reflektera sig själv. I metakognitiva samtal blir 
samtalet på motsvarande sätt som dialogen ett samtal om samtalet. Samtalet 
handlar då också om att få barn att tala och reflektera och att hjälpa barnet att 
erfara hur det självt tänker. 

Sokratiska samtal i daghem 

En förutsättning för att barnet skall bli delaktig och ha inflytande i en 
pedagogisk verksamhet är att barnet har eller ges möjligheten att bli både sedd 
och hörd. Philgren (2008, 2010) säger att det sokratiska7 samtalet ger barnet en 
unik möjlighet att utveckla sin förmåga att tänka kritiskt, göra sin röst hörd, 
utveckla sin förmåga att göra klok val och att samarbeta med andra barn och 
vuxna på ett konstruktivt sätt. De sokratiska samtalen hör hemma i en 
humanistisk tradition, inom vilken alla människors möjlighet att delta aktivt i ett 
demokratiskt samhälle är det yttersta målet, säger Philgren (2010), och samtalets 
bakomliggande teori är sociokulturell och bygger på antaganden om individens 
förmåga till kritisk analys. Det sokratiska samtalet syftar därmed inte till att lära 
barnet filosofi, utan ge barnet verktyg och strategier att använda när han eller 
hon tänker, reflekterar intellektuellt och etiskt. Genom detta ses samtalet som en 
pedagogisk aktivitet som syftar till att träna barnets kritiska tänkande, att 
uttrycka sig språkligt och förstå, samt att utveckla förmågan att samarbeta. När 
barnet får träna sig i att samtala och föra dialoger tillsammans med en lärare och 
andra barn, finns också utrymme för att flera barns röster eller idéer hörs och 
därigenom blir barnen delaktiga av det sociala samspelet. Det sokratiska 
samtalet är, enligt Philgren (2010), en friare form av dialog, en mera polyfon 
(flerstämmig) och demokratisk. 

Kritik har förts mot att sokratiska dialoger med småbarn kan vara opassande 
eftersom småbarn inte skall utsättas för svåra och komplexa frågor som de 
överhuvudtaget kanske inte kan svara på och ens har mognaden för att diskutera. 
Kritiska röster har också höjts mot om huruvida det är lämpligt att låta småbarn 
ifrågasätta samhälleliga och andra allmänt vedertagna sanningar. Barnets 
eventuella omognad inför filosoferandet, menar Philgren (2010), kan ses ur dels 

                                                      
7  Sokrates majevtik = förlossningskonst. Läraren lockar fram svaren hos barnet genom 
att stimulera tänkandet istället för att själv ge svaret. Den kunskap som kommer fram i 
en dialog mellan en lärare och ett barn uppfattas som genererad hos barnet självt 
(Philgren, 2010). 
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en epistemologisk och dels en biologisk mognadsmässig synvinkel. 
Epistemologiskt sett har flera teoretiker8 ansett att barnet utvecklas bäst i en 
harmonisk och relativt konfliktfri miljö, biologiskt sett att barnets utveckling 
störs om det blir utsatt för frågor om vad som rätt eller fel, gott eller ont i ett 
skede av livet när barnet inte är moget för det. Mera sentida forskare kritiserar 
såväl Piagets som Kohlbergs teorier och menar att småbarn i ett mycket tidigare 
skede av livets början kan tänka mera abstrakt än vad forskning tidigare visat (se 
bl.a. Johansson, 1999, 2007; Lindahl, 1996, 2002; Björklund, 2007). 

Deliberativa samtal 

Enligt Englund (2000) kan deliberativa samtal förstås som samtal i vilka 
människors olika uppfattningar och värden möter varandra ”med en strävan efter 
att individen själv tar ställning genom att lyssna, överväga, söka argument och 
värdera, samtidigt som det finns en kollektiv strävan efter att finna värden och 
normer som alla kan enas om”. Traditionsenligt har pedagogiska kontexter 
karakteriserats av lärarens kunskapsförmedlande funktion och elevens 
mottagande av kunskapen, medan det deliberativa samtalet öppnar upp för 
individualism i det pluralistiska. Englund (2000) säger att läroplaner och 
värdegrundsfrågor periodvis fått epitetet läroplans-poesi.  

Deliberativa samtal har sin grund i Deweys (1916/1999) tankar om den 
mellanmänskliga kommunikationen som bärande element i demokratiskt 
tänkande. Dewey, som fortfarande anses vara en betydelsefull företrädare för 
utbildning och demokrati, betonar utbildningens demokratiska uppgift, i vilken 
han inkluderar en helhetssyn på människan. Genom att människan får möjlighet 
att delta i olika aktiviteter som speglar samhällets mångfald av normer, värden 
och motsättningar ges individen också möjlighet att utveckla sin egen förmåga 
att delta i sociala sammanhang och lära sig ta eget ansvar. Genom deliberativa 
samtal har barnet möjligheter att lära sig tänka demokratiskt. Demokratiskt 
eftersom några av det deliberativa samtalets karakteristika, enligt Englund 
(2000, s. 6), är samtal där a) skilda synsätt ställs mot varandra och olika 
argument ges utrymme, b) tolerans och respekt visas för den andra genom att 
lära sig lyssna på den andres argument och c) strävan till att komma överens och 
åtminstone göra tillfälliga överenskommelser tillsammans (jfr. Habermas, 1995, 
funderingar om kollektiva viljebildningsprocesser). Johansson (1999, 2007) 
kallar det sistnämnda för etiska överenskommelser och metakontrakt som barnen 
gör mellan varandra. Metakontrakt står för delar av barns etik, underförstådda 
överenskommelser för handlingar som barn utför gentemot varandra. I 
pedagogiska kontexter blir överenskommelserna en potential för lärande och 
etiska upptäcker utifrån barnets perspektiv.  

                                                      
8 Bl.a. Piaget (1960) och Kohlberg (1976) anser att barnets tänkande och moral utvecklas 
i så kallade utvecklingssteg, där utvecklingen går från det konkreta till det mera 
abstrakta. 
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Sociokulturellt perspektiv - lärande genom kommunikation och 
samspel 

I ett sociokulturellt perspektiv på lärande betraktas lärande som beroende av sitt 
sammanhang, en kontext. Lärande kan förstås som en process genom vilken 
människan approprierar delar av de kunskaper och färdigheter som utvecklats i 
ett samhälle. Appropriering, enligt Säljö (2005, s. 71) innebär att individen lär 
sig behärska olika medierande redskap för institutionaliserade praktiker. 
Hundeide (2006) förklarar appropriering med att barn under sin socialisering 
tillägnar sig kulturella redskap som språk, genrer, skrift etc. Detta sker genom att 
barnet gör redskapen till sina egna genom att aktivt arbeta med dem med 
utgångspunkt i egna erfarenheter (se Valsiner, 1997, 2000; Hundeide, 2001, 
2006). 

Wertsch (2000, 2002) betraktar lärande som socialt och kulturellt betingat, vilket 
innebär att kulturella och kontextuella villkor blir av central betydelse för 
förståelsen av vad lärande innebär. Lärande konstitueras i samspelet, 
kommunikationen mellan människor och kännetecknas av intersubjektivitet. I 
samspelet med andra människor tillägnar sig människan olika sätt att tänka, tala 
samt att utföra fysiska handlingar på, olika sätt som gör henne delaktig av en 
praxisgemenskap och ett kollektiv. Då människan ingår i en gemenskap och 
interagerar med andra individer eller redskap av olika slag öppnas alltid 
möjligheter att lära (Säljö, 2000). 

Språket betraktas som centralt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Genom 
att kommunicera med hjälp av språket uttrycker människan sina tankar på olika 
sätt. Ur ett sociokulturellt perspektiv blir då tänkande och språk samma sak 
eftersom det är språket som kontrollerar tänkandet (Säljö, 2000). Kunskap är 
något som inte endast finns inom individen utan utvecklas också genom samspel 
mellan människor som gemensamt försöker hantera olika situationer i 
kommunikationen med varandra. Ur ett sociokulturellt perspektiv är interaktion 
och kommunikation någonting avgörande för lärande, samtidigt som 
kommunikationen och språkanvändningen är länken mellan barnet och 
omgivningen (Vygotsky, 1986). Kommunikativa processer betraktade ur ett 
sociokulturellt perspektiv utgör förutsättningar för människans lärande och 
utveckling.  

Enligt Bakhtin (1981) är all mänsklig kommunikation dialogisk. Detta innebär 
att förståelse och mening i tillvaron uppstår som ett samarbete mellan den som 
talar, skriver eller läser (Dysthe, 2003). Språk och kommunikation är inte bara 
medel, redskap för lärande utan själva grundvillkoren för lärande och för att 
individen skall kunna tänka. Kommunikationen utgör en länk mellan den kultur 
människan lever i och det mänskliga tänkandet (Budwig, Wertsch & Užgiris, 
2000). Enligt Dysthe (2003) med hänvisning till John Dewey betraktas 
kommunikation som en process där individer delar erfarenheter och där det som 
delas blir gemensam egendom. Det sociokulturella perspektivet betonar därför 
språkets kommunikativa och funktionella roll i samspelet med andra människor. 
Dysthe (2003, s. 49) anser att språket blir en länk mellan det yttre 
(kommunikationen med andra) och det inre (tänkandet), och ”att betrakta 
tänkandet som en form av kommunikativt arbete får konsekvenser för hur man 
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organiserar samspelet mellan dem som skall lära och för vilken betydelse man 
tillmäter träning i konstruktiva interaktionsprocesser”. 

Metod och empiri 

Resultatet i denna artikel presenteras i form av tre verklighetsbaserade 
episodbeskrivningar som analyseras och tolkas i relation till delaktighet som en 
aspekt av demokrati. Episoderna och resultatet som har sitt ursprung i ett 
datamaterial, som ingår i en mera omfattande empirisk studie kring demokrati 
och lärande i daghem (Lundkvist, u.å., manus), har samlats med hjälp av 
videokamera. Den mera omfattande studien består av 90 timmar videoinspelade 
samspelssekvenser mellan barn och lärare i pedagogisk verksamhet för småbarn.  
Undersökningsgruppen består av barn i åldrarna noll till fem år samt lärare som 
finns på fem daghem, sex avdelningar på fem olika orter i Svenskfinland. 
Datamaterialet har samlats in från sex daghemsavdelningar på fem daghem i 
Svenskfinland. Urvalet av daghemmen är avsiktligt eftersom forskaren kontaktat 
ett daghem i fem olika kommuner för att få en viss geografisk spridning. 
Videofilmning har skett under flera veckors tid på samma avdelning och i 
huvudsak under fria lekstunder, matsituationer men också samlingsstunder. 
Resultaten i artikeln utgör delresultat som genererats genom analys och tolkning 
av det mera omfattande datamaterialet. 

Datamaterialet har samlats in enligt videografisk metod, vilket innebär att 
forskaren med hjälp av videokamera och audiovisuella rörliga videobilder 
försöker beskriva det som kan ses, uppfattas i människors handlingar och 
uttryck. Enligt det videografiska tillvägagångssättet beskriver forskaren det 
säregna och multipla men också mångfalden av en företeelse. Observationer med 
hjälp av videokamera kan, enligt Lindahl (2002, s. 156–157), innebära ”att 
forskaren observerar dolt eller öppet. Dolda observationer kan emellertid leda till 
rad problem, bl.a. av etisk karaktär. Sådana observationer kan också leda till 
problem eftersom forskaren inte kan ställa relevanta frågor kring 
forskningsfenomenet”. Ett videografiskt insamlat material består oftast av ett 
stort antal videofilmer och omfattar många samspelssituationer mellan barn och 
lärare. I videografiskt inspirerade studier är det av intresse att studera småbarns 
och lärares såväl verbala som den icke-verbala kommunikation och förstå 
samspelets innebörd. Enligt Lindahl (2002) är det viktigt att fånga så många 
aspekter av kommunikationen som möjligt för att fånga variationen och 
mångfalden av mönster samt nå en helhetsförståelse av barnets erfarenhets- och 
tankevärld. 

Videografisk analys och tolkning förutsätter att datamaterialet beskrivs och 
analyseras som en helhet. I sammanhanget är det viktigt att forskaren testar och 
når säkerhet i sin användning av videokameran för att sedan kunna fånga 
användbara samspelssituationer. Ett videografiskt insamlat material är omfångs- 
och nyansrikt vilket gör att de kräver största möjliga noggrannhet av forskaren 
under själva filmningen och vid analys- och tolkningsarbetet för att inte tappa 
syftet och fokus för undersökningen (Lindahl, 2002; Björklund, 2007, 2010). 
Forskaren analyserar materialet med utgångspunkt i forskningsfrågor och 
videomaterialet beskrivs i löpande text som episodbeskrivningar. I 
sammanhanget är det viktigt att beskrivningarna motsvarar verkligheten och att 
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forskaren ”läser” materialet för att finna svar på frågorna. Den skillnad som 
finns mellan videoobservationer och videografi i metodologiskt avseende står att 
finna, enligt Björklund (2007, 2010), på analys- och tolkningsnivån. Videografin 
bidrar med en fokusering och strävan efter att beskriva och tolka människors 
riktade uppmärksamhet, medan videoobservationer utgör en metod för att samla 
data som sedan kan analyseras på olika sätt. Detta innebär att den videografiska 
analysen och tolkningen förutsätter att datamaterialet beskrivs och analyseras 
som en helhet. Helheten omfattar då ett mänskligt deltagande, i vilken 
människans tanke och handling inte kan skiljas åt (Marton & Booth, 2000).  

Resultat och analys 

Syftet med denna artikel är att synliggöra och diskutera delaktighet som en 
central aspekt av demokrati i relation till pedagogisk verksamhet med småbarn. 
Centrala frågeställningar som ställs i artikeln är om barn får och ges möjligheter 
till delaktighet och hur lärare verkar förhålla sig till barns delaktighet. Eftersom 
demokrati kan betraktas som ett omfattande och utmanande begrepp som kan 
förklaras och delas in i flera olika aspekter bestående av flera dimensioner har 
jag valt att i artikeln presentera tre episodbeskrivningar som analyserats och 
tolkats som möjliga uttryck för hur delaktighet kan gestaltas i mötet mellan barn 
och lärare.  Observationerna som presenteras i form av episodbeskrivningar 
utgör exempel på situationer i vilka lärare tar initiativ till samspel och 
kommunikation med barnen men också situationer där lärare kunde utvidga 
samspelet utöver här- och nu genom att benämna, förklara och få barnen att 
reflektera över sina tankar och handlingar i relation till delaktighet och 
demokrati. Observationerna beskrivs i löpande text som episoder och 
kompletteras med dialoger mellan lärare och barn för att utvidga förståelsen för 
hur delaktighet kan tolkas och förstås. Resultatet och analysen av datamaterialet 
med fokus på delaktighet presenteras som tre teman, dvs. Inflytande och 
lyhördhet, Initiativtagande och hänsynsfullhet, samt Lyssna uppmärksamt. 

Inflytande och lyhördhet 

I den pedagogiska verksamhetsmiljö som daghem utgör uppstår situationer i 
vilka barn erfar möjligheter att påverka sin vardag, sina handlingar i samspelet 
med andra barn och vuxna. Inflytande kan innebära att barn har möjligheter att 
påverka skeenden i sin vardag, men också att vara med och påverka i sådana 
situationer som berör dem själva eller ha inflytelse på aktiviter i gemenskapen 
med andra. I mötet med andra människor utgör lyhördhet en viktig dimension av 
delaktighet. Lyhördhet, eller att vara lyhörd, kan förstås som att vara öppen, 
mottaglig och känslig för andra människors tankar och handlingar. I den 
pedagogiska verksamheten kan lyhördhet också handla om att barn och lärare är 
tillgängliga för varandra som medmänniskor.  

Barnen i följande observation opponerar sig mot läraren när hon säger att de 
alltid måste fråga om lov om de vill leka på någon annan plats på gården än på 
den som de oftast använder. Jonathan är den som försöker tala om för läraren, 
påverka läraren att lyssna på dem, att barnen inte brutit mot någon regel när de 
varit ute på gården eftersom de frågat om lov av den andra läraren. Läraren Anni 
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verkar okänslig för det han säger och ovillig att utveckla samtalets verkliga 
innebörd om att barnen upplever att de handlat korrekt. 

I observationen är det matdags och barnen sitter samlade kring matborden. Innan 
barnen skall läsa bordsramsan säger läraren Anni att hon har en viktig sak att ta 
upp till diskussion med barnen.  
 

Läraren Anni säger till barnen: "Ni får aldrig fara dit till det där trädet och de där 
stenarna utan att någon vuxen är med. Ni får inte fara dit ensam och vill ni fara dit 
så skall ni fråga om lov, för det där är inte ens på skolgården". Flera av barnen 
mumlar någonting och John (4:8) säger: "Vi fråga ju". Något av de andra barnen 
funderar vems tomt det är. Anni fortsätter med att säga: "Ni får aldrig gå dit för 
det finns så mycket stenar som man kan trilla på så ni får aldrig gå dit utan 
någon vuxen med. Ni måste alltid fråga om lov först. Skall ni försöka komma 
ihåg det?". Ja svarar flera av barnen. Anni säger: "Nå nu får ni ta fram lilla gubben". 
John som suttit tyst en stund säger: "Men vi frågade ju av Ulla (andra pedagogen)" 
Anni svarar: "Hmm, men vi kan ju inte om Ulla är dit långt i ena ändan och jag 
ännu var inne, så ni kan ju inte fara långt i den där ändan för då ser ju inte Ulla er nå 
om hon är långt i den där ändan (visar med handen) och gör någonting där [...] då 
har hon ju ingen koll på någon som är och klättrar på vassa stenar".  Efter en liten 
stunds tystnad säger Anni: "Nåja skall ni ta fram lilla gubben nu alla" […]. 

Barnen verkar oeniga med läraren Anni om att de gjort fel eller någonting som 
bryter mot existerande regler när hon påpekar att de aldrig får gå bort till 
stenhögen som finns i ytterkanten av daghemsgården. John är den som tar till 
orda och upplyser pedagogen om att de frågat om lov av den andra läraren Ulla 
för att få vistas vid stenhögen. Han får ingen direkt respons på sin kommentar 
om att barnen hade frågat lov. När John första gången upplyser läraren om att de 
frågade om lov får han inget svar. När han frågar andra gången bemöts han av 
ett långt och invecklat svar. Läraren Anni kunde vid tillfället ställa frågor till 
barnen för att få dem att reflektera över den uppkomna situationen och utvidga 
diskussionen med barnen kring överenskomna regler och förklara vad det är som 
gör att reglerna är viktiga att följa. 

Läraren Anni verkar vara ovillig att utveckla diskussionen men däremot mera 
mån om att få den överstökad så snabbt som möjligt så att de kan läsa 
matramsan. John som däremot inte ger sig håller enträget fast vid att barnen inte 
gjort någonting fel eftersom de fick lov av den andra läraren trots att hans 
kommentarer bemöts med ointresse från lärarens sida. Eftersom John försöker 
försvara barnen med att säga att de frågat läraren Ulla innan de gjorde som de 
gjorde kunde läraren Anni ha riktat uppmärksamheten mot det han säger genom 
att gå utöver här- och nusituationen och diskutera betydelsen av regler i 
daghemmet och vad det innebär för barnen om de bryter mot regelverket. John 
och de andra barnen erfar att regler kan ändras och att olika regler gäller 
beroende på vilken lärare de frågar. Det svar som han får på sin kommentar 
innehåller ingenting som varken förklarar eller förtydligar hans egentliga 
fundering, däremot verkar läraren mera intresserad av att få diskussionen 
överstökad. Det viktiga i sammanhanget verkar handla om att barnen under sin 
utevistelse överträtt en regel och att händelsen inte får upprepas.  
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Initiativtagande och hänsynsfullhet 

I samspelet mellan barn och lärare uppstår ofta situationer där lärare är 
initiativtagande till olika aktiviteter och handlingar i den pedagogiska 
verksamhetsmiljön. Initiativtagande, eller att ta initiativ, kan också innebära att 
barnen själva tar initiativ till eller utmanas av vuxna att bli mera 
handlingskraftiga och företagsamma. Daghemsmiljön kan utgöra möjliga arenor 
för barn att fostras till och lära sig att ta egna initiativ. I mötet med andra 
människor utgör hänsynsfullhet en viktig och betydelsefull dimension av 
delaktighet. Att visa hänsyn kan innebära att både lärare och barn visar och 
bemöter varandra som individer med respekt, men också att initiativ-tagande 
beaktas och värdesätts.   

Läraren i följande observation hjälper ett yngre barn att pyssla och Vilgot sitter 
bredvid och ser på. Läraren behöver ett papper och ber Vilgot om hjälp. 
Avsikten verkar vara att aktivera honom och möjligtvis utmana honom 
tankemässigt och motoriskt. Läraren ber honom om hjälp genom att i frågande 
form ge honom uppmaningen att ge henne ett papper. Pågående aktivitet avbryts 
när läraren Ylva, utan trolig vetskap om samtalet mellan Molly och Vilgot, 
avbryter situationen.   

I observationen sitter Vilgot (3:3) vid ett bord tillsammans med läraren Molly. 
Läraren skall hjälpa Josef (1:1) att trycka figurer på ett papper som skall bli 
farsdagskort. Vilgot följer med vad som sker.  
 

Läraren Molly försöker låta Jonathan trycka själv men med den påföljden att han får 
målarfärg på fingrarna. Molly skrattar och säger: ”Oj oj oj”. Hon tittar på en 
pappersrulle som finns på ett annat bord och säger: ”Oj Vilgot kan jag få ett 
papper?”. Vilgot vänder sig om och tittar lite tveksamt på pappersrullen. Molly 
trycker Josef finger på papperet. Vilgot tar pappersrullen och ställer den framför sig. 
Molly frågar ”Kan du riva av ett papper åt mig, bara ett, lyckas du?”. När 
Vilgot skall dra av ett papper, rullas flera pappersark ut. Läraren Ylva som sitter vid 
andra sidan av bordet stiger plötsligt upp, kommer fram till Vilgot, river av ett 
papper och ger det till Molly. Vilgot säger ingenting utan fortsätter att följa med 
vad Molly och Josef sysslar med.   

Läraren Molly ställer Vilgot får frågan om han kan hjälpa läraren henne genom 
att hämta pappersrullen och ge henne ett pappersark. Vilgot gör som hon 
uppmanar honom att göra och hämtar rullen. När han skall ta ett papper rullar 
flera ark ut från rullen. Molly ser detta men hindrar sig från att ta pappersrullen 
från Vilgot och ställer i stället frågan till honom om han tror att han lyckas med 
det. Vilgot får möjligheten men plötsligt infinner sig den andra läraren, river ett 
papper från rullen och ger det till Molly. Under händelseförloppet erfar Vilgot 
två lärare som bemöter honom olika, både reflekterat och mindre reflekterat. 
Molly hindrar sig och låter Vilgot själv försöka riva pappret när Ylva plötsligt 
hindrar Vilgot genom att hon själv agerar utan att kolla upp vad som sker i 
samspelet mellan barnen och Molly. Vilgot erfar i samma situation både en 
respektfull lärare som verkar ha tålamodet att låta honom försöka ta papperet 
själv och en annan pedagog som agerar utan att reflektera. I situationen är det de 
vuxna som tar initiativ och leder samspelet men på olika sätt. Molly verkar ha 
för avsikt att låta Vilgot själv pröva på att ta ett pappersark eftersom hon 
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uttryckligen benämner det hon vill att han skall göra. Hon ställer honom också 
frågan om han tror att han lyckas med detta. Läraren Ylva däremot varken 
uppmärksammar kommunikationen mellan Molly och Vilgot eller fångar upp det 
initiativ som Molly tagit med att låta Vilgot riva ett pappersark. I situationen är 
det möjligt att hon inte tänker sig för utan spontant upplever att Vilgot kanske 
inte motoriskt har sådana färdigheter som krävs för att hantera pappersrullar. I 
situationen varken säger eller kommenterar Vilgot själv det som sker utan 
fortsätter utan kommentarer att följa med vad Molly och Josef gör.   

Lyssna uppmärksamt 

I mötet och samspelet mellan lärare och barn förekommer ofta situationer när 
barn påkallar lärares uppmärksamhet och vill få dem att lyssna. Att lyssna 
uppmärksamt kan innebära att människor i en samspelssituation 
uppmärksammar varandra genom att lägga märke till en den andre och att 
lyssna till vad den andre har att säga. Att uppmärksamma, lägga märke till och 
att lyssna utgör betydelsefulla dimensioner av delaktighet och för att 
kommunikationen mellan människor kan utvecklas till verklig delaktighet. 

I följande episod är det Joakim som fastnat med foten i stolkarmen. Läraren 
upptäcker detta och lägger märke till att han har svårigheter med att ta sig loss 
från stolen. Läraren samtalar med Joakim om situationen och det uppstår en 
ömsesidighet i kommunikationen mellan dem. Sonja lyssnar uppmärksamt på 
vad Joakim ger uttryck för och tillsammans hittar de en lösning på problemet 
genom att hon bistår honom med hjälp på ett respektfullt sätt. 

I observationen sitter Joakim på en stol och hans fot har fast under stolkarmen. 
Han har uppenbara svårigheter med att ta sig loss och söker läraren Sonjas 
uppmärksamhet för att få hjälp. 
 

Joakim (1:10) sitter på stolen och håller en bil i vardera handen. Hans ena fot har 
fastnat mellan stolens ryggstöd och sittskiva. Joakim tittar på läraren Sonja. Hon 
noterar detta och säger: "Har foten fastnat. Kommer du inte bort därifrån?" 
Joakim svarar: "Nä". Läraren fortsätter med att fråga Joakim: "Hur skall vi göra 
då?" Joakim tittar fortfarande på läraren och svarar: ”Äh”.  ”Skall jag komma och 
lyfta dig” frågar Sonja. Joakim svarar: ”Åå”. ”Hmm” svarar hon. Joakim tittar på 
sin fot som fastnat och säger: ”Titta!” samtidigt som han vickar på foten. Sonja 
noterar detta och säger: ”Har foten riktigt fastnat?” ”Åå” svara Joakim och tittar 
på Sonja. Hon lyfter Joakim från stolen och säger: ”Oj en då. Vi får flytta stolen så 
där, så. Var så god”. När hon sätter ner honom på golvet säger Joakim: ”Ack ack” 
och går sedan iväg med sina bilar som han fortfarande håller i sina händer.   

 

Joakim tittar på läraren för att fånga hennes uppmärksamhet. Samtidigt som hon 
konstaterar att hans fot har fastnat, frågar hon honom om han kan komma loss. 
Joakim svarar henne genom att säga ´nä´ vilket innebär i situationen att han inser 
att han har fastnat och inte klarar av att ta sig loss på egen hand.  I stället för att 
omedelbart få hjälp med att komma loss från stolen får Joakim frågan om han 
själv har någon idé om hur de skall göra. Han tittar på läraren och svarar ´äh´, 
och när han får frågan om hon skall lyfta honom samtycker han till det. I 
situationen benämner läraren vad som sker och ställer frågor till Joakim. Innan 
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han får hjälp tittar han på sin fot som fastnat och säger titta. Detta gör han 
antagligen för att visa Sonja att foten verkligen fastnat och att det inte är 
någonting som han hittat på. När läraren lyfter Joakim från stolen och sätter ner 
honom på golvet säger hon var så god och han svarar henne artigt genom att 
tacka för hjälpen. I situationen möter läraren och Joakim varandra i ett 
ömsesidigt samspel. Trots att Joakim inte har ett utvecklat verbalt språk visar 
han att han kan uttrycka sina behov när han möter en lyhörd pedagog som är 
intresserad av vad han tänker och av att ta reda på vilka hans avsikter är. Joakim 
möter en lärare som verkligen lyssnar på honom och benämner situationen med 
ord, samtidigt som han också får utrymme att själv tänka igenom alternativa 
lösningar på problemsituationen. 

Diskussion och konklusion 

Delaktighet och möjligheter till att verkligen bli eller vara delaktig av en 
pedagogisk verksamhet, miljö, är ingen självklarhet. Enligt finländska 
styrdokument föreskrivs att barns delaktighet och möjligheter att påverka sin 
vardag i daghemsmiljön skall vara ett av de övergripande mål som ställs för den 
pedagogiska verksamheten. Detta innebär att delaktighet som tanke och handling 
måste genomsyra all verksamhet. I den nya lagen om småbarnspedagogik 
betonas barnens rätt till småbarnspedagogik och möjligheter till delaktighet. I 
lagtexten finns barnet i fokus och tydligare övergripande mål för den 
pedagogiska verksamheten har skrivits in. Detta ställer krav på lärare och vuxna 
som arbetar med småbarn eller kommer att arbeta med barn framöver.  

Ett av målen i den nya lagen handlar om demokrati och barns delaktighet. Detta 
innebär att varje lärare måste värdera den verksamhet som hen är ansvarig för i 
relation till de övergripande målen och konkretisera målen genom att 
operationalisera dem i sin pedagogiska verksamhet. Syftet med denna artikel är 
att synliggöra och diskutera delaktighet som en central aspekt av demokrati och i 
relation till pedagogisk verksamhet med småbarn. Centrala frågeställningar som 
ställs i artikeln är om barn får och ges möjligheter till delaktighet och hur lärare 
verkar förhålla sig till barns delaktighet. I de observationer som presenteras som 
episodbeskrivningar i denna artikel och som utgör delresultat som ingår i en 
mera omfattande studie om demokrati och lärande (Lundkvist, u.å., manus) 
synliggörs komplexiteten i begreppet demokrati och förståelsen av vad 
delaktighet kan innebära. Att ha inflytande och att möta lyhörda medmänniskor 
utgör centrala dimensioner av delaktighet. I exemplet med barnen som 
opponerar sig mot lärarens uppmaning om att de måste ha lov att befinna sig på 
vissa delar av gårdsplanen försöker ett av barnen fånga lärarens uppmärksamhet 
och påpeka att reglerna för utevistelsen på inget sätt överskridits. Läraren verkar 
mera intresserad av att fortsätta proceduren kring matsituationen är att lyssna på 
och vara lyhörd för vad barnen uttrycker. I situationen uppstår möjligheter för 
läraren att utveckla samtalet och dialogen med barnen kring regler och 
förhållningssätt och att göra barnen delaktiga av en diskussion kring betydelsen 
av regler. En diskussion som till synes verkar gå om intet på grund av lärarens 
möjliga ovilja att sätta tid på en sådan diskussion.  

I exemplet med läraren och pojken som fastnat i stolkarmen uppstår en dialog 
och ett samspel som kan tolkas som uttryck för ömsesidighet. I situationen 
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lyssnar läraren uppmärksamt på vad barnet uttrycker och ställer frågor till pojken 
som trots sin unga ålder kan göra sig förstådd. Genom att ställa frågor som 
barnet svarar på uppstår en ömsesidighet som resulterar i att läraren och barnet 
är överens om hur samspelet utvecklas. En central dimension av delaktighet är 
ömsesidighet.  I situationen utmanas pojken kognitivt men erfar också 
möjligheten till att vara delaktig i sitt eget liv och ha inflytande i samspelet med 
läraren. Genom metakognitiva dialoger och möjligheter till utvecklande samtal 
mellan lärare och barn ökar barnens möjligheter till en mångsidig 
kompetensutveckling som bland annat kännetecknas av demokrati (Asplund 
Carlsson & Pramling Samuelsson, 2003). Episoderna i föreliggande artikel utgör 
exempel på hur lärare på varierande sätt förhåller sig till barns spontana uttryck i 
form av ord och handlingar och hur lärare på varierande sätt utmanar barnen 
genom kommunikation och samspel kring olika fenomen i den pedagogiska 
verksamheten. Genom lärares olika sätt att förhålla sig till barns initiativ och 
lärares sätt att respondera erfar barnen hur lärare förhåller sig olika i sätt att 
kommunicera, lyssna och skapa utrymme för barnens spontana frågor och 
reflektioner. Genom lärares förhållningssätt och sätt att samtala kring olika 
fenomen, exempelvis uttryck för demokrati, ökar eller begränsas barnens 
möjligheter till delaktighet och medinflytande i sitt eget liv och i sin egen vardag 
i daghem och förskola (jfr. Persson, 2010). 

Utbildningen av blivande lärare utgör ett viktigt forum och en arena för att 
utveckla och utmana studerandes tankar och föreställningar om demokrati och 
uppmaningen om att barns möjligheter till delaktighet skall genomsyra all 
pedagogisk verksamhet. I den nya lagen om småbarnspedagogik synliggörs 
barns rätt till delaktighet vilket också innebär att lärare är skyldiga att låta barnen 
vara och bli delaktiga av, ha inflytande på och göra sina röster hörda kring den 
pedagogiska verksamhetens mål, innehåll och förverkligande. 
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Att medverka till barns självutveckling 

Märta Sandvik 

Utifrån en humanistisk livssyn kan människans självutveckling ses som det ultimata 
pedagogiska målet. Det är i mötet med andra människor som barns själv utvecklas, 
genom spegling och idealisering. Syftet med denna artikel är att visa på vad  pedagogers 
uppgift att stöda en positiv utveckling av små barns själv-i-relation kan innebära i 
pedagogisk praxis, utifrån en självpsykologisk teoribildning. Detta exemplifieras genom 
tolkning av tre videofilmade episoder ur pedagogers och barns vardag. För att läsaren 
skall förstå tolkningarna ges först en kortfattad skiss av självets uppbyggnad och 
utveckling liksom också av självobjektens betydelse enligt självpsykologisk teori, 
samtidigt som modeller av det tredimensionella självet och motsvarande självobjekt 
presenteras. De tre videobandade observationerna diskuteras med hänsyn till 
pedagogers förmåga – liksom också deras oförmåga och underlåtenhet – att fungera 
som självobjekt och stärka barnens själv-i-relation. Slutligen diskuteras hur denna 
förmåga kunde främjas genom utbildning och fortbildning. 

Inledning 

Det ultimata målet för pedagogiskt handlande utifrån en humanistisk livssyn kan 
beskrivas som människans människoblivande, mognad eller självutveckling. 
Sartre (1964) uttrycker människans mål som att ”förverkliga sin existens”, med 
andra ord att förhålla sig existentiellt till sig själv. Det övergripande målet för en 
pedagogik i samklang med ett sådant synsätt kan uttryckas som att människan 
genom fostran skall bli människa (Uljens, 1998). För att beskriva och specificera 
detta ”människoblivande” används inom självpsykologisk teoribildning (Kohut, 
1986; 1988) begreppet självutveckling. Att individens själv (eller självkänsla) 
utvecklas mot mognare former kan därför sägas utgöra ett viktigt mål för all 
pedagogisk praxis.  

Under de senaste åren har det skrivits åtskilliga mer eller mindre populär-
vetenskapliga böcker och artiklar om begreppet självkänsla och om hur man bäst 
stärker sin svaga självkänsla. Enligt Lindwall (2011) rimmar dock många av de 
populära uppfattningarna illa med den kunskap som forskning och vetenskaplig 
litteratur förmedlar. Denna artikel är skriven med utgångspunkt i 
skärningspunkten mellan självpsykologisk teori och relationell pedagogik. 
Resonemanget här baseras på den vetenskapliga ”översättning” som jag tidigare 
gjort (Sandvik, 2009) av självpsykologisk teori till pedagogiska sammanhang, 
och på det grundläggande antagandet att all slags pedagogisk verksamhet till sin 
karaktär är relationell (Aspelin, 2015). 

En utgångspunkt för självpsykologisk teori är att det är i mötet med andra som 
människans själv uppkommer. Utan erkännande från en annan människa kan ett 
barns självkänsla inte utvecklas. Självkänsla och relationer är intimt samman-
kopplade, så att det är omöjligt att avgöra vad som är ”hönan” och vad som är 
”ägget”. Subjektivitet och intersubjektivitet utvecklas således hand i hand hos 
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barnet. I interaktionen med omsorgspersonen uppstår alltså barnets upplevelser 
och föreställningar om den vuxnas svar på barnet och dess handlingar (Stern, 
1991), vilket innebär att det får stora konsekvenser för barnets själv hur de 
pedagogiska relationer som barnet är involverat i är beskaffade. Följaktligen har 
därför pedagoger med ansvar för de yngsta barnens fostran en stor betydelse för 
barnens självutveckling. Utifrån detta synsätt är då pedagogens uppgift är att 
utmana en annan individ att bli människa, eller, med självpsykologisk 
terminologi, att medverka till en annan individs självutveckling.  

Detta betraktelsesätt harmonierar också väl med det pedagogiska uppdrag som 
beskrivs i styrdokumenten för småbarnsfostran och förskola i Finland (Stakes, 
2005). Också i den nya Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 
(Utbildningsstyrelsen, 2014) framhålls uppdraget att stärka barns positiva 
självbild och utveckling till humana och etiskt ansvarskännande människor. I 
många av styrdokumenten poängteras att interaktion och kommunikation är 
viktiga inom fostran och undervisning. Den förändrade identitetsutveckling som 
hänger samman med de stora samhällsförändringarna under det senaste 
århundradet har lett till ett utvidgat pedagogiskt uppdrag. Pedagogen1 har i större 
utsträckning än förut kommit att bli fostrare och ”relationsarbetare”, vilket 
innebär att den pedagogiska interaktionen får en central roll i hennes arbete. 
Detta tillsammans med en ny barnsyn, där barnet ses som kompetent och som 
medlem i en förhandlingskultur (Sommer, 2005), kräver att pedagoger 
vidmakthåller och utvecklar sin professionella relationskompetens (Juul & 
Jensen, 2003) i syfte att stärka barns självutveckling. Att kärnan i det 
pedagogiska ansvaret utgörs av förmåga att handskas med sociala relationer är 
något som framhålls inom relationell pedagogik (Aspelin, 2010; Aspelin & 
Persson, 2011; Aspelin, 2015). 

Den här artikeln vill visa på vad pedagogers uppgift att stöda en positiv 
utveckling av små barns självkänsla kan innebära i pedagogisk praxis, utifrån en 
självpsykologisk teoribildning2. Detta sker genom att jag tolkar några episoder 
ur pedagogers och barns vardag i daghemsmiljö. Genom tolkningarna vill jag 
dels visa på hur pedagogerna både agerade och underlät att agera i de 
analyserade situationerna, dels visa på hur pedagoger kan ta hjälp av 
självpsykologisk teori för att genom sin relation till barnen stöda barns själv-
utveckling.  

För att läsaren skall förstå tolkningarna ges först en kortfattad skiss av självets 
uppbyggnad enligt självpsykologisk teori, och en modell av det tredimensionella 
självet (Sandvik, 2009) presenteras. Därefter diskuteras omsorgspersonernas 
funktion som självobjekt3 i förhållande till de tre dimensioner i självet som 
beskrivits. I följande avsnitt används sedan det synsätt på självet och 

                                                      
1 Här används benämningen pedagog för alla kategorier av lärare. I denna artikel 
fokuseras dock på de pedagoger som arbetar med barn i åldern 0–7 år. Pedagogen 
omnämns som hon, då de flesta pedagoger för yngre barn i Finland är kvinnor. 
2 En längre och utförligare beskrivning återfinns hos Sandvik (2009). I den här artikeln 
finns inte utrymme att närmare gå in på andra teorier eller annan forskning kring 
interaktionen mellan vuxna och barn i daghemsmiljö (t.ex. Bae, 2004). 
3 En förklaring av begreppet självobjekt återfinns på sidan 61. 
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självobjekten som tidigare beskrivits för att tolka fyra videofilmade episoder 
som handlar om samspelet mellan pedagog och barn i daghemsmiljö. Hur gör 
pedagogerna i exemplen för att främja utvecklingen av barnens själv? På vilka 
sätt brister det i pedagogernas handlande? Vad och hur kunde de ha gjort annor-
lunda? Slutligen diskuteras hur denna förmåga att stödja en sund självutveckling 
hos barn kunde främjas i pedagogers grundutbildning och fortbildning. 

Själv och självkänsla  

Det finns många sätt att beskriva människans självkänsla. Det sätt som här 
förespråkas är att självkänsla handlar om människans eget förhållande till sig 
själv och sin inre verklighet (sina känslor, behov, tankar, drömmar osv.). Som 
synonym till självkänsla används också begreppet själv (Kohut, 1986; 1988). En 
god självkänsla (ett sunt eller moget själv) innebär också att man värderar sig 
själv på ett sunt positivt sätt, samtidigt som man också värderar andra lika. En 
svag eller dålig självkänsla (ett omoget själv) kan ta sig uttryck i att man 
antingen förringar sig själv, ibland på gränsen till total utplåning av sig själv, 
eller att man förhäver sig och tror för mycket om sig själv, ofta på andras 
bekostnad. 

Självkänsla är inte detsamma som självförtroende. Självförtroendet byggs upp 
av de erfarenheter barnet har av att kunna, att prestera, dvs. det handlar om att 
göra (Juul, 1999). Man kan ha olika gott självförtroende på olika områden, t.ex. 
ha gott självförtroende när det gäller att sjunga, men dåligt när det gäller att 
idrotta. Självkänslan däremot härstammar från aspekter som har att göra med 
människans behov av att bli accepterad sådan som hon är, med de behov, 
känslor, upplevelser och tankar som hon har. Detta härstammar alltså inte från 
vad hon kan eller inte kan göra, utan det handlar om hennes vara. Och eftersom 
människans vara föregår hennes göra, är självkänslan mera fundamental för hela 
hennes liv4. 

Känslor och empati 

Inom självpsykologin placeras människans behov och framför allt känslor 
(emotioner) i självets centrum (Karterud, 1997, s. 42). För att få syn på sina 
känslor (liksom övrigt innehåll i medvetandet) och kunna göra dem till objekt 
för sitt medvetande behöver människan en ”spegel”. Ytterst är det endast genom 
någon form av spegling som människan kan få syn på sig själv (Bertelsen, 2002, 
s. 72–73). Som spegel fungerar först och främst en annan person (för det lilla 
barnet dess omsorgsperson) med förmåga att kommunicera. För att människans 
själv skall bekräftas och stärkas behöver hon således en empatiskt inkännande 
person som i sin kommunikation accepterar och bekräftar hennes känslor och 
upplevelser.  

                                                      
4 Det skulle i detta sammanhang föra för långt att diskutera alla de många andra begrepp 
inom psykologi och pedagogisk psykologi som använts för att beskriva människans 
relation till sig själv och sin kompetens (t.ex. identitet, självkännedom, självförmåga). 
Några av begreppen finns närmare diskuterade i Sandvik (2009). Utgående från den 
självpsykologiska teori som utgör basen för denna artikel är de centrala begreppen för 
analysen här själv, självkänsla och självförtroende. 
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Men människan har inte direkt tillgång till och kan inte direkt uppleva någon 
annans medvetande eller inre värld av känslor och tankar. Hur kan då människor 
överhuvudtaget förstå varandra? Kohuts (1982) svar är att det är möjligt genom 
empati. Empati handlar om att förstå, acceptera och bekräfta den inre 
verkligheten hos den andra personen. Empati omfattar enligt Kohut (1986, s. 90) 
både förståelse och förklaring. Med förståelse menar han att den som förstår 
kommunicerar att hon uppfattar vad den andra känner eller förstår av den andras 
upplevelse (trots att hon inte nödvändigtvis behöver dela den). Förklaring 
innebär kognitiv bearbetning, analys och tolkning, dvs. att känslan sätts in i ett 
sammanhang – i tid och rum – som förklarar och begripliggör den, tillika med 
dess ursprung och funktion5. 

Den enda möjliga vägen att få en inblick i andras känslor och upplevelser är 
genom slutledningar från oss själva, våra egna känslor och vår egen inre 
verklighet. Metoden för att utveckla empati är således, enligt Kohut (1982), att 
utveckla insikt i det egna självet genom introspektion. Genom sin egen 
introspektion, dvs. genom att bli uppmärksam på sina egna handlingar, känslor 
och tankar, får människan bättre möjlighet att sätta sig in i den andres värld. 
Detta innebär då att hon genom att utveckla sitt själv samtidigt utvecklar 
empatisk förmåga: en sund självkänsla och god empatisk förmåga hänger intimt 
samman. Empatisk förmåga spelar en stor roll i utvecklingen av sunda 
mänskliga relationer (Goleman, 2001; 2007). Därför bör också den pedagogiska 
relationen, och därmed pedagogisk professionalitet, innefatta en förmåga till 
känslomässig förståelse och förklaring av barns upplevelsevärld. 

Självets uppbyggnad och utveckling 

Barns självkänsla byggs alltså upp i deras relationer med andra människor. De 
erfarenheter som barn har av nära relationer, framför allt till de vuxna omsorgs-
personerna, bestämmer till stora delar hurudana relationer barnen själva kan och 
vill bygga upp till varandra och till andra vuxna. Därför används här också 
begreppet själv-i-relation (Sandvik, 2000) för att beskriva att människans själv 
aldrig är isolerat, utan alltid utvecklas och befinner sig i relation till andra 
människor. 

I figur 1 visas en modell för människans tredimensionella6 själv som jag 
utvecklat och använt vid fortbildning av pedagoger (Sandvik, 2009). Den bygger 
på Kohuts teori (1986; 1988) om självet och dess utveckling. 

Människans själv kan sägas bestå av tre dimensioner7: 

• Den första dimensionen, det grandiosa självet, handlar om att människan 
har ett behov av att bli sedd och accepterad sådan som hon är, och hon 

                                                      
5 Detta innebär att Kohuts självpsykologi i viss mening överbryggar den skillnad mellan 
en “kognitiv nerifrån-och upp-modell” och en “affektiv uppifrån-och-ner-modell” av 
självkänsla som Lindwall (2011, 32–33) beskriver. 
6 Inom självpsykologisk teoribildning omtalas Kohuts teori ofta som tripolär, bestående 
av tre poler.  Här har jag dock valt att i stället använda begreppen tre dimensioner och 
tredimensionellt själv. 
7 För en utförligare beskrivning av de tre dimensionerna i självet, se Sandvik (2009). 
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vill vara unik och speciell. Om hon blir bekräftad med de behov, känslor 
och upplevelser som hon har så känner hon sig accepterad och unik. 
Känslorna spelar alltså en central roll för självkänslans utveckling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Illustrering av det tredimensionella självet. 
 

• Den andra dimensionen, det idealsökande självet, utvecklas utifrån 
barnets insikt om att inte vara tillräcklig i sig själv, utan ha ett behov av 
att förändras, lära sig nytt eller utvecklas mot något mål. Man vill ha 
ideal och idoler, och därmed vara eller bli som någon annan. I denna 
dimension utvecklas människans vilja, mål och intentioner, liksom även 
hennes normer och värderingar. 

• Den tredje dimensionen, det tvillingsökande självet, handlar om vårt 
mänskliga behov av att vara tillsammans med andra människor på lika 
villkor och att ha jämbördiga relationer till andra. Då blir vi bekräftade i 
vår likhet med någon annan, och därmed i vår mänsklighet. 

Alla tre dimensionerna i självet utgör människans vara-tillstånd. I mitten av 
figur 1 finns det verksamma och kompetenta självet. Detta har att göra med 
hennes aktiviteter och färdigheter och beskriver människans göra-tillstånd, 
vilket är det som utvecklar hennes självförtroende. Vara-tillstånden är de 
primära, de ursprungliga, i förhållande till göra-tillstånden, och därför mera 
grundläggande för människans liv och välbefinnande.  

De tre dimensionerna beskriver också samtidigt människans förhållningssätt till 
andra människor. I den första dimensionen, där man vill vara unik och speciell, 
finns också ett inslag av överlägsenhet gentemot andra, något slags 
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maktposition. I den andra dimensionen däremot ställer man sig i underläge 
gentemot någon man ser upp till och därmed ger man den andre makt. I den 
tredje dimensionen däremot är man på precis jämställd nivå med sin 
medmänniska. Detta innebär att frågor om makt i människans relationer till 
andra människor blir relevanta i förhållande till utvecklingen av hennes 
självkänsla. 

En optimal självutveckling8 kräver någorlunda balans mellan de tre 
dimensionerna i självet, menar Kohut (1986; 1988). Balansen uppnås genom att 
alla tre dimensionerna stärks i lika stor utsträckning, samtidigt som de nedtonas 
till en realistisk nivå. För att barnet ska klara av livet måste barnets grandiositet 
försvagas och omvandlas till att motsvara en mera realistisk nivå, eftersom ingen 
människa kan vara eller klara allt. Även ifråga om det idealsökande självet bör 
det ske en nedtoning av omsorgspersonens omnipotens och en utveckling mot 
mera realistiska mål och ideal. Enligt min mening kan den tredje dimensionen, 
genom sin förstärkning av likheten och likvärdigheten mellan människor, 
medverka till att utveckla en balans mellan barnets grandiosa och idealsökande 
själv. 

Störningar i självet  

Om det inte föreligger en någorlunda balans mellan de tre dimensionerna kan 
detta ses som någon form av svaghet eller störning i självet. Om den första 
dimensionen, den där man vill vara unik och speciell, överdrivs eller inte tonas 
ner till en mera realistisk nivå kan den kvarstå och ta sig uttryck i 
omnipotensföreställningar. Här finns risker för inslag av föreställningar om 
överlägsenhet gentemot andra och en önskan om makt och maktutlevelse som ett 
uttryck för den egna grandiositeten. Å andra sidan kan utebliven eller bristfällig 
spegling av grandiositeten ta sig uttryck i föreställningar om grandiositetens 
motsats: känslor av värdelöshet, svaghet och maktlöshet. Detta kan ske om 
barnet ständigt blir behandlat så att känslor av skam uppstår (Nathanson, 1992). 
Om dessutom den idealsökande dimensionen samtidigt överdrivs riskerar barnet 
att uppleva sig som underlägset andra och därmed ge den andra makt.  

Brister i det idealsökande självet kan också visa sig som avsaknad av ideal och 
mål, av något att sträva mot. De kan upplevas av individen som tomhetskänslor 
och en känsla av att livet saknar mening och riktning, något som också utgör en 
väsentlig del av depressiva tillstånd. Men brister i denna dimension av självet 
kan också visa sig om barnet har alltför höga ideal, ställer orealistiska krav på 
sig själv eller strävar mot ouppnåeliga mål. Brister i det tvillingsökande självet 
kan leda till en oförmåga att upprätta jämlika relationer till andra människor. 
Dessutom kan följderna också ses som att individen antingen drar sig undan 

                                                      
8 Enligt självpsykologisk teori har ingen människa ett i alla avseenden moget själv, dvs. 
ett själv utan några som helst störningar. Därför talar man om en optimal 
självutveckling. 
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kontakt med andra människor, eller i ett oavbrutet sökande av nya relationer, 
utan att för den skull veta hur hon relaterar till andra.9  

Eftersom individen strävar efter balans mellan dimensionerna i självet kommer 
brister i en dimension att leda till kompensation genom överdrivenhet i någon 
annan dimension, det som Kohut (1986; 1988) kallar kompensatoriska 
strukturer. Om störningarna är allvarliga i en eller flera dimensioner talar Kohut 
om att barnet så småningom utvecklar ett falskt själv10. 

Pedagogers betydelse för barns självkänsla 

I denna artikel ses den pedagogiska relationen som en asymmetrisk relation, där 
läraren a priori har makt. Makten är inbyggd i positionen och formellt given. 
Makten kan, enligt Bergem (2000, s. 24), användas för att trycka ner eller för att 
lyfta upp den andre, vilket innebär att det föreligger en risk att läraren miss-
brukar den makt som positionen innebär. Den asymmetriska relationen mellan 
vuxen och barn skall inte heller betraktas som enbart problematisk. Asymmetrin 
är nämligen också förutsättningen för att barn kan utvecklas (Sommer, 2005) i 
och med att den vuxne som mera kompetent och erfaren kan ställa krav på och 
hjälpa barnet att sätta upp mål för sina handlingar och därmed utmana barnets 
”gryende kompetens” (ibid, s. 83). För att makten inte skall missbrukas skulle 
det gälla för läraren att förstå sin maktposition och kunna använda den på ett 
positivt sätt för att bidra till barnets mognad och utveckling.  

Självobjektens betydelse 

Människans upplevelse av de personer (omsorgspersoner som föräldrar, lärare) 
eller fenomen (saker, omständigheter och kulturella fenomen) som är viktiga för 
hennes självutveckling kallar Kohut (1986) för självobjekt. I figur 2 visas de 
självobjekt som motsvarar de tre dimensionerna i självet. 

De vuxna som finns i barns närhet behöver alltså bete sig så att barn upplever 
dem som goda självobjekt. För att stärka barns självkänsla behöver de vuxna 
stärka alla dimensionerna i barns själv-i-relation, så att dimensionerna kan 
utvecklas på ett realistiskt sätt och så att det blir balans mellan dem. 

• Om barnet har bekräftande självobjekt, dvs. möter människor som 
bekräftar hennes eller hans känslor, upplevelser, behov och tankar kan 
barnet utveckla sitt grandiosa själv mot en realistisk nivå. Det betyder att 
barnet lär sig om sina känslor och behov, vilket är en förutsättning bl.a. 
för att kunna kontrollera sina känslor och behärska sitt beteende. Om 
barnet däremot inte möter bekräftande vuxna så kan barnet utvecklas 
antingen mot att nedvärdera och underskatta sig själv eller mot att 
överskatta sig och få ett uppblåst själv. I förlängningen upplever sig 
barnet då som antingen underlägsen eller överlägsen andra människor. 
 

                                                      
9 Eftersom barns själv inte är fullt utvecklat syns hos de flesta barn sådana tendenser, av 
t.ex. grandiositet och överdrivna mål och ideal, i en eller annan form. Under barndomens 
lopp bör de dock tonas ner om resultatet skall bli en sund självkänsla.  
10 En utförligare beskrivning av brister i självutvecklingen finns hos Sandvik (2009). 



 
62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Självobjekt som motsvarar självets tre dimensioner och dess centrum. 
 

• Om barnet har idealiserbara självobjekt, dvs. möter människor som kan 
fungera som ideal och modeller, som kan hjälpa barnet att ställa upp 
realistiska mål och som ställer realistiska krav på barnet så kan barnets 
idealsökande själv utvecklas på ett sunt sätt. Det innebär att barnet så 
småningom själv kan ställa upp realistiska mål och ideal för sitt liv. Om 
de vuxna inte ställer sig till förfogande som ideal, och inte fungerar som 
stöd och hjälp ifråga om mål och normer, så kan barnet utvecklas mot 
antingen för höga eller för låga mål och ideal, för stränga eller för vaga 
normer eller till och med avsaknad av normer.  

• Om barnet har samhörighetsskapande självobjekt, dvs. möter andra 
vuxna och barn som dels bekräftar barnets likhet med sig själva, dels 
utgår från alla människors lika värde, så kommer barnet att utveckla sin 
förmåga till jämbördiga relationer med andra människor, utan att vare 
sig behöva ställa sig i underläge eller överläge. Om de vuxna i barnets 
närhet inte ser till att vara samhörighetsskapande, så kan barnets 
förmåga till jämbördiga relationer till andra vara i farozonen. 

Att reagera på ett optimalt sätt på barnets grandiositet innebär att utsätta barnet 
för det som Kohut (1988, s. 86) kallar för optimal frustration. En fullständig, 
överväldigande empati från omsorgspersonernas sida är nämligen inte önskvärd, 
och knappast heller möjlig, utan det eftersträvansvärda är en ”uttunnad” variant. 
Optimal frustration innebär att barnet behöver utsättas, och också alltid utsätts, 
för frustrationer från omsorgspersonens sida. Optimala frustrationer innebär 
brister och misslyckanden hos självobjekten, sådana som inte är traumatiska för 
barnet utan som i stället leder till ett mera utvecklat själv. Ett annat uttryck som, 
vid sidan av optimal frustration, förekommit när det gällt att beskriva 
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omsorgspersoners optimala förhållningssätt till barnet är optimal empati.  Det 
uttryck som idag används mest är Bacals (Karterud, 1997, s. 59) uttryck optimalt 
responderande som står för ”den type relasjon som man tänker sig fremmer 
utvikling av selvet ”. 

Vad ett barn behöver är varken en oupphörlig ström av perfekta svar från 
självobjektets sida eller att utsätta någon för orealistisk beundran. Vad som krävs för 
en sund utveckling av barnets själv är självobjektets förmåga att åtminstone ibland 
svara med riktig spegling […] Som jag upprepade gånger påpekat är det den optimala 
frustreringen av barnets narcissistiska behov som, via omvandlande internalisering, 
leder till konsolidering av självet och förser barnet med det förråd av självförtroende 
och fundamental självkänsla som håller en människa uppe hela livet igenom. (Kohut, 
1986, s. 261)  

Det är till exempel inte optimalt att omsorgspersonen ständigt framhäver barnets 
grandiositet eller att alltid svara fullständigt empatiskt på barnets 
känsloyttringar, lika lite som det är optimalt att alltid framhäva sig själv som den 
fullkomliga modellen. Barnet mår bra av att någon gång, då och då, utsättas för 
frustrationer, eftersom detta leder till en bättre beredskap inför framtidens 
motgångar. 

Ett barn som inte möter optimalt responderande andra, som inte får bekräftelse 
eller som blir trampat på, nedvärderat eller behandlat med respektlöshet 
kommer, utgående från Kohuts självpsykologiska teori, att få brister i sin 
självkänsla11. Barnet kan komma att antingen fortsätta försätta sig i ett 
underlägset tillstånd (som t.ex. mobbningsoffret och den deprimerade gör), eller 
själv överta det dominerande beteendet gentemot andra, dvs. nedvärdera och 
trampa på andra människor (så som t.ex. mobbaren eller våldsverkaren gör). Ett 
barn som däremot av vuxna och andra barn bemöts med respekt och på lika 
villkor kommer också att behandla andra (barn och vuxna) på likadant sätt. 
Därför behöver pedagoger och andra vuxna ständigt reflektera över sitt sätt att 
bemöta och umgås med de barn som de möter, så att barnens själv-i-relation kan 
utvecklas på ett sunt sätt. 

Metodologi och metoder 

Den analys som presenteras i denna artikel kan sägas vara hermeneutisk i 
betydelsen att jag, utifrån min egen förståelse av självpsykologisk teori och de 
modeller av självet och självobjekten som här presenterats, tolkar några 
videoinspelade episoder av samspelet mellan pedagog och barn. Ödman (1979, 
s. 101) anför tre kriterier för tolkningsarbete, nämligen: 

1. att bygga upp ett tolkningssystem som hänger ihop på ett logiskt sätt 

2. att se till att tolkningarna och tolkningssystemet har ett sammanhang 
med tolkningsobjektet och 

3. att förmedla det man kommer fram till på ett godtagbart sätt. 

                                                      
11 För vidare resonemang om brister i självutvecklingen utgående från självpsykologisk 
teori hänvisas till Sandvik (2009, s. 82–87). 
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Dessa tre kriterier har i metodiskt hänseende utgjort mål för tolkningen i denna 
artikel. 

Två av episoderna som presenteras och analyseras har videofilmats och omtalats 
i forskning av Lindahl (1996)12 och Sandvik (2009). En av episoderna är en 
videoobservation från ett pågående forskningsprojekt13. Samtliga episoder är 
videofilmade i daghemsmiljö14. Episoderna har valts utifrån kriteriet att de 
tillsammans skall ge möjlighet till tolkningar som visar på alla de tre 
självdimensionerna och på pedagogernas möjligheter att fungera som optimala 
självobjekt. De har också valts ur olika forskningsmaterial och från olika miljöer 
och tider för att exemplifiera den självpsykologiska teorins och tolkningens 
allmängiltighet. De videofilmade episoderna ingår ofta i ett längre sammanhang, 
men för att inom ramen för en artikel kunna göra en tolkning och analys har 
vissa kortare sammanhängande episoder utvalts. Dessa episoder har 
transkriberats till text, vilken sedan ligger till grund för tolkning och diskussion. 
Alla namn i episodbeskrivningarna är fingerade. Pedagogerna i de olika 
episoderna är tre olika, även om de enbart omtalas som ”pedagogen”.  

Självpsykologisk-pedagogisk praxis 

I detta avsnitt beskrivs och analyseras tre konkreta episoder med samspel mellan 
pedagog och barn. Först beskrivs en episod och direkt därefter följer en analys 
av episoden. Tolkningen bygger alltså på den självpsykologiska teori som jag 
utvecklat på basis av Kohuts teorier och som beskrivits ovan. Med hänvisningar 
till de modeller som presenterats tidigare (fig. 1 och 2), görs försök att visa hur 
pedagogen i episodbeskrivningarna fungerar respektive underlåter att fungera 
som optimala självobjekt för de barn som de möter i dessa situationer, och hur 
detta eventuellt kan påverka barnets själv. Dessutom diskuteras hur en pedagog 
eventuellt kunde göra i en liknande situation för att på ett mera optimalt sätt 
stärka de olika dimensionerna i barnets själv. 

Episod 1: Lek med klossar 

Två sexåriga pojkar, Sune och Per, leker med klossar på golvet. Pedagogen 
uppmärksammar att en av pojkarna, Sune, sprätter med klossarna så att de flyger 
omkring överallt. Hon går närmare dem och följande utspelar sig. 
 

Pedagogen säger med allvarlig röst: ”Nej, inte så där Sune, vet du, det där är för 
farligt.” Hon går närmare och sätter sig ner på golvet och försöker få ögonkontakt 
med honom. ”Sune, Sune, kommer du ihåg det där när vi pratade om det tidigare? 

                                                      
12 Även om ett par av episoderna är något gamla har jag valt att använda dem som 
exemplifiering av teorin. De skall alltså inte läsas som empiriska fakta som berättar hur 
det går till i daghem och förskolor på 2010-talet, utan för att visa hur den presenterade 
teorin kan utgöra underlag för analys av verkliga, vardagliga situationer. 
13 Forskningsprojekt KORESKA (Kommunikation och Relation i Skapande Aktiviteter i 
förskolan) som leds av Eva Ahlskog-Björkman & Ann-Christin Furu. 
14 En av episoderna är filmad i Sverige, dvs. i svensk förskola, men för att förenhetliga 
texten och koppla till finländsk kontext, har jag valt att använda det finländska begreppet 
daghem. 
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Att när man sprätter de där så far de all världens vägar, och då kan det hända att det 
träffar i nåns öga, eller i fönstret.” Sune ser inte på pedagogen utan fortsätter att 
sprätta. Pedagogen fortsätter nu lite barskare: ”Nej, inte så där! Ser du, nu vad det 
nära. Inte så där kan vi göra när vi är många barn, det är farligt.” Per som sitter 
bredvid och också bygger med klossar säger: ”Men det är kul.” Pedagogen svarar: 
”Jo, det är kul, jag vet det, men det är för farligt. Era mammor och pappor vill inte 
att ni kommer hem med sjuka ögon när ni kommer härifrån. Det var det som jag sa, 
att vissa saker är roligt men man kan inte göra allt som är roligt. Att man har vissa 
regler på olika ställen. Sune, man har vissa regler. Jag får inte heller göra vad jag vill 
här.” Hon försöker igen få ögonkontakt med Sune och säger: ”Sune, Sune, jag får 
inte heller göra vad jag vill här. Man måste följa vissa regler när man är på ett ställe 
där det finns många. Men ni får nog bygga.”  
 
Pedagogen går därifrån och sysslar en stund med annat. Efter ett par minuter 
uppmärksammar hon att Sune fortsätter att sprätta klossar och vänder sig på nytt mot 
till pojkarna. ”Sune, Sune, Sune, lyssna!” Hon sätter sig igen på huk och försöker få 
ögonkontakt med honom. ”Vet du vad, jag säger inte bara och så vänder jag ryggen 
till och så fortsätter du, utan jag menar verkligen vad jag säger. Att jag hoppas att du 
förstår vad jag menar. Jag vet att det där är jätteroligt men man kan inte skjuta iväg 
det där för det kan ta jättesjukt.” Sune besvarar inte hennes ögonkontakt förutom 
någon kort sekund. Pedagogen fortsätter: ”Sune, Sune, Det är samma sak som när 
Tore (rektorn, min kommentar) ropar i högtalaren såna gånger då det var lite snö, att 
ingen får kasta snöbollar på gården, och då gäller dom reglerna för alla. Och det är 
samma sak här. Vi kan inte sprätta omkring, för det kan ta i ögonen fast det är roligt. 
Men man måste alltid, Sune, tänka att vad kan hända om man gör en sak.” 
Pedagogen reser sig och går därifrån. 

Här fungerar pedagogen som idealiserbart självobjekt, i och med att hon 
förklarar regler och normer, och berättar vad som kan hända om reglerna inte 
efterföljs. Hon visar också på det alternativ som är okej, att bygga med 
klossarna. Genom sin nonverbala kommunikation – att sätta sig i samma nivå 
och att få ögonkontakt – visar hon på att hon befinner sig på samma nivå som 
Sune, vilket innebär att hon försöker fungera som samhörighetsskapande 
självobjekt. Delvis försöker hon också fungera som bekräftande självobjekt, då 
hon, efter att kompisen Per hänvisat till känslan, också flera gånger säger att hon 
förstår att det är roligt och således bekräftar vad hon tror är hans känsla. 

Det pedagogen kunde ha gjort i stället för att själv förklara normerna, och 
speciellt eftersom hon uttrycker att hon pratat om det tidigare, är att involvera 
barnen mera i kommunikationen genom att fråga dem vad de tror kan hända. 
Inte en enda gång under hela sekvensen får hon någon respons av Sune, utan 
kommunikationen är mestadels en envägskommunikation. Hon kunde också ha 
använt sig ännu mera av kopplingar till olika känsloaspekter. I stället för att 
vänta på att ett annat barn ska komma fram med analysen av vad kompisen 
tycker (att det är kul) kunde hon själv har frågat om Sunes känslor och bekräftat 
dem (bekräftat det grandiosa självet). Hon kunde också ha frågat Sune hur han 
tänker när han sprätter omkring klossar, och kanske han då hade lyft fram någon 
aspekt, eventuellt också någon som pedagogen inte själv kom att tänka på. 
Pedagogen kunde också ha tagit fasta på hur det känns om klossarna träffar 
någon (att det gör ont), och de känslor deras föräldrar kan få ifall det går tokigt 
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(att de blir ledsna). Detta kunde också stärka pojkarnas förståelse av andras 
känslor, och deras empatiska förmåga.  

Genom att hela tiden upprepa Sunes namn finns det en risk att han förknippar 
sitt namn med något negativt, vilket försvagar det grandiosa självet. Det kan 
också leda till att pedagogen en annan gång får svårt att fånga pojkens 
uppmärksamhet, då han tror att det alltid handlar om något tråkigt när hans namn 
nämns. Kan det till och med vara så att detta har hänt tidigare och att det nu är en 
orsak till att pedagogen i denna situation har svårigheter att skapa ögonkontakt 
med pojken? 

Sedan kan man också ytterligare fråga sig om det hade funnits någon möjlighet 
att tillsammans med barnen fundera om det kunde finnas någon annan plats eller 
tidpunkt eller något annat sätt att sprätta klossar på, utan att följderna blir 
negativa, dvs. skapa acceptabla normer och mål. Då kunde igen det grandiosa 
självet ha bekräftats, i och med att barnen hade förstått att pedagogen finns där 
för dem och förstår deras behov och känslor, och tillika stärkt barnens 
möjligheter att utveckla sitt idealsökande själv. 

Episod 2: Arne och lilla stolen  

Situationen försiggår i ett stort rum i daghemmet. Barnen leker med olika saker, 
var och en för sig eller i grupper. 
 

Arne (18 månader) står tillsammans med en annan liten pojke framför en hög 
leksakshylla. Högst uppe står en liten bil. Båda pojkarna sträcker allt vad de förmår 
armarna upp i luften. Det är dock alltför högt, så de har ingen möjlighet att nå bilen. 
Arne står stilla en stund och ser sig omkring. Plötsligt går han tvärs över golvet till 
andra sidan av rummet. Där hämtar han en liten stol som han bär i riktning mot 
leksakshyllan. När han hunnit halvvägs över golvet kommer emellertid pedagogen 
bakifrån och tar stolen från Arne och ställer den intill ett bord. Arne kommer av sig 
och sätter sig på stolen. Den andra pojken går då fram och klappar Arne på armen 
samtidigt som han pekar i riktning mot hyllan. 

Situationen fortsätter med att barnen fortsätter att leka. Inget pekar heller på att 
pedagogen skulle ha haft någon speciell avsikt med sitt handlande, som t.ex. att 
avbryta leken för någon annan aktivitet. 

I denna episod finns det ingenting som tyder på att pedagogen skulle ha 
medverkat till att stärka barnens självutveckling. Det mest slående i denna 
situation är att barnens intention, att få ner bilen från hyllan, blir avbruten. Vad 
barnen däremot förstår och lär sig är en annan norm, nämligen att det är okej att 
avbryta en annan persons handlingar och intentioner, åtminstone om den andra 
är mindre än du själv eller i en lägre maktposition. Om pedagogen i stället hade 
uppmärksammat Arnes intention kunde hon ha klätt den i ord genom att säga: 
”Jag ser att nu tänker du och din kompis ta ner bilen från hyllan…” På det sättet 
hade pedagogen stärkt, i stället för att som nu försvaga, hans (deras) 
idealsökande själv. Om det sedan av någon anledning inte är lämpligt att ta ner 
bilen kunde pedagogen fortsatt med att ge en förklaring till detta. 

Vilka känslor väcker pedagogens beteende hos barnen? Knappast är de positiva. 
Det handlar säkerligen om en negativ förvåning och känslor som frustration, 
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besvikelse och kanske ilska. Dessa känslor blir kvar hos barnen eftersom de inte 
heller får någon hjälp med att verbalisera eller på annat sätt bearbeta dem, med 
negativa effekter när det gäller utvecklingen av barnens grandiosa själv. Om 
barnen inte i detta skede kan få tillåtelse att leka med bilen och detta leder till 
besvikelse, borde pedagogen ha bekräftat känslan genom att hjälpa barnen att klä 
känslan i ord. 

Pedagogens beteende förstör också barnens samarbete. De hade en gemensam 
plan som nu ödelades, även om en av pojkarna försökte hålla fast vid planen 
även efteråt. Deras tvillingsökande själv, tillsammans med känslan av att ha ett 
gemensamt mål att sträva mot, försvagades av pedagogens okänsliga handlande. 
Om barnen hade varit äldre kunde pedagogens handlande eventuellt ha lett till 
större sammanhållning som ett resultat av känslan av orättvisa – men då i 
opposition mot pedagogen, något som naturligtvis inte kan anses önskvärt. I 
stället kunde pedagogen ha stärkt deras samspel, om hon uppmärksammat 
barnens samarbete genom någon positivt laddad kommentar som visat hennes 
förståelse och acceptans.  

Dessutom är det högst troligt att pedagogens beteende inverkar negativt på 
Arnes självförtroende i förhållande till vad han ansågs vara kapabel att göra på 
egen hand. Pedagogens handling innebar eventuellt också en utsago om att han 
inte är i stånd att flytta en så stor stol. Ett uttalande från pedagogen med en 
bekräftelse av Arnes förmåga hade i stället kunnat stärka hans självförtroende. 

I denna episod visar den vuxne verkligen sin makt: ”Jag vet bättre än du var 
stolen ska stå och att du behöver den tar jag ingen hänsyn till”. Detta sker 
troligtvis från pedagogens sida på ett helt omedvetet, oreflekterat plan, men kan i 
längden, och om det ständigt upprepas, få ödesdigra konsekvenser för Arnes 
självutveckling. Hur kan jag som barn bygga upp tillit till den vuxne om den 
vuxna ideligen förstör mina intentioner och kamratrelationer, och varken förstår 
mina känslor eller tror på min förmåga? I denna episod handlar alltså pedagogen 
på ett sätt som helt och hållet medverkar till att försvaga barnens självutveckling. 

Episod 3: I snickarboden 

Pedagogen befinner sig tillsammans med tre barn, Ove (5 år), Mats (5 år) och 
Fia (6 år) i snickarboden. Alla fyra står runt en snickarbänk. Pedagogen tar fram 
tre hammare ur ett skåp. Ove har redan tagit fram en brädstump där det sitter en 
böjd spik och han har sagt att han ska bygga en båt.  
 

Pedagogen vänder sig till Ove: ”Och då behöver du… Hur hade du tänkt att du sku 
bygga den där båten? Ska den vara så här lång?” Hon pekar på brädans längd. Ove 
svarar: ”Ja.” Pojken Mats står bredvid och tittar på, pekar på spiken och säger till 
Ove: ”Ska du lyfta den där? Pedagogen till Ove: ”Ska du ha en spik där?” Ove 
svarar: ”Nej”. Pedagogen riktar sig till Mats och stryker honom över håret: ”Mats, 
har du klart för dig vad du ska bygga? ”Nej”. Pedagogen riktar sig till Fia: ”Fia, då?” 
Fia svarar otydligt: ”Kanske jag kan göra en…” Ove tar en hammare och pedagogen 
vänder sig till honom: ”Tänkte du att du ska börja med att ta bort den där?” Hon 
pekar på spiken. Ove svarar: ”Ja.” Pedagogen: ”Vill du prova på egen hand?” Mats 
tittar på och Fia sysslar med sitt på andra sidan snickarbänken. Ove säger: ”Jag har 
också en sån där hammare, men den är inte lika stor.” Pedagogen: ”Du har en sån 
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där förpackning som är leksaksverktyg.” Ove: ”Nej, det är nog en riktig.” 
Pedagogen: ”Det är nog helt riktigt om du ska ta bort den, att du ska vika upp spiken 
först. Hon pekar på hammarens ena sida och säger: ”Sätt den där, den där sidan heter 
ten, den där sidan av hammaren, tror jag. Jag undrar vad den andra heter, det har jag 
glömt.” Mats säger: ”Kanske en bil med vagnar.” Pedagogen svarar: ”En bil med 
vagnar, ja.” Mats vänder sig om och tar ur en låda fram två runda bitar till hjul, visar 
upp dem och säger: ”Här är två.” Pedagogen: ”Ove, om du tänker på din nu. Jag tror 
vi tar en kloss och sätta under så går det lite bättre. Så får du sätta in spikens huvud 
där, in i den där skåran.” Pedagogen hjälper honom att få hammaren rätt placerad. 
”Och sen får du dra mot dig.” Ove drar och spiken lossnar. Pedagogen säger då: ”Nä 
men, tänk hur lätt det gick? Vad bra! Var det första gången du drog ut en spik 
alldeles på egen hand?” Ove säger med eftertryck: ”Nää”. Pedagogen: ”Har du nog 
gjort det förr? Ove svarar: ”Ja. Men det var för svårt.” Pedagogen: ”Det var för 
svårt. Du tycker att det här var lättare?” Ove: ”Ja.”  
 
Pedagogen går runt bänken till Fia och säger: ”Fia har börjat på egen hand hon, bra. 
Du kan ta en penna och rita om du vill ha spetsen så där.” Under tiden har Mats tagit 
fram en bräda. Pedagogen vänder sig till honom: ”Tänkte du också bygga en bil?” 
Mats svarar: ”En sån där som har vagnar…” (mumlar) Pedagogen frågar: ”En 
likadan pansarvagn som dom gjorde igår, när vi hade…? Mats svarar: ”Jo.” 
Pedagogen tittar på brädan, visar på brädans kanter och säger: ”Nu tror jag att den 
här brädan är lite svår att spika i när den har såna här. Men kanske om du söker så 
hittar du nån som är rak.” Hon pekar på en av lådorna. ”Ser du, här finns såna här 
raka bräder.” Mats hämtar en bräda med raka kanter ur en låda. Pedagogen vänder 
sig till Ove: ”Ove, om du söker en sån här bräda du också, det här är ju en panel.” 
Hon visar först på Oves panelbräda och sen på Mats raka bräda. Härefter vänder hon 
sig till Mats: ”Hur hade du tänkt dig sen då, Mats, tänkte du göra som Fia spikar?” 
Mats svarar: ”Jo.” Ove tittar i en låda men hittar ingen lämplig bräda. Pedagogen tar 
om hans axlar och säger: ”Är det ingen där? Försök se i någon annan låda då. Där, 
kanske, eller där.” Hon pekar på flera lådor. Ove går till en annan låda och hittar en 
lämplig brädbit.  

Sekvensen ovan utspelar sig under ca fyra minuter, och fortsätter sen i samma 
stil, totalt ca 30 minuter. Under hela denna episod vänder sig pedagogen otaliga 
gånger till barnen för att fråga dem om deras intentioner och planer, vilket 
innebär att hon hjälper dem att ställa upp mål för sina handlingar. Hon bekräftar 
deras tankar genom att upprepa vad de sagt, men kommer med förslag till 
handlingar när hon bedömer att det som barnen föreslagit inte går att genomföra. 
På så sätt leder hon dem till att ställa upp realistiska mål för sina handlingar. 
Detta stärker i högsta grad barnens idealsökande själv, och hon fungerar således 
som idealiserbart självobjekt för dem. 

Fia jobbar först en hel del för sig själv, och pedagogen ger inte någon respons på 
hennes idé om vad hon ska bygga. Här kunde pedagogen ha uppmärksammat 
flickans intentioner för att stärka också hennes idealsökande själv. Senare under 
vistelsen i snickarboden får hon dock den hjälp hon behöver, vilket inte syns i 
den beskrivna sekvensen ovan. Det är möjligt att pedagogen tänker att Fia till att 
börja med klarar sig bättre på egen hand i och med att hon är äldre än de båda 
pojkarna. Hon kunde också, i stället för att tala till Fia i tredje person (”Fia har 
börjat på egen hand, hon”) tilltalat henne på samma sätt som pojkarna, med 
direkt tilltal, vilket bättre hade stärkt också Fias grandiosa själv. 
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 Pedagogen har allt som oftast ögonkontakt med barnen, speciellt med de två 
pojkarna, som hon kommunicerar mera med under denna sekvens, och kropps-
kontakt med båda pojkarna på ett vänligt sätt. Hon använder också deras namn 
med ett positivt tonfall, som inledning till kommunikationen för att få deras upp-
märksamhet när hon vill fråga eller hjälpa dem. Detta, tillika med bekräftelsen 
av vad de sagt, gör att hon också fungerar som bekräftande självobjekt. En liten 
glimt av att stärka barnens tvillingsökande själv syns också när pedagogen frågar 
om Mats vill spika likadant som Fia. Hon fungerar också som utmanande 
självobjekt genom att hela tiden låta barnen göra själva och uppmuntra dem att 
själva fundera ut hur de ska göra. Hon bekräftar deras prestationer, och stärker 
därigenom deras självförtroende, genom att t.ex. säga ”vad bra” och genom sitt 
överlag uppmuntrande förhållningssätt.   

Diskussion 

Det som en pedagog behöver för att kunna fungera som stöd för barns utveckling 
av ett sunt själv-i-relation är en professionell relationskompetens (jfr Juul & 
Jensen, 2003). En aspekt av denna kompetens handlar om förmåga till 
observation och tolkning av barns beteenden. Därtill behövs en gedigen kunskap 
om människans självutveckling och om pedagogens och fostrans roll vid 
uppkomsten av ett sunt själv respektive störningar i självet. För att kunna skapa 
en pedagogisk relation som grund för barns lärande och utveckling (Aspelin, 
2015) handlar det framför allt om förmåga till interaktion och kommunikation. 
Grunden för allt detta är ett empatiskt förhållningssätt.  

Förmågan att kunna observera så mycket som möjligt av vad som sker i den 
pedagogiska miljön, tillika med en utvecklad förmåga att kunna tolka barns 
signaler och beteenden, utgör grunden i den pedagogiska relationskompetensen. 
I episod 2, Arne och lilla stolen, har pedagogen inte alls uppmärksammat vad 
som är på gång, och hon ser inte alls Arne och kompisens intentioner, utan utgår 
helt från sin egen föreställningsvärld. I episod 1 Lek med klossar, 
uppmärksammar pedagogen en hel del, men för att ännu bättre stödja barnens 
självutveckling borde flera aspekter ha uppmärksammats. Pedagogen missar 
flera centrala tillfällen att fungera som optimalt självobjekt. I episod 3, I 
snickarboden, uppmärksammar och tolkar pedagogen barnens intentioner och 
mål så gott som hela tiden och på ett adekvat sätt. 

Med en större teoretisk förståelse för uppkomsten av störningar i självet och hur 
en sund självutveckling främjas hade pedagogerna i de beskrivna episoderna 
troligen haft större förutsättningar att tolka barnens beteenden på ett för barnen 
fördelaktigare sätt. Det är inte heller betydelselöst vilken teoretisk referensram 
pedagogen utgår från när hon analyserar och gör sina tolkningar. Min erfarenhet 
av handledning med yrkesverksamma pedagoger (Sandvik, 2009) är att Kohuts 
självpsykologiska teori, och den modell jag utvecklat utifrån den, utgör en väl 
fungerande tolkningsram just när det gäller utvecklingen av den grundläggande 
självkänslan hos barn. En av fördelarna med den är att den visar att självet är så 
nära förknippat med relationerna till andra människor att det inte går att omtala 
självet utan att behandla relationer. Därför kunde den med fördel användas både 
vid grundutbildning av blivande och vid fortbildning av redan yrkesverksamma 
pedagoger. 
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För att fungera som optimalt självobjekt, dvs. som en spegel för barns själv, 
behöver pedagogen också utveckla sin förmåga att förmedla sina intryck och 
tolkningar till barnen, alltså utveckla sin kommunikativa förmåga. Att kunna 
samtala med barnen, och uttrycka sig muntligt på en nivå som barnen förstår, 
och också icke-verbalt förmedla sina tolkningar och känslor, är självfallet av 
största betydelse. Dessutom förmedlar även pedagogens beteenden och 
handlingar både känslor, vilja, normer och ideal, vilket gör att hela hennes 
förhållningssätt till barnen blir centralt. Det grundläggande förhållningssättet och 
förmågan att kommunicera på barnens nivå förefaller speciellt väl utvecklat hos 
pedagogen i episoden I snickarboden. I episoden Arne och lilla stolen 
förekommer inte överhuvudtaget någon muntlig kommunikation, utan här är det 
handlingen, att rycka stolen ur Arnes händer, som talar sitt tydliga språk. I 
episod 1, Lek med klossar, kommunicerar pedagogen visserligen på barnets nivå, 
men hela situationen handlar ändå mest om en ensidig kommunikation från 
pedagogen till barnet. 

I analysen ovan av de tre situationsbeskrivningarna har jag försökt kommentera 
så många aspekter som möjligt av samspelet och kommunikationen utifrån den 
självpsykologiska modell jag utvecklat på basis av självpsykologisk 
teoribildning (Sandvik, 2009). Att göra så, att kunna observera det mesta och 
göra rimliga tolkningar i en faktisk pedagogisk situation, är naturligtvis näst 
intill en omöjlighet. Men för att så långt som möjligt utveckla blivande och 
yrkesverksamma pedagogers förmåga att observera, tolka och kommunicera bör 
de tränas. Aspelin (2010) påstår till och med att detta är läraryrkets kärna.  

Att det empatiska förhållningssättet kan variera mellan pedagoger syns tydligt i 
de ovan beskrivna episoderna. Eftersom pedagogens optimala empati kan ses 
som grundläggande för hennes förmåga att stärka barns själv, är det också av 
stor vikt att den kan utvecklas under utbildningstiden. Då blir handledarens 
(lärarutbildarens eller lärarfortbildarens) förhållningssätt av avgörande 
betydelse. Empati utvecklas genom introspektion och genom att handledaren 
själv fungerar empatiskt. Övningar som omfattar introspektion och 
självreflektion – enskilt, tillsammans med handledaren eller i grupp – kan därför 
fungera självutvecklande. Ett fungerande hjälpmedel är att videobanda faktiska 
pedagogiska samspelssituationer med barn, för att i efterhand kunna analysera 
och reflektera kring sitt eget och andras förhållningsätt och handlande. I 
samband med genomgången av videobandade autentiska samspelssituationer kan 
man reflektera kring såväl goda som mindre lyckade samspelssituationer, på 
samma sätt som jag gjort ovan. Men framför allt och i första hand kan 
handledaren medverka till att hos pedagogerna stärka de beteenden som för 
barnens del fungerat självutvecklande (jfr Sandvik, 2009). Detta pedagogiska 
angreppssätt kunde med fördel utvecklas i samband med pedagogers 
grundutbildning och fortbildning, och utgör därför en stor utmaning för all 
lärarutbildning och lärarfortbildning. 
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”Musik behöver inte vara så komplicerat” 
 - lärarstuderandes uppfattningar av sin egen  

musikaliska förmåga och uppdraget  
att undervisa i musik  

Johanna Still 

Musikundervisningen i förskolor och skolor borde idag bygga på att eleverna ska få 
vara aktiva medskapare i olika musikkulturer, både som utövare och lyssnare. 
Musikundervisning kräver en verksamhet där lärare har en tydlig och stöttande roll. För 
att lärare ska klara av detta uppdrag borde de ha en stark tilltro till sin egen musikaliska 
förmåga och kunskaper i att kunna använda musiken som både medel och mål i 
undervisningen. Syftet med denna studie är att lyfta fram lärarstuderandes uppfattningar 
av sin egen musikaliska förmåga och uppdraget att undervisa i musik. Studiens 
teoretiska perspektiv och aktuella områden är musikpedagogik och musikalitet samt 
läroplanernas innehåll. Insamlingen av datamaterialet har skett genom enkäter där 
lärarstuderande skrivit svar på frågor både innan och efter en undervisningshelhet 
omfattande 1,5 sp i musik. Musikundervisningen under kursen bygger på den praxiella 
synen på musik och under lektionerna får studerandena praktiskt arbeta med musiken 
både som mål och som medel.   

Inledning 

En dag fick jag i min mejlbox motta en annons om ett lärarvikariat inom 
nybörjarundervisningen på en skola i Svenskfinland. I den annonsen lyftes det 
fram vilka ämnen den vikarierande läraren skulle undervisa i och här nämndes 
matematik, modersmål osv. I annonsen lyftes också specifikt fram att den som 
tog emot vikariatet inte behövde undervisa i musik. Här var insatt en glad 
smilfigur och ett utropstecken efter den texten.  Jag tolkade detta som att den 
som får vikariatet kan glädjas åt att inte behöver åta sig undervisning i musik. 
Denna annons väckte mitt intresse och jag blev intresserad av att ta reda på hur 
lärarstuderande beskriver en musikalisk person, sin musikalitet och förmåga att 
undervisa i musik innan och efter en musikkurs. Jag har under några år 
undervisat klasslärarstuderande i musik i en större kurshelhet som fokuserar på 
förskole- och nybörjarundervisning. Delen i musik som jag ansvarat för omfattar 
1,5 sp med ca 14 h lärarledd undervisning.  Utgående från resonemanget ovan är 
forskningsfrågan i denna studie; Kan en kort avgränsad 
musikundervisningshelhet förändra studerandes syn på sin egen musikaliska 
förmåga och stöda och stärka dem i uppdraget att undervisa i musik? 

Det finns en del internationell forskning om lärares uppdrag att undervisa i 
musik. Forskarna Ehrlin och Wallerstedt (2014) har gjort en studie där de har 
observerat och intervjuat förskollärare i Sverige som arbetar i musikprofilerade 
förskolor. De önskade få reda på vilken kompetens förskollärare har i att 
undervisa i musik och då främst med fokusering på hur lärarna använder sig av 
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musiken som medel och mål i undervisningen. Under studien framgick det att 
lärarna verkade trygga i alla musiksammanhang både då det gällde spontana 
situationer och planerade aktiviteter. Förskollärarna visade sig vara kompetenta i 
att lära barnen musik. Då forskarna intervjuade lärarna om deras arbete berättade 
de att de aldrig klarat av att varken sjunga eller spela själva. Lärarna nämnde 
musik som ett medel för att lära barnen språk men i verksamheten var det ett 
kunskapsinnehåll. Den här motsägelsen och dess innebörd diskuteras i studien 
och resultatet ger vid handen att förskollärare behöver mera utbildning inom 
området. Det räcker inte med att stöda lärarnas självförtroende inför uppgiften 
att undervisa i musik - de behöver också få utvecklas ämnesspecifikt, dvs. få en 
gedigen kunskap om barns musikaliska utveckling och hur man undervisar barn i 
musik. 

Lyndell (2011) har forskat i förhållandet mellan australiensiska lärarstuderandes 
förmåga att kunna sjunga och deras senare förmåga att undervisa elever i musik. 
Studiens resultat visar att då lärare blir säkrare och skickligare på att sjunga så 
blir de duktigare på att undervisa i musik. Sång utgör grunden i 
musikundervisning för lågstadielärare. Känner studerande och lärare att de inte 
behärskar sång så är deras intresse för musik mindre och detta leder ofta till att 
de undviker musikaktiviteter. I studien lyfts vidare fram att det inte räcker med 
att få dem att förstå att alla kan sjunga. Det är viktigt att få reda på varför de 
anser att de inte kan sjunga och att försöka få dem att förändra sin uppfattning. 
Integreringen av många olika konstämnen i utbildningsprogrammet för lärare i 
Australien gör att musiken måste konkurrera med alltför många andra ämnen. 
Detta har lett till att undervisningen i musik har för lite utrymme på 
utbildningsschemat för att studerandena ska känna sig trygga i ämnet. I 
Storbritannien har en studie gjorts för att klarlägga 341 lärarstuderandes syn på 
sin undervisningsförmåga. Nästan alla hade tilltro till sin egen allmänna 
undervisningsförmåga medan bara hälften litade på sitt kunnande i 
musikundervisning. De som hade störst tilltro till sin egen musikunder-
visningsförmåga var de som kunde spela flera instrument (Hallam, Burnard, 
Robertson, Saleh, Davies, Rogers & Kokatsaki, 2009). Många fler studier (bl.a. 
Garvis & Pendergast, 2011 och Stunell, 2010) indicerar att förskole- och 
klasslärare känner osäkerhet inför att undervisa i musik. 

Thomasfolk (2015) skriver en helsidig artikel i Läraren om att DUNK – De 
ungas musikförbund i Svenskfinland har beslutat att ge ett litet understöd till 
klasslärarstuderande som väljer att skriva om musik i sin magistersavhandling. 
En av orsakerna till satsningen är att DUNK vill ha mer kunskap och forskning 
inom ämnet. Idag verkar många klasslärarstuderande dra sig för att fördjupa sig i 
musik under studierna trots att klasslärare som behärskar musik ses som en stor 
tillgång i skolor och daghem. DUNK hoppas på att stödet ska främja en satsning 
på musik i slutskedet av klasslärarstudierna och generera fler eldsjälar ute på 
fältet.    

I den finländska grundskolan prioriteras ofta ämnena modersmål och matematik 
medan t.ex. musik har lägre status och ofta betraktas som ett förströelseämne. 
Ser vi på timfördelningen i Finlands grundskolor inom nybörjarundervisningen 
så har modersmål oftast flest antal veckotimmar, matematik något färre medan 
det lägsta antalet timmar har musik, bildkonst och 
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religion/livsåskådningskunskap med en till två veckotimmar per ämne. I 
medeltal har elever inom nybörjarundervisning en lektion musik i veckan. Enligt 
Bohlin (2012) är vi på väg mot en stark kunskapsskola där ämnena modersmål, 
matematik och språk utpekats som centrala för eleverna för att de ska kunna 
lyckas och bli framgångsrika. När vissa ämnen värderas som centrala för 
skolframgång så får detta enligt Bohlin den motsatta effekten på avsikten att 
stärka skolan. 

Nordiska rådet (2008) har i en studie slagit fast att kreativa ämnen har stor 
betydelse både för elevernas trivsel och för deras prestationer i teoretiska ämnen. 
Ett UNESCO-projekt (Bamford, 2006) visar på sambandet mellan höga 
skolresultat och satsning på kultur, konstarter och kreativitet i skolan. 
Ovannämnda synsätt finns också i läroplanerna för förskola och 
nybörjarundervisning. Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014 
(Utbildningsstyrelsen, 2014) lyfter fram att musik och konst spelar en viktig roll 
i förskoleundervisningen för utvecklingen av barnens känsloliv, kunskaper, 
färdigheter och koncentrationsförmåga samt för barnens självregleringsförmåga. 
Enligt Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 
(Utbildningsstyrelsen, 2014) är syftet med musikundervisningen i 
nybörjarundervisningen att vägleda eleven i att finna sitt intresseområde inom 
musiken och uppmuntra honom eller henne till musikalisk verksamhet. Målet är 
att skapa pedagogiskt mångsidiga och flexibla studiehelheter i musik som 
möjliggör olika arbetssätt, socialt samspel och gemensamt musicerande. Målet är 
också att eleven ska utveckla en positiv självbild.  

Då ett större fokus på olika uttrycksformer (där musik ingår) ska läggas i 
framtidens förskola och skola (jmf läroplanerna 2014) är det samtidigt också 
avgörande att förskollärare och klasslärare känner sig trygga i att undervisa i 
musik. Lärarna bör ha tilltro till sin egna musikaliska förmåga och ha kunskaper 
i att kunna använda musiken som både medel och mål i undervisningen.  

Teoretiska perspektiv 

Inledningsvis presenteras studiens aktuella områden musikpedagogik och 
musikalitet. Musikundervisning kan ta sig olika uttryck beroende på vilken syn 
på musik, musikalitet och musikundervisning personen som undervisar har. 
Enligt en utredning som Skolinspektionen (2011) i Sverige gjort är det av stor 
vikt att elever får musikundervisning med ett tydligt kunskapsinnehåll. Utgående 
från detta resonemang diskuteras i denna artikel musikens användning som både 
medel för att utveckla andra förmågor hos eleverna och som innehåll eller mål 
där musiken som ämne är i fokus. Avslutningsvis diskuteras läroplanernas 
innehåll. 

Musikpedagogik 

Historiskt sett har musik alltid varit en del av skolans verksamhet. Under 1800-
talet låg betoningen i skolorna på sång och repertoaren bestod av psalmsång, 
fosterländska sånger och folkvisor (Pajamo, 2009a, 2009b). Under 1900-talets 
första hälft byggde den finländska musikens värdegrund på kristendom, 
moralisk- och intellektuell fostran och fosterländskhet (Westerlund och 



 
75 

Muukkonen, 2009). Sångundervisningen fungerade främst som medel för fostran 
men också som underhållning för eleverna. Musikteori ingick också ofta i 
undervisningen (Vallberg Roth, 2001). Långt in på 1960-talet kallades ämnet 
sång men från och med 1970-talet, i samband med grundskolreformen, talas det 
om musikundervisning (Sidoroff, 2008). Samtidigt som förskjutningen skedde 
från sång till musik flyttades fokus från att stärka barnens och elevernas 
allmänna utveckling till att bli ett ämne som skulle ge eleverna erfarenheter och 
upplevelser genom sång, spelande, musiklyssnande och skapande verksamhet.  

Under 2000-talet har fokus på lärande ökat i förskola och skola då det gäller 
musik och detta är ett resultat av att intresset för musikpedagogisk forskning har 
ökat (Hargreaves, Marshall och North, 2003). Olsson (2007) konstaterar att den 
vetenskapliga definitionen av begreppet musikpedagogik innehåller både 
”intentionellt undervisande” och ”intentionellt lärande” där den pedagogiska 
avsikten blir det centrala. Avsikten är då att såväl lära ut något som att lära sig 
något. I de senaste utkasten till läroplaner både inom förskola och inom 
grundskola får musiken en tydligare målstyrning. Musikundervisningen idag ska 
bygga på att eleverna ska få vara aktiva medskapare i olika musikkulturer, både 
som lyssnare och utövare, anser Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling (2014). De 
nämner vidare att lärande och undervisning i musik utifrån utgår från att ge 
utrymme för det fria skapandet, improvisation och komposition men också i 
form av stöttande av elevers musikaliska lärande. För att en lärare som 
undervisar i musik ska lyckas med detta krävs det att läraren utvecklar ett 
professionellt och ett gemensamt språk med eleverna för att tala och tänka om 
sin praktik. Musikundervisning kräver också en verksamhet där läraren har en 
tydlig och stöttande roll (Wallerstedt & Lagerlöf, 2011). 

I förskola och skola är det vanligt att musik ses som ett medel och musiken 
används då för att t.ex. utveckla barns språk, motorik, personlighet och sociala 
förmåga (Still, 2011). En utmaning för dagens förskolor och skolor är att göra 
musik till ett eget innehåll och inte att bara använda den som medel för att lära 
sig andra färdigheter eller för att individen ska få utveckla sina personliga 
uttryck. I den senare föreställningen tar lärare ofta avstånd från undervisning och 
anser att det är viktigare att individerna får uttrycka sig fritt. Här har läraren 
ingen pedagogisk roll utan ska bara tillhandahålla en scen och stiga åt sidan och 
inte blanda sig i individens personliga uttryck. Den nya synen på musik, handlar 
om att läraren försöker vinnlägga sig om elevernas kunnande inom och om 
musik, dvs. att använda musiken som mål. Läraren har här stor betydelse i barns 
musikaliska utveckling. (Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, 
Pramling &Wallerstedt, 2008). Lagerlöf (2013) beskriver att lärare borde göra 
det möjligt för eleverna att urskilja olika aspekter i musik. Lärare borde också 
uppmuntras i att föra metakognitiva dialoger med elever och rikta deras 
uppmärksamhet på musiken i sig. Förutom detta handlar det också enligt 
Pramling Samuelsson m.fl. (2008) om att kunna variera för att eleven ska kunna 
urskilja något och därmed erfara något som något specifikt. För att hjälpa elever 
att kunna urskilja t.ex. tempoväxlingar, kan man göra det genom att kontrastera 
dvs. genom att spela en och samma melodi i olika tempon.        
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Den praxiella synen på musikalitet 

Bland lärare och studerande samt i samhället överlag har det rått en uppfattning 
om att det i musikundervisningen och i konstämnena är och ska vara en betoning 
på det absolut estetiska perspektivet (Westerlund, 1998; Numminen, 2005). 
Denna syn har starkt institutionaliserats eftersom den absolut estetiska synen på 
musik, musikalitet och musikfostran under en lång tid dominerat i 
musikundervisningssammanhang i Finland och i andra delar av världen 
(Numminen, 2005). Ett exempel på detta är att barn som söker in till 
musikläroinrättningar fortfarande i dag gehörstestas utifrån sin sångförmåga. De 
barn som inte klarar av att sjunga rent ges inte möjlighet att studera musik. Då 
betoningen ligger på en absolut estetisk syn på musikalitet är risken också den 
att duktiga musiker väljs till musiklärare, utan att det tas hänsyn till deras 
undervisningsförmåga.    

Under 1900-talet växer det gradvis fram en kritik mot den absoluta estetiken och 
den utmanas av den praxiella synen på musik. Kritiken riktar sig mot att de 
estetiska teorierna är etnocentriska och sociocentriska, dvs. att de utgår från 
västerländska ideal och musiksmaken hos de högre samhällsklasserna (Kempe 
och West, 2010). Detta blir utgångspunkten för bedömningen av vad som avses 
vara vacker, bra och värdefull musik. Saar (1999) menar att den estetiska synen 
bygger på föreställningen att individen måste utbildas för att kunna uppfatta och 
förstå musik. Swanwick (1988) som utgår från den estetiska synen på musik 
anser att det viktigaste är anammandet av musikalisk kunskap. Detta innebär att 
eleverna ska lära sig notskrift, teknisk förmåga samt att förkovra sig i 
musiklitteratur som behandlar musiker och musik. Som mindre viktigt avses den 
växelverkan mellan eleverna som gemensamt musicerande leder till.  

Regelski (1998) har utvecklat en praxiell teori och den betonar själva nyttan av 
musicerandet. Alla människor har olika skäl att musicera och dessa skäl ska alla 
anses vara goda nog, anser han. Den praxiella synen grundar sig på den 
pragmatiska filosofin som uppstår i slutet av 1800-talet i Amerika. Dewey 
(1997) som är en av den pragmatiska rörelsens grundare anser att filosoferna har 
underskattat de praktiska färdigheternas betydelse då det gäller lärande. Han ser 
att kunskapens betydelse är avhängig av om den kan vara vägledande för prak-
tiskt handlande. I den praktiska tillämpningen ska undervisningen byggas upp 
genom att eleven använder ting och begrepp för att göra världen synlig. Detta 
kan ses som en aktivitetspedagogik där teori, praktik, reflektion och handling hör 
ihop. Här ska elevens aktivitet sättas i centrum för planeringen och genom-
förandet av undervisningen. Det handlar om att ge elever levande kunskap som 
de kan ha nytta av både på det personliga planet men också yrkesmässigt  
(Numminen, 2005).  

Helt i enlighet med Deweys tankar anser Elliott (1995) och Regelski (1996) att 
inlärning av musik sker bäst genom målmedveten aktivitet i genuina miljöer. 
Elliott (1995; 1996) utgår från den praxiella synen på musikfostran och betonar 
aktivitet och handling i spelande, komponerande och improvisation. Elliotts 
(1995) syn på lärande kan sägas utgå från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 
där individens själsliga konstruerandeprocess uppmärksammas i relation till 
betydelsen av musiken och kontexten. Elliott tar avstånd från den estetiska 
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musikfostrans fokus på musiklyssnande. Han betonar att improvisationen utgör 
ett viktigt arbetsredskap. Eleven lär sig endast genom att handla (göra) och 
handlingen eller aktiviteten är både musikens medel och mål. Den musikaliska 
förståelsen utvecklas då eleven själv skapar musik. Han ser musikfostran som en 
handling som resulterar i problemlösning. Regelski (1996) betonar i sin tur vik-
ten av att den lärande alltid ska ha förståelse för det han eller hon gör. Han anser 
att musik i sig inte har ett värde. Musiken får sitt värde först i samband med en 
medveten mänsklig handling.  

Grundtanken i den praxiella synen på musik är, enligt Numminen (2005), att inte 
endast den klassiska musiken påverkar människans andliga tillväxt och utveck-
ling, utan att även lättare musik (musik med mindre utvecklad behandling av 
kontrapunkt, instrumentering och formhantering) gör det. Musikupplevelsen 
bidrar ofta till djup reflektion och detta sker oberoende av hurdan musik det är 
frågan om. Schlagermelodier kan till exempel ha en mycket positiv inverkan på 
den psykiska hälsan, menar Numminen (2005). Hon tolkar också den praxiella 
synen så, att all musikalisk verksamhet inklusive sång ses som en möjlighet för 
alla människor. Vidare lyfter hon fram att alla kan få viktiga och positiva 
erfarenheter genom att sjunga. Kunniga och medvetna pedagoger som utgår från 
den praxiella synen kan erbjuda barnen och eleverna en rik stimulerande miljö. 
Det viktiga är att pedagoger är medvetna om och har en syn på musik och 
musikalitet som utgår från att musik är en möjlighet för alla. Alla kan utvecklas 
inom detta ämnesområde och all slags musik påverkar människors andliga 
tillväxt, menar hon. Det är av vikt att pedagoger också har förståelse för att 
musikalitet inte kan likställas med sångförmåga. Musikkulturen och hela 
samhället skulle dra nytta av att alla som är intresserade av musik gavs 
vägledning för att på så sätt få möjlighet att i musikens tecken förverkliga sig 
själva. 

Läroplanernas innehåll 

I de nya läroplanerna inom förskola och grundskola Grunderna för 
förskoleundervisningens läroplan 2014 (Utbildningsstyrelsen, 2014) och 
Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 
(Utbildningsstyrelsen, 2014) som ska tas i bruk senast 1.8.2016 har musiken fått 
en tydligare målstyrning.  I Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 
2010 (Utbildningsstyrelsen, 2010), som var i kraft då materialet till denna studie 
samlades in, fanns musiken under rubriken konst och kultur. Här kan vi läsa att 
barnens kreativitet, fantasi och uttrycksförmåga kan utvecklas då de får 
musicera, dansa och röra sig.  Barnen bör också enligt läroplanen vägledas i att 
utforska ljudvärlden och musikens funktion i kommunikationen. Vidare nämns 
det att barnets kulturella identitet ska stärkas och barnets förståelse av sitt eget 
kulturarv och av kulturell mångfald ska stödas. Läroplanens innehåll är rätt svårt 
att tolka då det gäller musik eftersom innehållet ska täcka alla konstämnen. 
Betoningen ligger på att använda musiken som medel för att utveckla andra 
förmågor och rätt lite på hur läraren ska använda musiken för att utveckla barns 
musikalitet och förståelse för ämnet musik.  

I Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004 
(Utbildningsstyrelsen, 2004) beskrivs musiken som ett eget ämnesområde med 
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eget syfte och mål för undervisningen. Målen för åk 1-4 är att eleven ska lära sig 
att använda sin röst på ett naturligt sätt. Eleven ska få uttrycka sig genom att 
sjunga, spela och röra sig både enskilt och i grupp. Eleven ska också få lära sig 
att koncentrerat och aktivt lyssna på musik och iaktta ljudmiljön. Det centrala 
innehållet ska enligt läroplanen vara olika övningar i röstbehandling och 
sångövningar som förbereder för flerstämmighet. Dessutom ska eleverna få delta 
i övningar som förbereder samspel och spelrepertoar med kropps-, rytm-, 
melodi- och ackordinstrument utifrån övningar som utvecklar grundrytmen. 
Även ljudsekvenser, mindre ljudkompositioner och improvisationer ska vara 
stoff i musikskapandet. Eleven ska få erfara musikens element – rytm, melodi, 
harmoni, dynamik, klangfärg och form – i samband med musicerande, 
musiklyssnande och rörelser samt musikskapande. En sång-, spel- och 
lyssnarrepertoar som gör eleven förtrogen med både finländsk musik och musik 
från andra länder och kulturer och som innehåller exempel från olika 
tidsperioder och olika musikstilar ska också finnas med i musikundervisningen.  

I grundskolans läroplan (2004) är betoningen tydligt lagd på musiken som mål i 
motsats till förskolans läroplan där musiken mer beskrivs som ett medel för att 
utveckla andra förmågor hos barnet. En sammanblandning av dessa två 
läroplaners tyngdpunktsområden vore optimalt för att få med musiken som både 
mål och medel i båda läroplanerna.  

Ansats, metod och genomförande 

Fenomenografin är en kvalitativ forskningsmetod som främst används inom 
pedagogiken. Här diskuteras speciellt frågor som är relevanta för lärande och 
förståelse i en pedagogisk miljö (Marton och Booth, 2000). Kvalitativ metod 
handlar om hur man gestaltar något, dvs. hur man kan göra en så god 
beskrivning av sammanhanget som möjligt. Den fenomenografiska ansatsen 
handlar om människors sätt att uppfatta sin omvärld (Patel & Davidson, 2011).  
Grundläggande för ansatsen är distinktionen av hur någonting är och hur det 
uppfattas vara. Enligt Marton och Booth (2000) kan människors uppfattningar 
granskas ur två skilda perspektiv, dvs. första och andra ordningens perspektiv. 
Första ordningens perspektiv innebär att forskaren själv beskriver relevanta 
aspekter ur verkligheten och i andra ordningens perspektiv beskrivs fenomenen 
som de uppfattas vara. Fenomenografin koncentrerar sig uteslutande på hur 
fenomenen uppfattas vara. Det är alltså inte fenomenet i sig, utan relationen 
mellan människan och fenomenet som är av intresse. 

Den fenomenografiska ansatsen försöker, enligt Larsson (2005), beskriva hur 
fenomen uppfattas av människor i omvärlden och söka innebörder i deras 
utsagor. I denna studie beskrivs hur lärarstuderande uppfattar sin egen 
musikalitet och förmågan att undervisa innan och efter en avgränsad 
undervisningskurs i musik. Materialet bygger således på lärarstuderandes 
uppfattningar - inte på en beskrivning av hur det är. Målet är att observera en 
hypotetisk spännvidd över lärares uppfattningar av sin egen musikaliska 
kompetens och förmåga att undervisa i musik. 

Fenomenografin försöker, enligt Dahlgren och Johansson (2009), bidra till en 
fördjupad förståelse både då det gäller det mänskliga lärandet som de sätt att 
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förstå omvärlden som är ett resultat av lärandet. En uppfattning kan språkligt 
uttryckas på många olika sätt och här ligger den största utmaningen för den som 
vill försöka förstå någon annans sätt att förstå sin omvärld. 

Respondenterna som deltog i föreliggande studie hade alla några års 
klasslärarstudier bakom sig och hade deltagit i ett par musikkurser, bl.a. i 
instrumentalundervisning (mest klaviaturundervisning) samt även i några 
didaktikkurser. I föreliggande musikkurs deltog 16 studerande.  Insamlingen av 
datamaterialet har skett genom enkäter där respondenterna skrivit svar på olika 
frågor både innan och efter avslutad musikkurs omfattade 1,5 sp. Då kursen i 
musik inleddes frågade läraren, som också är forskaren i denna studie, 
studerandena om de kan tänkas delta i studien. I enkäten som delades ut hade 
studeranden möjlighet att kryssa i en ruta ifall de inte ville att svaren skulle 
redovisas i studien. Följden av detta blev att en av studerandena inte önskade 
delta. Två andra studerande var frånvarande då enkäten efter avslutad kurs 
samlades in. De återstående 13 respondenternas svar redovisas i denna studie.  

Frågor som studerandena skriftligen ombads svara på innan undervisningen 
startade och som är relevanta för denna studie är: Hur skulle du definiera en 
musikalisk person? Hur musikalisk anser du dig själv vara? Bedöm din 
musikalitet med vitsord 1-5 (med direktiv om skalans tolkning). Vad tror du har 
påverkat dig då det gäller din syn på musikalitet? Vad gör du under din fritid 
som kan kopplas ihop med musik i någon form? Hur känner du inför uppdraget 
att undervisa i musik i framtiden? Vad gör du helst med barnen/eleverna under 
en musiklektion? Frågorna efter avslutad kurs var följande: Har denna kurs 
påverkat din syn på din egna musikaliska förmåga (positivt/negativt)? Bedöm 
din musikaliska förmåga med ett vitsord. Har denna kurs förändrat din 
inställning till att undervisa i musik (positivt/negativt). Respondenterna har getts 
fingerade namn. En av deltagarna var man men för att garantera anonymiteten 
har alla fått kvinnonamn.   

Respondenternas anonyma svar har sammanställts för att forskaren lättare ska 
kunna få en överblick av svaren. Efter flera genomläsningar av respondenternas 
svar har deras olika uppfattningar kommit i förgrunden. Enligt Dahlgren och 
Johansson (2009) är fenomenografins primära mål att urskilja variation eller 
skillnader mellan uppfattningar och för att kunna göra detta bör forskaren också 
leta efter likheter. Vidare har de blivande klasslärarnas uppfattningar av det 
studerade fenomenet analyserats och analysen har resulterat i ett antal 
beskrivningskategorier. Relationerna mellan beskrivningskategorierna har sedan 
undersökts i ett fenomenografiskt utfallsrum på så sätt att uppfattningarna har 
jämförts med varandra och det undersökta fenomenet.  

Eftersom musikundervisningen är fenomenet som undersöks i relation till 
förändrade uppfattningar hos lärarstuderandena redogörs här kort för 
musikkursens innehåll. Undervisningen bygger i sin helhet på den praxiella 
synen på musik och under lektionerna får studerandena praktiskt arbeta både 
med musiken som mål och som medel. Undervisningen inleds med en 
omfattande diskussion kring begreppet musikalitet i relation till tidigare och 
nuvarande forskares syn på begreppet. Frågor ställs till studerandena så att de 
själva får reflektera över sin egen syn på musikalitet i relation till forskares syn 
på begreppet.  
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Undervisningen som följer är mycket praktisk och den inleds med en kort 
redogörelse för musikens grundelement. Begreppen dynamik, klangfärg, 
rytm/puls/tempo, melodi/harmoni och musikens form definieras och diskuteras 
varefter läraren låter studerande ta del av aktiviteter som fokuserar på 
grundelementen. Aktiviteterna kan vara korta berättelser som på ett lekfullt sätt 
ger en plattform för lyssnande av något klassiskt musikstycke, musiksagor med 
fokus på olika grundelement, danskoreografier som tydliggör musikens form 
eller rytm, partiturspel, kantelespel, xylofoners och metallofoners samt 
tonboxars ackompanjemang av barnvisor, skapande av ljudkulisser och 
ljudsekvenser till bilder osv. Samtidigt förs en dialog med studerandena om 
deras förståelse och upplevelser. Därefter får studerande olika sorters 
utgångspunkter såsom musikstycken, rekvisita, instrument osv. och de får i 
smågrupper planera egen verksamhet som förtydligar musikens grundelement. 
Detta kan ses som en aktivitetspedagogik där teori, praktik, reflexion och 
handling hör ihop. Här sätts studerandes aktivitet i centrum för planeringen och 
genomförandet av undervisningen. Sättet att arbeta är tänkt som modeller för hur 
de kan lägga upp musikundervisningen för sina kommande elever. 

Mot slutet av kurshelheten får lärarstuderandena ta del av musikaktiviteter som 
fungerar som medel för att utveckla t.ex. skolelevernas motorik, 
koordinationsförmåga, kroppsuppfattning, språk, läs- och skrivinlärning, 
gemenskapskänsla, antalsförståelse osv. Denna del är inte lika omfattande som 
utvecklandet av grundelementen och huvudsaken är att visa på att mycket av det 
vi arbetat med under musikkursen också kan bidra med utveckling på dessa 
områden. Det är viktigt att studerandena förstår att de som undervisare kan rikta 
elevernas uppmärksamhet både på musiken som mål och som medel. 
Undervisningen avslutas med en diskussion kring innehållet i 
förskoleundervisningens läroplan och grundskolans läroplan i musik relaterat till 
kursinnehållet. Efter avslutad kurs läser studerande litteratur som behandlar 
området och de gör skriftliga inlämningsuppgifter, men detta ingår inte i 
analysen för denna artikel. 

Resultat 

Inledningsvis diskuteras klasslärarstuderandes beskrivning av en musikalisk 
person. Därefter redovisas och diskuteras hur musikaliska de själva anser sig 
vara och vad de tror har påverkat deras syn. Studeranden svarar också på hur de 
känner inför att undervisa i musik. Efter avslutad lärarledd musikkurs får 
studeranden svara på om de upplever att kursen påverkat deras egna musikaliska 
förmåga och hur de känner inför att undervisa i musik.  

Studerandenas beskrivningar av en musikalisk person 

Studerande beskriver att en musikalisk person ska kunna spela ett eller flera 
instrument, kunna dansa och ha takt- och rytmkänsla. Dessutom bör personen 
behärska och ha förståelse för olika musikaliska begrepp. Personen bör kunna 
sjunga i rätt tonläge (inte falskt) och vissla rent, känna till olika tonarter och 
eventuellt kunna läsa noter. Det är av vikt att personen lyssnar på och utövar 
musik på olika sätt och njuter av musik.  Det är också av vikt att han eller hon 
har en viss talang och särskild känsla och intresse för musik. 
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Det är någon som kan spela ett instrument, kan sjunga och är intresserad av musik. 
(Anna) 

En musikalisk person kan spela ett instrument eller flera, sången är bra. Har en 
taktkänsla och kan musikaliska begrepp och har en förståelse vad de olika begreppen 
betyder. (Kajsa) 

Studerandenas bedömning av sin egen musikaliska förmåga  

I den fortsatta resultatredovisningen har jag valt att dela in studerandena i tre 
grupper utifrån deras egen bedömning av sin musikalitet. Jag har utgått från den 
bedömning de gett sig själva innan kursstart. Bedömningsskalan var från ett till 
fem där ett står för det lägsta vitsordet och fem för det högsta. Enligt Åbo 
akademis tentamensstadga motsvarar vitsord 1 nöjaktiga prestationer, vitsord 2 
motsvarar tillfredsställande, 3 goda, 4 synnerligen goda och 5 utmärkta 
prestationer.  Fyra av tretton studerande bedömer sin musikalitet med vitsord 2 
(tillfredsställande förmåga). Fem av studerandena bedömer sin egen musikaliska 
förmåga med vitsordet 3 (god förmåga). Fyra studerande ger sig själv vitsordet 4 
(synnerligen god förmåga). Ingen av respondenterna ger sig själva vitsordet 1 
(nöjaktig förmåga) eller 5 (utmärkt förmåga).   

Resultaten presenteras i sin helhet först för de studerande som anser sin 
musikaliska förmåga vara tillfredsställande innan kursstart. Därefter presenteras 
de respondenters svar som anser sig ha en god musikalisk förmåga och sist de 
som vid kursstart anser sig ha en synnerligen god förmåga. De två första 
kategorierna gäller respondenternas svar innan kursen (kategori a och b) och de 
två senare efter avslutad kurs (kategori c och d). 

Tillfredsställande musikalisk förmåga  

Här redovisas studerandes svar som innan kursstarten bedömt sin egen 
musikaliska förmåga som tillfredsställande (dvs. gett sig vitsord 2 av 5). Innan 
kursen nämner studerandena att de har 1a) bristande musikaliska färdigheter och 
dålig självkänsla. De tycker sig också ha en 1b) låg nivå på undervisning och 
brist på erfarenhet. Efter kursen upplever respondenterna att de har en 1c) 
bredare syn på musikalitet och att de är musikaliskt säkrare och de upplever att 
de har fått 1d) nya verktyg och en trygg bas som gör det bekvämare att 
undervisa. 

1a) Innan kursen: Bristande musikaliska färdigheter och dålig självkänsla  

Studerandena upplever att tidigare musikundervisning och negativa 
musikupplevelser är en bidragande orsak till att det brister i den egna 
självkänslan. Studerande anser sig inte vara musikaliska för att de framförallt 
inte musicerat tillräckligt mycket. De var av den åsikten att de har dåliga 
instrumentkunskaper, svårigheter med notläsning och problem med takt och 
koordination. Eftersom respondenterna i denna grupp inte kan spela något 
musikinstrument och upplever att de inte kan sjunga bra och utöver detta inte har 
förståelse för musikaliska begrepp kan de inte anse sig vara musikaliska. 
Studeranden bedömer sig med vitsord 2-2,5.    
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Kan ej spela instrument och är dålig på noter. Det som påverkat mig är nog tidigare 
lärare som ofta haft allför svår musikundervisning och där musik endast har bestått 
av att lära sig noter och att lära sig sjunga ”bra”. (Hedda) 

1b) Innan kursen: Låg nivå på undervisning och brist på erfarenhet 

Studerandena anser att det kommer att bli svårt att klara av undervisning i musik 
eftersom de inte har tillräckliga kunskaper på området. De tycker inte att de är 
tillräckligt musikaliska, att de inte behärskar instrumentspel. De anser sig ha 
dålig taktkänsla, svårigheter att läsa noter och upplever att undervisningen 
kommer att bli på en för låg nivå. De menar att de kommer att använda sig inom 
musikundervisningen endast av sådant som de anser att de behärskar. 
Studerandena är allmänt positiva till musik trots att de inte anser att de är 
kompetenta på detta område. De menar att det kan vara roligt och givande om de 
klarar av ämnet.   

Det som är negativt är att jag inte har tillräckligt med kunskap och stimulering av 
musik till barnen. Det blir på för låg nivå. Det jag gör helst på en musiklektion är 
olika rörelser som hör till sången. I sången är jag i behov att ta melodi från en cd 
skiva. (Kajsa) 

    1c) Efter kursen: Bredare syn på musikalitet och musikaliskt säkrare 

Samtliga studerandena upplever att kursen har påverkat den egna musikaliska 
förmågan på ett positivt sätt. De beskriver att de upplever sig musikaliskt säkrare 
än tidigare. Studerandena har en konkretare bild av vad musikalisk förmåga kan 
innebära. De stora kraven på att behärska instrumentspel och kunna sjunga bra 
känns inte lika påtagliga som förr. Studeranden har fått uppleva stor variation i 
kursen vilket enligt dem bidragit till att de upplever att alla människor kan 
musicera på något vis. Studerandena upplever inte längre rädsla för att göra bort 
sig på detta område. De har helt allmänt fått en bredare syn på musik och att vara 
musikalisk. Studeranden bedömer nu efter kursen sin musikaliska förmåga med 
vitsorden 3-4.    

Jag har fått en konkretare bild av vad musikalisk förmåga kan innebära. Det känns 
inte längre som något man endast skulle kunna behärska ifall man har spelat ett 
instrument länge eller kan sjunga. (Cecilia) 

      1d) Efter kursen: Nya verktyg och trygg bas gör undervisningen bekvämare 

Studerandena har överlag blivit positivare, tryggare och bekvämare med att 
undervisa i musik och de vågar bjuda mera på sig själva och musicera mera. De 
anser att musik inte behöver vara svårt eftersom musikundervisning kan ske på 
många olika sätt. De upplever att de har den baskunskap de behöver. 
Undervisningen måste inte bara bygga på att man som lärare behärskar 
instrumentspel utan musikundervisningen bör innehålla mycket mer. 
Studerandena lyfter fram att tryggheten för att undervisa i musik bygger på att de 
fått verktyg för att undervisa i musik och kan också bättre motivera varför olika 
moment bör ingå i musikundervisningen. De nämner att de under kursens gång 
fått konkreta aktiviteter som kan förankras i läroplanen och olika teorier om 
musik. De lyfter också fram att de blivit tryggare för att de själva fått prova på 
många olika aktiviteter. Några av studerandena önskar få fortsatt 
musikundervisning för att bli ännu tryggare.  
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Den är utmärkt! Jag har insett att musik är så mycket mera än allsång och någon 
utvald ”duktig” elev som fått uppträda ensam. Musik behöver inte vara att behärska 
ett instrument, det är så mycket mera. Det ska vara roligt och man måste få pröva på 
olika saker, precis som vi fått nu. Det behöver inte vara så svårt. Vi har fått massor 
med praktiska tips, vilket kommer att vara till stor nytta i framtiden. Kursen har sänkt 
tröskeln att våga bjuda på mig själv och musicera mera. (Fia)  

God musikalisk förmåga 

Här redovisas studerandes svar som innan kursstarten bedömt sin egen 
musikaliska förmåga som god (dvs. gett sig vitsord 3av 5). Före kursstart 
nämner studerandena att de har en 2a) grundläggande musikalisk förmåga och 
intresse för musik. Då de svarar på frågan om hur de uppfattar att det är att 
undervisa i musik anser de att det skulle bli 2b) enformig undervisning med 
brister i instrumentalkunskaperna Efter kursen upplever respondenterna att de 
har en 2c) ny syn på musikalitet och starkare tro på den egna kompetensen. Då 
det gäller uppfattningen om att kunna undervisa i musik har de en 2d) positiv 
syn på undervisning tack vare ny, bred kunskap i musik. 

     2a) Innan kursen: Grundläggande musikalisk förmåga och intresse för musik 

Respondenterna motiverar sin musikaliska förmåga som god med att de kan 
grunderna i instrumentspel på något instrument. De nämner också att de tycker 
om musik och sjunger gärna. De kan grunderna i musikteori och någon har 
sjungit i kör. Att ha ett någorlunda taktsinne nämns också. Dessa studerande 
skulle gärna utvecklas musikaliskt men säger sig sakna tid eller ha tillräckligt 
stort intresse. Studeranden ger sig betyget 3-3,5 innan kursen. 

Jag anser mig själv vara någonstans mittemellan. Jag har taktsinne (har dansat i X-
antal år), kan sjunga rätt bra och kan grunderna i notläsning. Jag har kunnat spela 
piano på en grundläggande nivå men borde nog upprätthålligt kunskaperna för att 
ännu kunna. De närmsta i min omgivning har påverkat mig mest. Alla definierar ju 
musikalitet olika, en topp-pianist skulle nog säga att jag har vitsord 1 om han skulle 
bedöma min musikaliska förmåga. (Erica)  

    2b) Innan kursen: Enformig undervisning med brister i instrumentalkunskaperna  

Respondenterna tror att de skulle klara av att undervisa barn i åldern sex till nio 
år, men att undervisningen skulle bli enformig. Några känner sig osäkra och 
skulle hellre se att någon som är bättre på musik skulle göra det. Brister i de 
egna instrumentalkunskaperna upplevs som negativt. Studerandena skulle välja 
aktiviteter i undervisningen som de känner sig rätt trygga med såsom mycket 
sång, musiklekar, rytmövningar och enkla handinstrument. 

Jag tror att jag skulle klara av det, men att undervisning fort skulle bli enformig, att 
vi bara skulle sjunga och lyssna. Vill gärna att elever skulle få skapa själv olika typer 
av musik, men känner att jag inte riktigt har redskapen...än  Det jag gör helst är 
sjunger, eftersom det är något jag vet att jag kan. (Daniela) 

   2c) Efter kursen: Ny syn på musikalitet och starkare tro på den egna kompetensen  

Studerandena har fått en ny bredare syn på musikalitet. De nämner att de nu har 
en annan bild av vad det innebär att vara musikalisk. Respondenterna har blivit 
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mer öppna för att folk i allmänhet är musikaliska. De nämner också att de inte 
längre anser att det behövs en perfekt röst eller kunna spela ett instrument så bra 
för att anses musikalisk. De upplever sig själva mer musikaliska vilket i sin tur 
påverkar att de är mildare i bedömningen av sin egna musikaliska förmåga. 
Studerande bedömer nu sin egna musikaliska förmåga med vitsord mellan 3,5 
och 4.  

Ja, absolut positivt för jag har fått en annan bild av hur en musikalisk person är och 
har blivit mer öppen för att tycka att folk är musikaliska. Alla är det på något sätt  
Jag tycker själv efter denna kurs att jag är musikalisk. (Erica) 

   2d) Efter kursen: Positiv syn på undervisning tack vare ny, bred kunskap i musik 

Studerandena som bedömt sig ha en god musikalisk förmåga anser att de nu har 
en betydligt positivare syn på att undervisa än tidigare. De tycker det känns 
tryggt att de nu har en stor bank av olika aktiviteter som de kan använda i 
musikundervisningen men också integrera i annan undervisning. De anser sig ha 
fått goda verktyg och mycket konkreta tips för att kunna undervisa. 
Respondenterna nämner att de blivit inspirerade av att prova nya aktiviteter 
såsom att göra koreografier till musik och musiksagor, spela på rytm- och lättare 
musikinstrument istället för tidigare då det främst handlade om att sjunga. 
Studerandena anser att de nu är roligt att hålla på med musik för de anser att 
musik inte behöver vara så komplicerat.  

Roligt. Jag har fått mycket material som jag kan använda i min undervisning 
oberoende om jag undervisar i musik. Vi har gått igenom så mångsidiga grejer och 
lärt oss lite om allt. Jag har fått tips på varierande undervisning och idéer i vad man 
kan göra på musiklektionerna annat än sjunga. Känns tryggt att veta att det finns så 
mycket man kan göra. (Barbro)  

Synnerligen god musikalisk förmåga 

Här redovisas studerandes svar som före kursstart bedömt sin egen musikaliska 
förmåga som synnerligen god (dvs. gett sig vitsordet 4 av 5). Innan kursstart 
lyfter dessa studerande fram att de besitter 3a) mångsidiga musikaliska 
färdigheter och stort musikintresse. Då det gäller att undervisa nämner de att de 
3b) ser fram emot musikundervisning men är i behov av mera stoff. Efter kursen 
i musik lyfter dessa studerande fram att de är 3c) musikaliska på ett aningen 
bredare plan än tidigare. Då det gäller deras uppfattning av att undervisa i 
musik lyfter de fram att de är 3d) motiverade och bekväma att undervisa med 
stor variation. 

   3a) Innan kursen: Mångsidiga musikaliska färdigheter och stort musikintresse 

Studerandena lyfter fram att de gärna sjunger, lyssnar på musik, dansar till 
musik och nynnar på musik. Flera kan också spela olika instrument och har ett 
utvecklat takt- och rytmsinne. Musiken är en viktig del i deras liv och de känner 
till och lyssnar och spelar musik inom olika genrer. De umgås också på fritiden 
men andra musikintresserade människor. 

Jag anser mig vara ganska musikalisk eftersom jag kan spela olika instrument, känner 
mig säker på min sångröst och har ett bra takt- och rytmsinne.  Min syn har påverkats 
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av min erfarenhet inom musik, att jag fått spela, sjunga och fått följa med andra 
musikaliska människor i min omgivning. (Gina)  

   3b) Innan kursen: Ser fram emot musikundervisning men är i behov av mera stoff 

Studeranden ser fram emot att få undervisa i musik. De har en hel del förslag på 
vad de kommer att erbjuda eleverna på lektionerna, dvs. sjunga, ge eleverna 
möjligheter att spela på olika instrument, leka sånglekar, dansa, använda rim och 
ramsor, lyssna på musik, spela piano, gitarr och trummor m.m. De tycker det är 
viktigt att eleverna upplever musiklektionerna som roliga. Samtidigt som de 
fram emot undervisningen önskar de få mera stoff för att undvika att lektionerna 
blir röriga och att ljudnivån blir för hög. De tror också att det kan vara svårt att 
lära eleverna det väsentliga.    

Jag har funderat på att bli musiklärare, att alltså endast undervisa i musik, Jag känner 
att jag har mest att ge av mig själv i musikämnet, eftersom det är det jag brinner för. 
Är dock lite orolig för hur jag ska få småbarn och nybörjare att lära sig det 
väsentliga. Ställer höga krav både på mig och på eleverna. En musiklektion ska vara 
varierande. Man ska ha uppvärmning, värma upp kroppen, sjunga, spela använda sig 
av lekar. Barn behöver röra på sig medan de sjunger så att stå raka som en pinne är 
helt onödigt. Barn behöver också lyssna till musik och inte bara sjunga själva. (Lisa) 

   3c) Efter kursen: Musikaliska på ett aningen bredare plan än tidigare 

Studerandena lyfter inte direkt fram att det skett någon större förändring i deras 
egen syn på musikalitet men upplever att de blivit mer säkra i ämnet. De 
upplever dock en liten förändring i sin egen musikalitet och anser sig vara 
musikaliska på ett aningen bredare plan än tidigare. Studerandes bedömning av 
den egna musikaliteten är närmast oförändrad med förändringar på noll till ett 
halvt poäng. Respondenterna nämner att de lärt sig musikens grundelement och 
känner igen beståndsdelarna i musik; dynamik, klangfärg, rytm/tempo, musikens 
form osv. 

Jag kan säga att jag är musikalisk på ett väldigt brett sätt. Att dansa har jag t.ex. inte 
tidigare kopplat till musikalitet. Variationen i undervisningen har också gett en 
bredare syn på musikalitet. (Gina)  

   3d) Efter kursen: Motiverad och bekväm att undervisa med stor variation 

Studerande känner sig motiverade, bekväma och positiva till att undervisa i 
musik och upplever att de lärt sig en hel del nytt. De är glada över att ha fått så 
mycket praktiska aktiviteter och tips att utgå från. De anser att de nu är kapabla 
att undervisa med stor variation både då det gäller olika aktiviteter men också 
olika arbetssätt också undervisningsmetoder.  

Jag har lärt mig massor om vad man kan göra i musiken. Att sjunga och spela 
”traditionellt” har alltid funnits med i min bild av musikundervisning men jag har 
tyck att det skulle bli tråkigt i längden. Nu är jag själv mer motiverad att undervisa 
med variation. Jag har fått jättemånga praktiska tips på vad och hur man kan 
undervisa i musik. Sättet att ta upp t.ex. klassisk musik var nytt för mig men något 
jag säkert kommer att använda mig av. (Gina) 
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Diskussion 

Studerandenas uppfattning av vad det innebär att vara musikalisk ligger i 
gränslandet mellan den estetiska och praxiella synen på musikalitet med 
betoning på den estetiska. Ingen av studerandena nämner att alla människor 
kunde vara musikaliska utan de anser att en musikalisk person måste ha en 
speciell begåvning. Studerandena i studien anser att en musikalisk person måste 
kunna sjunga rent, behärska musikteori och kunna spela ett eller flera instrument 
samt ha förståelse för musikalika begrepp. Detta är definitioner som utgår från 
den estetiska synen. En absolut estetisk syn bygger, enligt Numminen (2005), på 
att musikalitet ses som en medfödd förmåga och förklarar på så sätt varför 
musikaliska personer snabbt och självständigt lär sig musik. Ett gott gehör och 
god sångförmåga är tecken på musikalitet, medan ett dåligt gehör och en dålig 
sångförmåga är tecken på att personen inte är musikalisk. Respondenterna lyfter 
fram att det är viktigt att personen har känsla och intresse för musik och vill 
utöva musik på ett varierande sätt. Dessa kriterier överensstämmer mer med den 
praxiella synen på musikalitet. De framhåller också att man bör vara motiverad 
och ha tid att öva för att utvecklas musikaliskt.  

Respondenterna med tillfredsställande musikalisk förmåga innan kurstart 
(vitsord 2 av 5) utgår långt från den estetiska synen på musik i sin bedömning av 
sin egen musikaliska kompetens. De är starkt påverkade av tidigare negativa 
musikupplevelser och har en bristande tro på sin egen kompetens. Saar (1999) 
menar att detta synsätt bygger på den estetiska synen där föreställningen är att 
individen måste utbildas för att kunna uppfatta och förstå musik. Studerandena i 
studien är försiktigt positiva till att undervisa i musik men de tror att 
undervisningen kommer att bli ensidig och tråkig för eleverna för att de själva 
saknar kunskap och självförtroende i ämnet. 

Studerande (med tillfredsställande musikalisk förmåga före kursen) har efter 
kursen fått en bredare syn på musik och musikalitet och närmar sig nu den 
praxiella synen på musik. Regelski (1998) menar att den praxiella synen tar fasta 
på själva nyttan av musicerandet. Alla människor har olika skäl att musicera och 
dessa skäl ska alla anses vara goda nog, anser han. Respondenterna beskriver att 
alla kan musicera och att de själva inte behöver kunna spela eller sjunga bra för 
att kunna ha bra musikundervisning. Samtliga studerande i denna grupp har höjt 
sitt vitsord med ett eller två vitsord vilket visar på att de utgått från andra 
kriterier vid bedömningen av sin egen musikaliska förmåga än innan kursen. 
Studerandena lyfter fram att de fått nya verktyg och en ny syn på musik vilket 
gör det bekvämare och tryggare att undervisa i musik.   

Studerande som före kursen bedömde sin musikaliska förmåga som god (vitsord 
3av 5) lyfter fram kriterier för bedömningen av den egna musikaliteten som 
bygger på den estetiska synen på musik. De nämner det nämligen viktigt att 
inneha instrumentalkunskaper, sångförmåga, kunskap i musikteori och taktsinne. 
Swanwick (1988) som har en estetisk syn på musik anser att huvudmålet i musik 
är att utveckla de förmågor som gör det möjligt att uppfatta och motta musik och 
här betonas musikalisk kunskap starkt. Respondenterna i studien upplever att 
musik är ett roligt ämne men betonar sina brister speciellt i de egna 
instrumentalkunskaperna. Den estetiska synen rankar inte den glädje musiken 
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kan förmedla speciellt högt (Swanwick, 1988).  Bland lärare och studerande 
samt i samhället överlag har det rått en uppfattning om att det i 
musikundervisningen och i konstämnena är och ska vara en betoning på det 
absolut estetiska perspektivet (Westerlund, 1998; Numminen, 2005). De 
studerande som i denna studie upplever sig osäkra vill gärna att någon annan 
som är mer musikalisk än de själva kunde vara ansvarig för 
musikundervisningen. De påtalar också att undervisningen skulle bli enformig i 
fall de skulle handha den. 

Efter avslutad kurs har de studerandena som innan kursen bedömde sin 
musikaliska förmåga som god fått en ny bredare syn på musik. De nämner också 
att en perfekt sångröst eller förmåga att spela bra på ett 
ackompanjemangsinstrument inte längre är kriterier för att ha bra 
musikundervisning. De nämner också att helt allmänt är människor musikaliska 
och upplever att de även själva är det. Numminen (2005) tolkar den praxiella 
synen så, att all musikalisk verksamhet inklusive sång ska ses som en möjlighet 
för alla människor. Alla kan få viktiga och positiva erfarenheter genom att 
sjunga. Studerandena i studien nämner nu att de har insikter i aktiviteter som alla 
elever kan delta i. Studerandena ger efter avslutad kurs sig själva ett vitsord som 
är ett halvt till ett vitsord högre än innan, dvs. vitsorden 3,5 till 4. 

Studeranden som före kursstarten bedömt sin musikaliska förmåga som 
synnerligen god (dvs. gett sig vitsordet 4 av 5) bedömer rätt långt sin musikalitet 
utgående från kriterier som kan ses som estetiska såsom instrumentalkunskaper 
och sångförmåga. De upplever också att musiken är viktig i deras liv och att de 
både har kunskap och också intresse för olika musikgenrer. De lyssnar gärna på 
musik och nämner också dansen som en del av musikaliteten vilket ligger nära 
den praxiella synen på musik. Dessa studerande ser fram emot att få undervisa 
och har en hel del förslag på aktiviteter de kommer att bygga upp lektionerna 
med. Respondenterna önskar att de skulle få mera stoff för att undvika att 
lektionerna blir röriga och att ljudnivån blir för hög. De upplever också att det 
kan vara svårt att lära eleverna det väsentliga.  

Efter fullföljd kurs i musik anser dessa studeranden att det endast skett en liten 
marginell förändring av deras syn på musikalitet men de upplever att de blivit 
mer säkra i ämnet och vågar prova på nya undervisningsmetoder. 
Respondenterna nämner att de lärt sig förstå musikens beståndsdelar och lärt sig 
nya musikaliska begrepp. Studerande känner sig efter genomförd kurs 
motiverade, bekväma och positiva till att undervisa i musik och upplever att de 
lärt sig en hel del nytt. De är glada över att ha fått så mycket praktiska aktiviteter 
och tips att utgå från. De anser att de nu är kapabla att undervisa med stor 
variation både då det gäller olika aktiviteter men också olika arbetssätt och 
undervisningsmetoder. Numminen (2005) lyfter fram att kunniga och medvetna 
pedagoger som utgår från den praxiella synen kan erbjuda barnen och eleverna 
en rik stimulerande miljö. Det viktiga är att pedagoger är medvetna och har en 
syn på musik och musikalitet som utgår från att musik är en möjlighet för alla. 
Det är av vikt att pedagogerna också har förståelse för att musikalitet inte kan 
likställas med sångförmåga. 

Denna studie visar på att en avgränsad studiehelhet på 1,5 sp som bygger på den 
praxiella synen i undervisningen kan förändra studerandes syn på musikalitet 
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och framförallt synen på den egna kompetensen att undervisa i musik. Samtliga 
studerande i denna studie anser sig ha lärt sig en hel del nytt som gagnar den 
kommande musikundervisningen inom förskole- och nybörjarundervisningen. 
Både Nordiska rådet (2008), Bohlin (2012) och Bamford (2006) m.fl. har slagit 
fast att kreativa ämnen har stor betydelse både för elevernas trivsel och för deras 
prestationer i andra teoretiska ämnen. Då ett större fokus på konst ämnena ska 
läggas i framtidens förskola och skola är det samtidigt också avgörande att 
förskollärare och klasslärare känner sig trygga i att undervisa i musik.  

Studerandena som deltagit i studien lyfter fram att de fått nya verktyg för att 
undervisa i musik. De är också positiva till, motiverade av och bekväma i att 
undervisa i musik De kan nu motivera varför olika moment bör ingå i 
musikundervisningen och de har konkreta aktiviteter som kan förankras i 
läroplanen och olika teorier om musik. De har också fått förståelse för olika 
musikaliska begrepp. För att en lärare som undervisar i musik ska lyckas med 
undervisningen krävs det, enligt Wallerstedt och Lagerlöf (2011) att läraren 
utvecklar ett professionellt och gemensamt språk för att tala om sin praktik. 
Vidare nämner forskarna att musikundervisning kräver en verksamhet där 
läraren har en tydlig och stöttande roll. Respondenterna i denna studie lyfter 
fram att de blivit tryggare för att de själva fått pröva på många olika aktiviteter. 
De säger sig ha en mängd olika aktiviteter som de kan använda i 
musikundervisningen men likaväl integrera i annan undervisning. Wallerstedt, 
Lagerlöf och Pramling (2014) lyfter fram att lärande i musik som utgår från ett 
sociokulturellt perspektiv ska ge utrymme för det fria skapandet, improvisation 
och komposition men också stötta elevers musikaliska lärande genom att låta 
eleverna vara professionella medskapare. Lärarens uppgift blir att vara lyhörd 
och ställa frågor utgående från elevernas egna upplevelser, berika elevernas 
erfarenheter och stöda deras uttryck i musik 

Lagerlöf (2013) beskriver att lärare kan göra det möjligt för eleverna att urskilja 
olika aspekter i musik. Lärare borde föra metakognitiva dialoger med elever och 
rikta deras uppmärksamhet på musiken i sig. Respondenterna nämner att de 
blivit inspirerade av att prova nya aktiviteter såsom att göra koreografier till 
musik och musiksagor, spela på rytm- och lättare melodiinstrument. Tidigare 
handlade det främst om att sjunga. Studerandena anser att de nu är roligt att hålla 
på med musik för de anser att det inte behöver vara så komplicerat. De anser att 
de nu är kapabla att undervisa med stor variation både då det gäller olika 
aktiviteter men också olika arbetssätt och undervisningsmetoder. 
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Blivande barnträdgårdslärare på väg ut i  
arbetslivet – en studie av vad studerande prioriterar 

i det kommande pedagogiska arbetet med barn 

Mikaela Svanbäck-Laaksonen & Johanna Still 

Idag avlägger barträdgårdslärarstuderande en pedagogiekandidat examen för att få en 
formell behörighet och kunna arbeta som pedagogisk ledare i daghem och förskola. 
Syftet med denna artikel är att synliggöra blivande barnträdgårdslärares tankar om det 
kommande pedagogiska arbetet med barn. Datamaterialet har samlats in genom enkäter 
och halvstrukturerade intervjuer med de blivande barnträdgårdslärarna under 
slutskedet av sina studier. Studiens teoretiska perspektiv tar sin utgångspunkt i 
professionell kompetens. Den professionella kompetensen kan ses i det direkta 
yrkesutövandet och den har avgörande betydelse för hur vi definierar, analyserar och 
värderar en yrkesgrupps kompetens. Resultaten presenteras i kvalitativt skilda 
beskrivningskategorier och det innebär att studien har en fenomenologisk ansats.   

Inledning 

I vårt arbete som barnträdgårdslärarutbildare är vi intresserade av att ta reda på 
hur våra studerande ser på sitt kommande arbete med barn på daghem. Vi har 
samlat in ett omfattande datamaterial genom enkäter och intervjuer med 14 
studerande i slutskedet av sina studier. Planerna är att intervjua dem på nytt efter 
att de arbetat två år på fältet. Den kommande studien redovisas i sin helhet då 
allt material är insamlat. I denna artikel diskuteras endast en fråga ur 
datamaterialet. Syftet med denna artikel är att synliggöra blivande 
barnträdgårdslärares tankar om det kommande pedagogiska arbetet med barn. 
Vår forskningsfråga i föreliggande studie är: Vad tror blivande 
barnträdgårdslärare att de kommer att prioritera i det pedagogiska arbetet med 
barn? 

I Finland avlägger barnträdgårdslärare en pedagogiekandidatexamen omfattande 
180 studiepoäng (ECTS) och utbildningen på svenska sker på två olika orter, 
nämligen i Jakobstad och Helsingfors. Inom ramen för studierna i Jakobstad 
läser studeranden 180 sp varav 160 sp uttryckligen är studier med inriktning 
barnpedagogik. Huvudämnesstudierna (75 sp) omfattar grund- och ämnesstudier 
i pedagogik med inriktningsalternativet barnpedagogik. Studieprogrammet 
innehåller också studier som ger yrkesfärdigheter (60 sp) där didaktisk 
ämnesteori och psykologi ingår. Praktiken ingår i huvudämnesstudierna och 
omfattar 16 sp fördelade på praktik för 0–3 åringar, 3–5 åringar och 
förskoleundervisning. Studiernas mål är att ge de studerande en god grund för att 
analytiskt och vetenskapligt kunna reflektera över det kommande arbetet med 
barn. Undervisningen baserar sig därför på aktuell forskning. De studerande ska 
kunna koppla ihop teori och praktik när de går ut i arbetslivet. Det är få 
studerande som har arbetserfarenhet inom dagvården när de inleder sina studier 
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och inte heller under studietiden ges det utrymme i någon större utsträckning att 
arbeta inom branschen. 

Småbarnsfostran i Finland hör idag under undervisnings- och kulturministeriet 
och det förutsätts att pedagogiken på daghemmen håller en hög kvalitet. Detta 
innebär att barnträdgårdslärarna ska utnyttja aktuell forskning och professionella 
kompetenser i sitt dagliga arbete. I den nya lagen om småbarnspedagogik som 
trädde i kraft 1.8.2015 betonas barnens rätt till småbarnspedagogik. 
Småbarnspedagogiken inbegriper en systematisk och målinriktad helhet 
bestående av fostran, undervisning och vård av barn och där specifikt 
pedagogiken betonas. Finland har uppmanats av FN:s kommitté för barnets 
rättigheter att få flera barn att omfattas av pedagogiska tjänster som erbjuds 
inom småbarnsfostran. 49 procent av 3-åringarna i Finland deltar i 
småbarnsfostran och 57 procent av 4-åringarna medan medeltalet för OECD-
länderna är 67 procent respektive 84 procent. (OECD, 2013) 

Från och med den 1 januari 2015 är förskoleundervisningen obligatorisk vilket 
innebär att alla barn året innan de inleder sin skolgång ska få ta del av högklassig 
förskoleundervisning. Daghemsverksamheten, som riktar sig till barn i åldern 0–
5 år, styrs idag av Grunderna för planen för småbarnsfostran (Stakes, 2005) och 
förskoleundervisningen för 6-åringar styrs av Grunderna för 
förskoleundervisningens läroplan 2010 (Utbildningsstyrelsen, 2010). En ny 
läroplan för förskoleundervisningen har utarbetats och den ska tas i bruk senast 
1.8.2016. Myndigheterna ställer således i styrdokumentet och i nämnda 
läroplaner upp mål som ska verkställas på riksomfattande nivå för 
småbarnsfostran och förskoleundervisningen. För att verksamheten för dessa 
småbarn ska hålla en hög kvalitet behöver barnträdgårdslärares pedagogiska 
grundsyn och styrdokumenten för verksamheten stämma överens. Grunderna för 
planen för småbarnsfostran (Stakes, 2005), Grunderna för 
förskoleundervisningens läroplan 2014 (Utbildningsstyrelsen, 2014) och 
Grunderna för den grundläggande undervisningen 2014 (Utbildningsstyrelsen, 
2014) ska tillsammans bilda en helhet som på nationell nivå ska främja barns 
välbefinnande, växande och lärande.  

Det har gjorts både internationella och nationella studier om hur klass- och 
ämneslärare uppfattar vilka färdigheter utbildningen gett dem och hur lärare 
värderat sin utbildning (Niemi & Tirri, 1997; Smith & Lev-Ari, 2005; Roness, 
2011). Aspfors (2012) har i sin studie studerat finlanssvenska nyutexaminerade 
lärares erfarenheter av den första tiden i yrket. I Sverige har det gjorts flera 
studier om förskollärarnas syn på pedagogiskt arbete och hur de har uppfattat 
lärarutbildningens innehåll i relation till verksamheten på fältet (Hensvold, 
2003). Det har också gjorts studier i Finland av nyutexaminerade finska 
barnträdgårdslärares yrkesprofession (Mikkonen, 2011). I ett temanummer av 
Early Years: An International Research Journal (2015) behandlas frågor kring 
övergången från barnpedagogiska studier till arbetslivet i sju olika europeiska 
länder. Samtliga artiklar i temanumret visar på att det finns en stor variation när 
det gäller praktikförberedande studier, handledning i praktik under studierna och 
mentorskapet för nyutbildade barnträdgårdslärare. I de deltagande länderna 
håller man på och utvecklar övergången mellan studier och arbetslivet. Vi har 
däremot inte stött på forskning som visat på vad blivande finlanssvenska 
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barnträdgårdslärare tror att de kommer att prioritera i det kommande 
pedagogiska arbetet med barn.  

Teoretiska perspektiv  

Professionell kompetens kan, enligt Forslund och Jakobsen (2010), beskrivas 
som en uttalad och officiellt godkänd skicklighet i att utöva ett bestämt yrke på 
ett fackmässigt sätt. I ett samhälleligt perspektiv brukar en utgångspunkt vara att 
personen lever upp till kravet på en formell behörighet. Den formella 
behörigheten får barnträdgårdslärarstuderande då de fullgjort sitt studieprogram 
omfattande 180 studiepoäng. Kursinnehållet i utbildningen, som studeranden i 
denna studie tagit del av, är uppbyggt kring nio olika block som stöder 
studerandena i deras utveckling och lärande. Inom det första blocket 
introduceras studerandena i vad det innebär att studera på universitet. 
Studeranden avlägger grundstudier i pedagogik och i denna helhet ingår också 2 
sp orienterande praktik. Block två handlar om teorier kring barns utveckling och 
lärande och fortsätter i block tre med betoning på barndom, familj och samhälle. 
Under block fyra ges studeranden möjlighet att ta del av olika barnkulturella 
uttryckssätt. Under det andra studieåret fördjupar sig studerandena i småbarns 
utveckling och lärande där studeranden binder samman teori och praktik under 
en småbarnspraktik omfattande 3 sp. Därefter följer studier kring pedagogisk 
planering och ämnesdidaktik med fokus på 3–5 åringar och praktikperioden här 
är 8 sp. Under det sista studieåret läser studeranden om förskoleundervisning 
och skolstart med en praktikperiod på 3 sp. Den sista terminen omfattar 
vetenskapliga förhållningssätt och kandidatarbete. Studerandena avslutar sina 
studier med ett block som behandlar ledarskap och professionalism. Studeranden 
som antagits och påbörjat sina studier hösten 2015 följer ett nytt 
utbildningsprogram. Forslund och Jakobsen (2010) betonar att den formella 
kompetensen är grunden för att kunna utöva ett bestämt yrke men att det också 
handlar också om en kontinuerlig utveckling av kompetensen. 

Enligt Forslund och Jakobsen (2000) bygger professionell kompetens på många 
olika delar. För det första nämner de det professionella arbetets mål. De nämner 
yrkesetiska ställningstaganden och en kunskapsbas för arbetet, dvs. en 
teorigrund. En uppsättning av arbetsformer, metoder och tekniker samt 
situationer relaterade till val av handlingar, dvs. beslutsfattande, är också delar 
av den professionella kompetensen. Det bygger även på professionell reflektion 
och utvärdering. Dessa delar kan enligt Forslund och Jakobsen (2000) ses i det 
direkta yrkesutövandet och tillsammans kan dessa delar ha avgörande betydelse 
för hur vi definierar, analyserar och värderar en yrkesgrupps kompetens.  

Det professionella arbetets mål 

Närliggande begrepp till begreppet mål är intention eller avsikt. Enligt Forslund 
och Jakobsen (2010) söks svar på frågor som Vad vill jag uppnå? I vilken 
riktning vill jag gå? Vilka är de mest eftersträvansvärda resultaten i arbetet? Det 
handlar med andra ord om att lägga ut en kurs för sitt handlande, gärna mot ett 
uttalat mål som anger ett önskat resultat. Forskarna beskriver tre olika 
huvudkategorier av mål som pedagoger kan ha. Dessa är individmål, 
relationsmål och förutsättningsmål. Individmålens syfte är att främja det 
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enskilda barnets utveckling och lärande. Relationsmål är specifika mål som 
uppnås i direkt samspel med andra barn och vuxna medan förutsättningsmål 
inbegriper verksamhetens ramar och organisation såsom fungerande scheman, 
personalgruppens kontinuitet, möjlighet till kommunikation och gemensam 
planering. Målen kan i sin tur delas upp i finita mål och i riktningsmål. Finita 
mål handlar om att ha ett klart slutmål. Riktningsmål beskriver hur arbetet med 
barnet är tänkt att gå till men inte hur långt det är tänkt att barnet ska komma. 

Mål har olika inriktningar och de kan finnas på olika nivåer. Det kan exempelvis 
röra sig om övergripande mål i lagstiftning, mål i läroplaner och styrdokument 
samt utbildningars mål anser Forslund och Jakobsen (2010). Det kan också röra 
sig om mer preciserade, praktiska mål som gäller för t.ex. blivande 
barnträdgårdslärare. Inom barnträdgårdslärarutbildningen behöver de bilvande 
barnträdgårdslärarna en bred kunskap om hur barn bäst lär sig och utvecklas. I 
ämnespresentationen för barnträdgårdslärarutbildningen i Jakobstad poängteras 
att studierna bör grunda sig på forskning och att studerandena inom studierna 
bör få beredskap att själva planera, genomföra och kritiskt analysera 
vetenskapligt förankrade undersökningar. Att känna till aktuell forskning, att ha 
en analytisk förmåga och kunna tänka kritiskt är viktiga egenskaper hos 
barnträdgårdslärare såväl i planeringen av verksamheten som i konkreta 
situationer. I huvudämnesstudierna ingår ämnesområden som har att göra med 
socialt samspel, pedagogisk planering och professionalism. En viktig del av 
utbildningen är praktikperioderna där studerandena får omsätta sina kunskaper 
ute på fältet (Åbo Akademi, ämnespresentation).  

Syftet med Grunderna för planen för småbarnsfostran (Stakes, 2005) är bl.a. att 
skapa förutsättningar för att utveckla småbarnsfostrans kvalitet och öka den 
yrkesinriktade medvetenheten hos de personer som arbetar på området. 
Styrdokumentet lyfter fram att småbarnsfostran ska vara planlagd och 
målinriktad och småbarnsfostran ska också vara meningsfull ur barnets 
synvinkel. Utgångspunkten ska vara en helhet som beaktar barns tillväxt, 
utveckling och inlärning och dessa ska förankras i tvärvetenskaplighet och 
forskning på fördjupad nivå om metoder inom speciellt småbarnsfostran. För att 
uppnå hög kvalitet inom småbarnsfostran är det, enligt styrdokumentet, viktigt 
att fostrarna har ett gediget och yrkesinriktat kunnande inom sitt område. 

Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2010 (Utbildningsstyrelsen, 
2010) betonar att målen för förskoleundervisningen ska bestämmas utgående 
från varje barns individuella utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för 
lärande men också utgående från samhällets behov. Målen för 
förskoleundervisningen är vidare att stärka barnets positiva självuppfattning och 
utveckla barnets förmåga att inhämta kunskaper. Lärande genom lek betonas och 
det är av vikt att lärandestunder genomsyras av lek och lekstunder av lärande. 
Barnen ska också lära sig att förstå gruppens betydelse i lärandeprocessen, 
reflektera över vad som är rätt och fel och kunna handla ansvarsfullt samt lära 
sig goda seder och bruk. Barnen ska lära sig att förstå alla människors lika värde 
och acceptera att människor är olika.  
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Yrkesetiska ställningstaganden  

Yrkesetik bygger på yrkeskårens gemensamma grundvärden och beskrivning av 
en god verksamhet. Barnträdgårdslärarens grunduppgifter och ansvar definieras i 
lagstiftningen som berör fostrings-, undervisnings- och vårdarbetet. 
Yrkesverksamheten och -etiken styrs av lagar, stadgar och annan reglering. 
Utgångspunkten för barnträdgårdslärares yrkesetik är Förenta nationernas 
Deklaration om de mänskliga rättigheterna, Konventionerna om barnens 
rättigheter och Finlands grundlag. En god yrkesetik ska styra 
barnträdgårdslärarens yrkesmässiga samspel med andra och förhållandet till det 
egna arbetet och ansvaret (Barnträdgårdslärarförbundet, 2005).  

Barnträdgårdslärarens etiska principer och praxis bygger på att alla barn är 
värdefulla och på att barnet ska behandlas som en individ på ett jämlikt och 
respekterande sätt. De vuxna ska också svara på det lilla barnets behov av 
beroende, trygghet, skydd och omsorg. Barngruppen kan ses som en resurs för 
det enskilda barnets och hela gruppens bästa (Barnträdgårdslärarförbundet, 
2005). Gren (2005) påpekar att förutom det etiska ansvaret gentemot barnen har 
barnträdgårdsläraren också ett ansvar gentemot föräldrarna. Enligt 
Barnträdgårdslärarförbundet (2005) är samarbetet med barnens föräldrar en 
viktig del av den professionella daghemsverksamheten. Barnträdgårdsläraren 
som är sakkunnig inom området ska stöda barnets uppväxt, utveckling och 
inlärning.  

Olivestam och Thorsén (2011) och Gren (2005) påpekar att läraren måste agera 
utifrån en medveten yrkesetik som följer uppdragsgivarens demokratiska 
uppdrag, dvs. förvaltningsetiken. Den personliga värdegrunden, dvs. egenetiken, 
kan vara mer eller mindre reflekterad, men den professionella värdegrunden 
måste vara reflekterad för att alla på daghemmen ska uppleva lika berättigande. 
Det är också betydelsefullt, menar Forslund och Jakobsen (2010), att ett 
arbetslag har en någorlunda gemensam värdegrund.  

Kunskapsbas för arbetet – systematisk teorigrund  

Grunden för arbetet inom olika professioner utgörs av kunskaper, teorier och 
förklaringsmodeller. Kunskapsbasen för pedagogiskt arbete vilar på en 
systematisk teorigrund som omfattar både vetenskapliga teorier med grund i 
vetenskaplig forskning och även så kallade praktiska teorier. De praktiska 
teorierna kan dels vara praktikabla, dvs. direkt användbara i yrkesutövandet, 
men de kan också ha vuxit fram från praktiskt arbete och vara knutna till den 
egna professionen eller personen. En lagom stor uppsättning av teorier krävs för 
att den professionella ska kunna arbeta på ett ändamålsenligt sätt, menar 
Forslund och Jakobsen (2010). I utbildningen ges studeranden möjlighet att ta 
del av en mångfald av olika teorier kring barns utveckling och lärande. I 
föreliggande studie lyfts ett par teorier fram som är centrala i 
utbildningsprogrammet för barnträdgårdslärarstuderanden. 

Barnträdgårdslärarnas främsta uppgift är att skapa möjligheter för att barn ska 
lära sig. Därför behöver barnträdgårdslärare en teori eller en förklaringsmodell 
för hur olika sätt att genomföra aktiviteter kan relateras till barns lärande. Enligt 
Runesson (2011) ska en sådan teori hjälpa lärare så de vet vad de ska titta på och 
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uppmärksamma när de försöker hjälpa barn att lära. Variationsteorin, som är en 
teori om lärande, kan vara en teori som lärare arbetar utifrån för att lära barn. 
Variationsteorin tar sin utgångspunkt i fenomenografin och beskriver hur den 
lärande uppfattar eller erfar sin omvärld. Enligt Marton (2005) är en av 
utgångspunkterna för variationsteorin att beskriva de mönster av variation som 
kan uppträda i en lärandesituation. Det är betydelsefullt att uppmärksamma vad 
individen lär och vilken innebörd detta har för att skapa möjligheter till lärande 
(Marton & Booth, 1997). Enligt Runesson (2011) är variationsteorin en 
pedagogisk teori som vuxit fram ur ett stort antal studier. Den förklarar hur man 
utvecklar vissa förmågor och hur man kan skapa möjligheter till utveckling. 
Utgående från detta resonemang har lärandet en vad- och en hur-aspekt.   

Lärandets objekt (vad-aspekt) handlar enligt Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2003) om den färdighet, förmåga eller förståelse som barnen förväntas 
utveckla i den pedagogiska praktiken. Marton (2015) påpekar att i varje 
lärandeobjekt finns det kritiska drag eller aspekter som är avgörande för hur den 
som lär sig ska förstå ett innehåll. Innebörden i de kritiska aspekterna kan inte 
beskrivas generellt. Beroende på vilken färdighet eller vilken förståelse den 
lärande ska tillägna sig varierar de kritiska aspekterna. Detta beror också på 
vilken erfarenhet eller vad den lärande har erfarit sedan tidigare.  

Uppsättning av arbetsformer, metoder och tekniker  

Professionell kompetens innebär, enligt Forslund och Jakobsen (2010), att 
personen har en bred kunskap om speciella tekniker, arbetsformer och allmänna 
metoder för yrkesutövande. Tekniker och metoder kan vara både synliga och 
konkreta men också abstrakta och svårfångade såsom t.ex. olika tanke- och 
analysmönster som används i arbetet. Detta påverkar i sin tur 
metodutformningen och metodvalen.  

En metod där lärarnas medvetenhet och följsamhet i barns värld är central är 
utvecklingspedagogiken. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) 
anser att utvecklingspedagogiken är den teoretiska grunden för 
förskolepedagogiken. Det är en förskolepedagogik som är utvecklad av 
förskollärare och knyts till förskolans tradition och andra förskolepedagogiska 
inriktningar såsom Fröbels verksamhets-drift, Montessoris självverksamhet, 
Reggio Emilias dokumentation, dialog-pedagogikens kommunikation och 
Piagets logik.   Förskolepedagogik kan ses som bryggan mellan det individuella 
och det samhälleliga men den kan också utgöras av skärningspunkten mellan 
barnet och läroplaner, menar Johansson och Pramling Samuelsson (2007). Det är 
i denna skärningspunkt som barnträdgårdslärares viktigaste uppgift finns, 
nämligen att rikta barns medvetande och möta barnen.  

Pramling Samuelsson, (2012) menar att de teoretiska aspekter och antaganden 
som formar utvecklingspedagogiken är barns sätt att erfara världen och detta tar 
sin utgångspunkt i ett variationsteoretiskt perspektiv. Det barn erfar börjar i en 
helhet som småningom differentieras och urskiljs för att åter integreras i en ny 
förståelse. För att förstå detta behöver lärare vara medvetna om vad barn ska lära 
sig och här är riktningen på kunskapandet central. Lärare måste också kunna 
kommunicera på ett utvecklande och utmanande sätt med barn. Det är av vikt att 
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lärare reflekterar över hur man ställer frågor, hur man för ett systematiskt samtal 
och hur man analyserar det man fått veta. Kommunikationen kan bidra till att 
lärare lär sig om barns erfarenhetsvärld, men också hur de själva som lärare kan 
bidra till barns förståelse genom att utmana barnens tankevärld. För att skapa en 
lärandeorienterad verksamhet bör lärarna ha kunskap om vad barn ska lära sig 
(lärandets objekt) och kommunikationen om detta (lärandets akt). Lärarna ska 
ständigt vara aktiva och engagerade i mycket interaktion och kommunikation 
med ett eller flera barn och de ska inspirera och utmana barnen i deras lärande. 

Professionell utvärdering 

Utvärdering kan ses som den professionellas verktyg för en kvalitetskontroll där 
utvärderingen gör det möjligt att förbättra verksamheten efterhand som 
verksamheten pågår. En kombination av utvärdering och reflektion är motorn i 
det professionella yrkesutövandet och detta ska föra verksamheten framåt, anser 
Forslund och Jakobsen (2010). Sheridan och Pramling Samuelsson (2011) lyfter 
fram att det dagliga kvalitetsarbetet omfattar tre moment som är osystematiska 
och delvis flyter in i varandra. Det första momentet i kvalitetsarbetet handlar om 
observation, kartläggning, planering, genomförande och dokumentation. 
Moment två är analys och tolkning och det tredje momentet bygger på 
utvärdering och kvalitetsutveckling. Fokus i det dagliga kvalitetsarbetet ligger 
oftast på att lärarna observerar och kartlägger barnens agerande, genomför olika 
aktiviteter med barnen och dokumenterar dem. Det betyder att fokus ligger på 
det första momentet. Moment två och tre ingår också men de är ofta 
oreflekterade och de blir mer framträdande i det systematiska kvalitetsarbetet.  

Elfström (2014) skriver att utvärdering som stöder sig på pedagogisk 
dokumentation har tre funktioner. För det första bidrar den till ny kunskap, för 
det andra kontroll av verksamheten och för det tredje ger den information om 
verksamheten. Pedagogisk dokumentation framhävs speciellt som en möjlighet 
att få ny kunskap om barns lärandeprocesser. Verksamhetsutveckling och 
kontinuerlig uppföljning av den pedagogiska och didaktiska verksamheten kan 
också ske med hjälp av pedagogisk dokumentation. 

Rådet för utbildningsutvärderingen (Esiopetuksen laatu, 2012) har gjort en 
utvärdering av förskoleundervisningens kvalitet i Finland. I utvärderingen 
framhävs det att det förekommer stora variationer i förverkligandet av 
förskoleundervisningen. Ibland är verksamheten av skolkaraktär och 
lärarcentrerad, ibland materialbaserad och bygger då på att barnen fyller i 
arbetsböcker. Ibland förekommer det också undersökande verksamhet och 
handledning med barnet i fokus. Utvecklings-förslagen och -behoven för 
förskoleundervisningen som rådet fastslår är bland annat att helhetsmässiga 
planer på kommunal nivå borde göras och dessa planer borde också uppföljas 
och utvärderas. Förskoleundervisningens metoder borde också uppdateras så att 
de baserar sig på aktuell kunskap och en aktuell syn på barns lärande. Vidare 
framkommer det i rådets utvärdering att förskollärarnas pedagogiska 
medvetenhet bör stärkas genom att konkretisera barnorientering, dvs. genom att 
se det ur ett barnperspektiv. Förskoleundervisningen borde garantera kontinuitet 
i barns möjlighet till lärande och det borde inte förekomma stora skillnader i 
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målsättningar och verksamhetskulturer vid stadieövergångarna. Enligt rådet 
borde samarbetet med föräldrarna också förbättras (Esiopetuksen laatu, 2012). 

Ansats, metod och genomförande  

Enligt Patel och Davidson (2011) karaktäriseras kvalitativa undersökningar av 
att forskaren försöker nå en djupare förståelse av det fenomen som 
undersökningen fokuserar. Larsson (2005) hävdar att det centrala i kvalitativa 
studier är att söka efter och finna kategorier som bäst beskriver något fenomen. 
Att en inriktning är kvalitativ innebär att den handlar om hur materialet ska 
karakteriseras och gestaltas. Det innebär också att beskriva egenskaper hos 
något, hur någonting är beskaffat. Kvalitativ inriktning handlar alltså om 
systematiserad kunskap dvs. hur forskaren går tillväga då han eller hon ska 
gestalta något. I denna studie försöker vi finna en djupare förståelse av det 
fenomen som vår studie fokuserar på. Forskningsfrågan i föreliggande studie är: 
Vad tror blivande barnträdgårdslärare att de kommer att prioritera i det 
pedagogiska arbetet med barn? 

Fenomenologin är en kvalitativ forskningsansats som vill fånga och beskriva 
livsvärlden. Denna ansats innebär att forskaren inte kan fånga en beskrivning av 
det verkliga objektiva utan bara av människans upplevelse. Livsvärlden kan 
bestå av våra minnen, upplevelser av den dagliga vardagen och förväntningar 
om framtiden. Inom fenomenologin försöker man klargöra både det som 
framträder och det sätt på vilket det framträder (Allwood & Erikson, 2010).  

När det gäller fenomenologiska studier är det enligt Bengtsson (1999) viktigt att 
datainsamlingsmetoderna är adekvata med tanke på den verklighet som 
undersöks. Detta innebär att metoderna ska göra rättvisa åt det undersökta 
fenomenet. För att forskaren ska kunna få tillgång till respondenternas 
livsvärldar föreslås intervjun som en möjlig metod för datainsamling. Forskarna 
i föreliggande studie har valt att kombinera två olika datainsamlingsmetoder 
vilket har blivit allt vanligare i kvalitativa studier.    

Hela datamaterialet består som tidigare nämnts av både enkäter och intervjuer 
med 14 studerande under deras sista studiemånad. Studerande fick information 
om studien och därefter fick de anmäla sitt intresse för deltagande. För att delta i 
studien förutsattes att de studerande planerade att börja arbeta inom dagvården 
direkt efter studierna. För att garantera studerandes anonymitet är alla namn 
fingerade. I denna artikel utgår vi från både enkäterna och intervjuerna men 
väljer att begränsa oss till enbart en fråga. Genom att jämföra respondenternas 
intervjusvar med svaren i enkäterna kunde vi se att deltagarnas svar föreföll 
rimliga. Vi lyfter fram vad blivande barnträdgårdslärare tror att de kommer att 
prioritera i det pedagogiska arbetet med barn. Den halvstrukturerade intervjun 
genomfördes individuellt. Intervjuerna bandades in och dessa inspelningar har 
sedan skrivits ut i sin helhet för att analysarbetet ska kunna göras på ett grundligt 
och tillförlitligt sätt.  

Både i enkäten och under intervjun fick studerande frågan vad de tror att de 
kommer att prioritera i det kommande pedagogiska arbetet med barn. Vi har valt 
att ta del av hela intervjun och samtliga enkätsvar för att säkerställa oss om att 
inte gått miste om viktig information gällande forskningsfrågan. Efter flera 
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genomläsningar av studerandenas intervju- och enkätsvar har det mest 
signifikanta och betydelsefulla uttalandena brutits ner till mindre delar. Därefter 
har skiftningar i meningsinnehållet upptäckts och därigenom har 
meningsbärande enheter avgränsats. Varje enhet ska säga något nytt om 
fenomenet och på så sätt beskriva något kvalitativt skilt från föregående enhet. 
Enheterna skildrar olika aspekter av den utforskande upplevelsen. Som följande 
steg har en detaljerad analys gjorts av de meningsbärande enheterna för att reda 
ut deras meningsinnehåll. De studerandes vardagliga beskrivningar har därefter 
ersatts med kortare och samtidigt mera precisa utsagor. Dessa utsagor har 
resulterat i ett antal beskrivningskategorier. Beskrivningskategorierna studeras 
noga för att identifiera de centrala teman som träder fram ur dem (jfr Szklarski, 
2009).  

Resultatredovisning 

I detta kapitel redovisas vad barnträdgårdslärarstuderande tror att de kommer att 
prioritera i sitt kommande arbete med barn. Resultaten redovisas i kvalitativt 
skilda beskrivningskategorier och dessa har i sin tur utmynnat i ett antal olika 
teman. Teman i studien är: Barnens rätt till omtanke och trygghet, Målmedvetet 
arbete för barnens utveckling och lärande, En för barnen tillrättalagd och 
ändamålsenlig verksamhet, Barnens möjligheter att göra sig hörda och sedda 
och Interaktion med övrig personal och föräldrar. 

Barnens rätt till omtanke och trygghet 

Ett område som studerande tror sig prioritera är barnens rätt till omtanke och 
trygghet. Beskrivningskategorierna som utgör detta tema är a. Att skapa 
personliga och goda relationer till barnen och b. Att ge barnen trygghet.   

a. Att skapa personliga och goda relationer till barnen 

Ett perspektiv som framkommer är att daghemmet ska ha en hemtrevlig atmosfär 
och att det är viktigt att skapa goda relationer med barnen. Enligt resultatet är det 
viktigt att lära känna barnen på djupet. Vidare lyfts fram vikten av en 
professionell kärlek till barnen vilket innebär ett personligt förhållande mellan 
barnen och personalen. Dessutom handlar det om vikten av ett varmt bemötande 
av barnen.  

Att man ska ha en sorts professionell kärlek, inte privat utan professionell kärlek till 
barnet. Att det är personligt mellan barnet och den vuxne .... jag tänker liksom inte på 
mängden pedagogiskt arbete utan jag tänker absolut mera på bemötande och det här 
kärleksfulla. (Sara) 

b. Att ge barnen trygghet 

Studerande lyfter fram att det är viktigt att ge barnen trygghet och de anser att 
trygghet är en förutsättning för att barnen ska trivas och känna sig uppskattade. 
De betonar att de kommer att satsa mycket på trygghetsaspekten i sitt kommande 
yrke.  

Jag vill att barnen ska känna sig trygga och helt enkelt trivas på den avdelning jag 
arbetar på. (Satu) 
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Jag kommer att fokusera väldigt mycket på trygghet, vilket är orsaken till att jag 
valde detta yrke. För att kunna erbjuda barn just trygghet. (Catharina) 

Målmedvetet arbete för barnens utveckling och lärande 

Inom detta tema tror sig studeranden prioritera ett målmedvetet arbete för 
barnens utveckling och lärande. Beskrivningskategorierna som utgör detta tema 
är a. Att sträva efter mål i verksamheten b. Att stöda barnen i deras utveckling 
och lärande och c. Att synliggöra barns lärande genom pedagogisk 
dokumentation. 
a. Att sträva efter mål i verksamheten 

En aspekt som studerande är överens om är att det behöver finnas mål för 
verksamheten med barnen. De påpekar att målen kan variera. Studerande lyfter 
fram individuella mål för barnen eller mål för hela gruppen. De anser också att 
det är viktigt att pedagogen har satt upp mål också för sig själv. Studerande anser 
att de bör utgå från mål i verksamheten för att kunna utvärdera sin verksamhet 
och se om de har lyckats nå målet.  

Jag är ganska inställd på att utgå från mål då jag börjar arbeta, men jag måste ju 
prova på det och se om jag klarar av det, det har jag funderat på... att faktiskt ha de 
där målen. Jag skulle vilja ha mål med allt eller nästan allt för då ser jag ju också om 
jag klarar av det. Om jag kan utveckla mig själv och då kunna utveckla barnen. 
(Julia)   

Mitt mål är att jag har mål med det jag gör. (Emelie) 

b. Att stöda barnen i deras utveckling och lärande  

En annan aspekt som studerande lyfter fram är vikten av att alla barn ska få 
utvecklas utifrån den egna utvecklingsnivån. En studerande vill stöda barns 
språkutveckling speciellt i tvåspråkiga miljöer. Det är viktigt att barnen får det 
stöd de behöver, anser studerande, speciellt om barnen har specifika svårigheter 
inom något område.   

Jag kommer att försöka stöda det vad de har svårt med. Jag anser att det är viktigt att 
vi stöder barnets språkutveckling. (Malin)  

Försöka hitta stödformer som fungerar för de som behöver. Uppmuntra och stöda. 
(Janina) 

Barnen ska få kunskap och öva sina färdigheter i den mån barnen behöver. (Sofia) 

c. Att synliggöra barns lärande genom pedagogisk dokumentation 

Studerande lyfter fram vikten av pedagogisk dokumentation för synliggörandet 
av barns lärandeprocess och för att ge barnen de utmaningar de behöver. De vill 
använda pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att barnen ska kunna 
tänka tillbaka och få syn på sin egen lärandeprocess. En studerande vill också 
använda sig av pedagogisk dokumentation som grund för metasamtal med 
barnen.  

Barnen kan ju se själva också och man kan gå igenom det med dem. Kommer du ihåg 
när du har gjort det här och det här...  De kommer ju småningom, om de får vara med 
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om dokumentationen, att se att dom har lärt sig. Jag hoppas kunna diskutera med 
barnen och föra metasamtal, göra dem medvetna om vad och hur de lär sig. 
(Catharina) 

Jag tycker det är viktigt med dokumentation och att hur man följer barns utveckling 
och att barnen får de utmaningar de behöver. (Camilla) 

En för barnen tillrättalagd och ändamålsenlig verksamhet 

Ett annat område som studeranden tror sig prioritera är vikten av en tillrättalagd 
och ändamålsenlig verksamhet för barnen. Beskrivningskategorierna som utgör 
detta tema är a. Att tänka i nya banor, b. Att inspirera varandra, c. Att vara 
flexibel, d. Att ha så varierande verksamhet som möjligt och e. Att arbeta i hel 
grupp, smågrupper och med det enskilda barnet.   

a. Att tänka i nya banor  

Ett perspektiv som studerande lyfter fram är att tänka i nya banor och inte arbeta 
på ett föråldrat sätt. Alla i personalen borde vilja sätta sig in i vad det innebär att 
arbeta utifrån den nya synen på barn. Verksamheten ska resultera i ett lustfyllt 
lärande där både barn och vuxna får känna sig motiverade.  

Jag skulle vilja att, i det här daghemmet som jag nu är i så är det mycket att det här 
har vi gjort och det här får man inte ändra på så man skulle få något nytt ändå in i den 
här gruppen. (Emelie) 

b. Att inspirera varandra 

En aspekt som framkommer är vikten av att med olika medel inspirera och 
motivera både barn och vuxna.   

Att faktiskt försöka inspirera, att folk faktiskt vill sätta sig in i och jobba på det här 
sättet. Att försöka med olika medel inspirera både barn och vuxna. (Inga) 

c. Att vara flexibel  

En del studerande vill kunna vara flexibla när det gäller arbetet med barn. De vill 
minska stressen för barnen genom att inte slaviskt följa klockan. 
Rutinsituationerna ska få ta tid. Studerande påpekar att barnen i dag på 
daghemmen måste få vistas i en lugn miljö. Det är också viktigt att personalen 
kan avvika från planeringen just för att minska stressen. De anser också att det är 
av vikt att kunna avvika från att vissa aktiviteter alltid utförs på samma 
veckodag.  

Jag vill kunna vara så flexibel som möjligt i arbetet med barn. (Catharina) 

Att ta det lugnt, hinner man inte med det som ska göras är det inte hela världen. 
(Janina) 

Att barnen skulle få lära sig under olika tider på dagen för man har ju nog sett att 
vissa barn inte lär sig just de där 20 eller 40 minuterna man skulle ha på sig på 
morgonen, att vissa barn lär sig bättre efter vilan. (Camilla) 
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d. Att ha så varierande verksamhet som möjligt 

Flera av de studerande tycker det är viktigt att ha så varierande verksamhet som 
möjligt för att barnen ska lära sig. Barnen ska få olika upplevelser och erfara 
med alla sina sinnen. De vill också föra in musik och rörelse som variation i 
verksamheten eftersom de anser att det finns för lite av det i 
daghemsverksamheten. Dessutom anser de att sådan verksamhet som utgår från 
dessa ämnesområden ofta är omtyckta av barn. Verksamheten ska också ge 
barnen möjligheter till lek, kreativitet, skapande verksamhet, diskussioner, 
utevistelse och utforskande av naturen.  

Jag kan även tänka mig att prioritera saker som jag ser att barnen får mindre uppleva, 
t.ex. är det ingen som vill dra musik/rörelsestunder, eller gör det sällan, så kanske 
man skulle försöka lägga extra tyngdpunkter på de stunderna. (Sara) 

Barnen ska få leka, utrymmen ska utnyttjas till bland annat rörelse och musik. 
Genom läsning och diskussion utveckla barnets språk, vara ute och utforska naturen. 
Barnen ska få skapa saker och vara kreativa. (Sofia)   

e. Att arbeta i helgrupp, smågrupper och med det enskilda barnet 

Ett perspektiv som studerande lyfter fram är vikten av att barnen får vara 
delaktiga i olika gruppkonstellationer både inne och ute. De anser också att 
barnen bör få ingå i olika stora gruppsammansättningar, t.ex. parvis, 
smågrupper, helgrupper och ibland t.o.m. ensam med pedagogen.  

Nå, att variera både inne och ute. Ibland hela gruppen, ibland i smågrupper och 
ibland parvis osv. Sen också att man är ensam med pedagogen ibland också. I 
helgrupp kan barnen vara vid samarbetslekar ute på gården, de ska få vara åtminstone 
en gång om dagen helgrupp, i samlingen eller så här typ på våren om vilka områden 
som är okej, ja dagens plan som översikt å så där. (Inga) 

Ta tid med barnen, och så långt som möjligt jobba i smågrupper. (Janina)  

Barnens möjligheter att göra sig hörda och sedda 

Inom detta tema anser sig studerande prioritera barnens möjligheter att göra sig 
hörda och sedda. Beskrivningskategorierna som utgör detta tema är a. Att låta 
barnen vara delaktiga i verksamheten och b. Att se det enskilda barnet. 
a. Att låta barnen vara delaktiga i verksamheten 

En aspekt som framkommer är demokratibegreppet och några av de studerande 
önskar att verksamheten utformas enligt ett demokratiskt förhållningssätt. Flera 
av de studerande är måna om att barnen ska få bli delaktiga i verksamheten. 
Personalen ska planera utifrån barnens intressen och önskemål. Det är viktigt att 
barnens åsikter tas i beaktande och att personalen är lyhörd för om det finns 
något som barnen är intresserade av eller vill veta mera om. Barnen ska ha rätt 
att få ta del av olika beslut och möjlighet att påverka verksamheten. För att 
barnen ska ha möjlighet att påverka verksamheten och få vara med och ta olika 
beslut är det viktigt att personalen lyssnar och tar barnens idéer och åsikter på 
allvar.  
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Jag vill att barnen ska bli mera delaktiga, det har jag lärt mig nu, just nu här i slutet 
av studierna, att de får vara med och bestämma och det här med rättvisa. Att barnen 
får komma med åsikter om vad de tycker. Att det inte ska vara så att nu gör vi det här 
och det här. Att barnen kanske inte vet varför vi ska göra det här eller komma mera 
in på varför vi gör saker. (Ines) 

Nå, det här med demokrati, att barnen faktiskt får vara med och bestämma. De är nog 
inte så vana att någon lyssnar på dem, har jag märkt i alla fall då jag varit och jobbat. 
Frågar man något så svarar de vad det tror att du vill ha för svar istället för att 
fundera vad de själva vill. Jag vill vända dem i det tänkandet. (Janina) 

b. Att se det enskilda barnet 

En annan aspekt som också framkommer är vikten av att se det enskilda barnet. 
Det betyder att personalen ska lyssna på barnet, arbeta individuellt och följa det 
enskilda barnets utveckling och lärande. Studerande vill kunna se varje enskilt 
barn och dess behov i barngruppen och ge varje barn egen tid. En del av de 
studerande anser att då de ser det enskilda barnet i gruppen så ser de också när 
barnet behöver hjälp, stöd och uppmuntran samt bekräftelse av känslor och 
behov. 

Att barnen blir sedda och hörda. Att se det individuella barnet. Att se hur det 
utvecklas och så där. Fast dom är i hela gruppen så att se det individuella barnet där. 
(Inga) 

Att se varje enskilt barn. Man nog lärt sig att lyssna mer på barnen och vad de vill 
lära sig, inte bara låta dem bestämma, men att man lyssnar. (Emelie) 

Barnens individuella behov, att se och lyssna på barnet, försöka förstå saker från 
barnets perspektiv, hjälpa, stöda, uppmuntra barnet. (Jenna)  

Interaktion med övrig personal och föräldrar 

Inom detta tema anser sig studeranden prioritera interaktion med övrig personal 
och föräldrar. Beskrivningskategorierna som utgör detta tema är a. Att arbeta 
samspelt inom personalen, b. Att ha en god föräldrakontakt och c Att synliggöra 
verksamheten för personal och föräldrar genom dokumentation. 
a. Att arbeta samspelt inom personalen  

En del studerande anser det viktigt att alla i personalen arbetar för samma sak 
och att personalen arbetar utifrån gemensamma mål. Ett bra och gott samarbete 
mellan personalen betonas och det är då viktigt att alla blir sedda och hörda. 
Vidare poängterar de vikten av att lyssna på varandra och arbeta som en grupp 
där läraren får stöd i sitt arbete av de andra i personalen. Alla i personalen ska få 
känna att de får utvecklas och ta ansvar för det man känner sig trygg i. En positiv 
atmosfär anser de som en förutsättning för att barngruppen ska kunna fungera. 

Jag anser att en av de viktigaste sakerna är att alla i personalen jobbar för samma sak. 
...Och för att man ska kunna se barnen så måste personalgruppen fungera. Man måst 
utgå från samma sak, man måst ha samma mål. Att funkar inte personalgruppen så 
funkar inte barngruppen... Det ska vara en positiv atmosfär i gruppen. (Julia) 

Pedagogerna ska jobba för samma sak med barnens bästa i åtanke. (Camilla) 
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b. Att ha en god föräldrakontakt 

Ett perspektiv som framkommer är betydelsen av att ha en god föräldrakontakt. 
Personalen tar kontakt med föräldrarna och berättar om det som har skett men 
också om det som kommer att ske på daghemmet. Det är av vikt att få 
föräldrarna engagerade och delaktiga i verksamheten. För att etablera kontakt 
med föräldrarna önskas föräldrasamtal rätt tidigt under terminen. En del 
studerande anser det viktigt att de bemöter föräldrarna så naturligt som möjligt 
och att de är tydliga i sin kommunikation.  

Jag kommer att sträva efter en god föräldrakontakt.  (Satu) 

Att man har ett nära samarbete med föräldrarna och kan tala och berätta om allt som 
har hänt. Jag tror ändå det är a och o med ett gott föräldrasamarbete. (Malin) 

Samarbete för att föräldrarna ska få veta vad som händer där på dagis.  (Saga)    

Att ta kontakt med föräldrarna, det är nog en jätteviktig del. (Emelie) 

c. Att synliggöra verksamheten för personal och föräldrar genom dokumentation 

Några studerande påpekar att dokumentationen gör det möjligt för föräldrarna 
och hela personalen att ta del av vad barnen säger och gör. Genom att använda 
dokumentationen i verksamheten tror respondenterna att föräldrarna får 
förståelse för verksamhetens pedagogiska innehåll och i förlängningen visar 
respekt för personalens arbete.  

Och dokumentation förstås för föräldrarna. Nog vill de ju också veta vad vi har gjort 
på dagis. Och också för att framhäva att dagis inte bara är ett ställe där man vippar av 
sina barn och så leker de där och så kommer de efter dem. Jag tror att man får mera 
respekt av föräldrarna om de märker att vi inte är där bara och leker. (Malin) 

Dokumentationen har vi pratat och läst så mycket om nu så det skulle vara viktigt 
känner jag. Att dokumentera vad barnen säger och gör och allt sånt där så att 
föräldrar kan ta del av det och hela personalen kan ta del av det, det barnen säger, gör 
och upplever. (Catharina)  

Diskussion 

Syftet med studien är att redogöra för vad blivande barnträdgårdslärare tror sig 
prioritera i det kommande pedagogiska arbetet med barn. Inledningsvis kan det 
lyftas fram att studerande anser det speciellt viktigt att skapa personliga och 
goda relationer till barnen och att se till att barnen känner sig trygga. Detta 
resonemang, att barn har rätt till omtanke och trygghet, bygger enligt 
Barnträdgårdslärarförbundet (2005) på etiska principer i småbarnsfostran, där de 
vuxna bör svara på barnets behov av beroende, trygghet, skydd och omsorg. De 
etiska principerna grundar sig på att alla barn är värdefulla och de ska behandlas 
som individer på ett jämlikt och respekterande sätt. 

I föreliggande studie vill en del av de studerande arbeta målmedvetet för att 
barnen ska utvecklas och lära sig. Detta går hand i hand med 
barnträdgårdslärarförbundets (2005) rekommendationer där 
barnträdgårdsläraren, som sakkunnig inom området, ska stöda barns uppväxt, 
utveckling och inlärning. Studerande nämner att de kommer att använda sig av 
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pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens lärandeprocess och ge 
barnen de utmaningar de behöver. Enligt Elfström (2014)  bidrar pedagogisk 
dokumentation både till att få kontroll av och information om verksamheten och 
detta kan bidra till att verksamheten kan uppföljas och utvecklas. Vidare bidrar 
pedagogisk dokumentation, enligt Elfström till att de inblandade kan få ny 
kunskap om barns lärandeprocesser. Några strävar också efter att stöda barnen i 
deras utveckling och lärande och några kommer att prioritera att ha mål med 
verksamheten på daghem. De nämner både individuella mål för barnen men 
också gemensamma mål för hela barngruppen. Härutöver anser studerande att 
pedagogerna bör sätta upp mål för sitt eget arbete. Forslund och Jakobsen (2010) 
betonar att det behövs tydliga och klara mål för att en verksamhet ska kunna 
fungera optimalt och detta har studerande i föreliggande studie tydligen klart för 
sig. Utvecklingspedagogiken lyfter, enligt Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2014), fram samma centrala utgångspunkter som studerande i 
föreliggande studie, nämligen lärarnas målmedvetenhet och följsamhet i barns 
värld.  

En del av respondenterna kommer i sitt arbete som barnträdgårdslärare att 
prioritera en för barnen tillrättalagd och ändamålsenlig verksamhet. De anser det 
viktigt att personalen ska kunna tänka i nya banor och ska lyckas inspirera 
varandra. Detta överensstämmer med vad rådet för utbildningsutvärderingen har 
som utvecklingsförslag för förskoleundervisningen, nämligen att metoderna bör 
uppdateras så att de baseras på aktuell kunskap och en aktuell syn på barns 
lärande (Esiopetuksen laatu, 2012). Några av respondenterna önskar också att de 
ska vara flexibla och de vill minska stressen på daghemmen och låta barnen 
vistas i en lugn miljö. Vidare vill de ha en så varierande verksamhet som möjligt 
för att möjliggöra barns lärande. Studerande i studien nämner ingen speciell teori 
som grund för den pedagogiska verksamheten men resonemanget kan bygga på 
variationsteorin som, enligt Marton och Booth (1997), beskriver de mönster av 
variation som kan uppträda i en lärandesituation. Studerande vill gärna ge 
barnen möjligheter att ta del av planerade musik- och rörelsestunder eftersom de 
anser att det finns för lite av detta i daghemsverksamheten. En tillrättalagd och 
ändamålsenlig verksamhet inbegriper också, enligt studerande, att arbeta i 
helgrupp, smågrupper och med det enskilda barnet.  

I studien lyfts fram vikten av att barnen får möjligheter att göra sig hörda och 
sedda vilket inbegriper att personalen ser det enskilda barnet. I Grunderna för 
förskoleundervisningens läroplan 2010 (Utbildningsstyrelsen, 2010) nämns det 
att ett av målen med verksamheten är att stärka barnets positiva självuppfattning 
och utgå från varje barns individuella utvecklingsmöjligheter.  Rådet för 
utbildningsutvärdering (Esiopetuksen laaatu, 2012) lyfter också fram vikten av 
att ha det enskilda barnet i fokus. Rådet nämner betydelsen av att konkretisera 
barnorientering, dvs. genom att se på verksamheten utifrån ett barnperspektiv, 
för att nå så hög kvalitet inom småbarnsfostran som möjligt. Studerande anser 
det också av betydelse att barnen får vara delaktiga i verksamheten och att de 
vuxna ska ta barnens åsikter i beaktande och låta dem vara med och fatta beslut. 
Denna syn bygger, enligt Olivestam och Thorsén (2011) samt Gren (2005), på 
en medveten yrkesetik som ska följa de demokratiska riktlinjer som styrs av våra 
lagar och stadgar.    
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En del av respondenterna kommer förutom de tidigare nämnda områdena också 
att prioritera interaktionen med övrig personal och föräldrar. De kommer att 
använda sig av dokumentation för att synliggöra verksamheten både för personal 
och för föräldrar. De betonar vikten av att arbeta samspelt inom personalen. 
Gren (2005) och Forslund och Jakobsen (2010) lyfter fram att den professionella 
värdegrunden måste vara reflekterad för att alla på daghemmet ska uppleva lika 
berättigande. Arbetslaget behöver med andra ord ha en någorlunda gemensam 
värdegrund för att arbetslaget ska upplevas samspelt. Studerande upplever det 
också viktigt att de har en god föräldrakontakt. Enligt rådet för 
utbildningsutvärderingen, (Esiopetuksen laatu, 2012), borde samarbetet med 
föräldrarna förbättras. Detta är något som några av studerandena i föreliggande 
studie tagit fasta på och anser vara viktigt. Också Barnträdgårdslärarförbundet 
(2005) betonar att barnträdgårdslärarna har ett ansvar gentemot föräldrarna och 
att samarbetet med föräldrarna ska vara en viktig del av den professionella 
daghemsverksamheten.  

Utgående från Forslunds och Jakobsens (2000) olika delar av professionell 
kompetens och studerandes utsagor kan konstateras att många av studerandena 
anser det viktigt att ha mål för sitt arbete. De nämner både individmål, där deras 
syfte är att främja det enskilda barnets utveckling och lärande och också 
relationsmål där de bland annat nämner en god föräldrakontakt, att arbeta 
samspelt inom personalen och att arbeta i helgrupper och smågrupper med 
barnen. Förutsättningsmålen har studeranden svårt att relatera till eftersom de 
inte i detta skede är ute i arbetslivet. De flesta av studerandena är måna om att 
bygga upp en god verksamhet för barnen där deras professionella omsorg och 
demokratiska värden kommer till uttryck. Studerandena i föreliggande studie 
diskuterar flitigt verksamheten men kopplar inte i någon större utsträckning sina 
tankar till aktuella teorier om barns utveckling och lärande.  Studerandena lyfter 
inte heller i någon högre grad fram olika arbetsformer och metoder. Det som 
trots allt kan spåras är ett utvecklingspedagogiskt förhållningssätt där de bl.a. 
betonar dokumentationen som verktyg för att synliggöra barns lärandeprocess 
och också för att synliggöra verksamheten för föräldrarna. Då det gäller den 
professionella reflektionen och utvärderingen så ligger studerandes fokus oftast 
på det dagliga kvalitetsarbetet, inte på utvärdering och kvalitetsutveckling vilket 
kan bero på att de inte har tillräckligt med arbetserfarenhet. 
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