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OMSORGSBEGREPPET I FÖRSKOLAN.
OLIKA INFALLSVINKLAR PÅ ETT BEGREPP OCH
DESS RELATION TILL EN VERKSAMHET.
INLEDNING

Gunilla Hallden,
tema Barn, Linköpings universitet

Denna rapport innehåller texter som presenterats vid en konferens arrangerad inom
ramen för Nätverk för barnomsorgsforskningi . Syftet med konferensen var att lyfta upp
begreppet omsorg, diskutera dess innebörd, rädda det från retorisk förflackning och
samtidigt via dess koppling till verksamheter belysa ett vidare sammanhang. När
bamforskning diskuteras har jag på senare tid funnit det väsentligt att peka på att den har
en kapacitet att kasta ljus över centrala samhällsfrågor. Forskning om barn bör inte bara
vara en forskning om en viss grupp i samhället. Den nyare bamdomsforskningen söker
tillämpa ett bamperspektiv. Detta innebär att fenomen studeras såsom de framstår från
barnens perspektiv och att inverkan av olika sociala reformer, politiska förändringar och
produktion av varor på barns liv belyses. Det handlar alltså både om att söka efter
barnens perspektiv och att söka efter konsekvenserna för barnen av olika samhälleliga
förändringar. Nya fålt som t.ex. barndomshistoria, barndomssociologi och
barndomsantropologi har uppstått och begreppet generation har införts för att markera
vikten av att anlägga ett generationsperspektiv på frågor som vanligtvis grupperats på
annat sätt (se t.ex. Alanen & Maya1l2001).
Vi kan alltså betrakta bamforskning som en möjlighet att genom att fokusera en grupp
belysa centrala processer i samhället. Förskolan är ett fålt som hittills beforskats utifrån
ett pedagogiskt och didaktiskt perspektiv i termer av styrning, måluppfyllelse,
etnografiska studier av barns samspel samt i någon mån utifrån ett
professionalitetsperspektiv. I retoriken kring utbildningsinstitutioner dominerar ett
tänkande om förändring och skapandet av något nytt. Det som lyfts fram är mindre en
reproduktion av kunskap än produktion av kompetenser. Vi kan säga att ett
projekttänkande dominerar och uttrycks som en önskan att utveckla olika kompetenser
hos den växande människan. Det är viktigt att inte begränsa forskningen till studier av i
vad mån intentionerna uppnås och vilka problem framför allt personalen upplever i
förhållande till uppgiften att realisera visionerna. Pedagogiken kan riskera att hamna i en
normativ fålla i stället för att utnyttja sin position utanför systemet till en granskning av
en specifik institutions roll i skapandet av barndom. I stället för att ställa frågor om hur
väl en institution ger barnen utrymme och erbjuder en stimulerande miljö är det möjligt
l Nätverket leds av Gunilla Hallden och Ingrid Pramling Samuelsson i samarbete och med medel från
Skolverket. Den konferens som presenteras här är den fjärde sedan nätverket startade hösten 1999. I
nätverket ingår forskare från universitet och högskolor i Sverige företrädesvis med anknytning till
pedagogiska institutioner.
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att granska institutionen utifrån dess barndomssyn och utifrån vilket barnliv som
institutionen, dess personal, föräldrar och barn skapar. På samma sätt som man genom
intervjuer med föräldrar kan söka deras barndomssyn och analysera den mot bakgrund
av politiska och ideologiska förhållanden i samhället kan institutionen studeras som en
konkretisering av motstridiga intressen. Detta kan kasta ljus över de förväntningar på
individer i olika livsskeden som finns i samhället och påvisa hur institutioner som familj
och förskola förhandlar om innebörden i barndom; förhandlingar som berör existentiella
frågor.
Inordnandet av barnomsorgen i skolan och därmed som en del i en kunskapsförmedlande
institution väcker frågor om barndomens avgränsning, dess innebörd och mening samt
frågor om hur gränsen privat/offentligt skall sättas. Det väcker också frågor om
relationen mellan omsorg och pedagogik samt frågor om hur tiden disponeras och vem
som har tolkningsföreträde. Det sätt på vilket utredningar och utformningen av den
offentliga förvaltningen ändrar betingelser för olika institutioners verksamhet, kan
studeras som att en arena skapas för förhandlingar om vad som är barns behov. Vi kan
urskilja olika aktörer i dessa förhandlingar som myndigheter och företrädare för
statsmakten, professionella grupper och mer eller mindre organiserade föräldrar. Vi kan
också urskilja barn som en part, med mer eller mindre goda möjligheter att skapa sig ett
utrymme för aktivitet. Temat för nätverkskonferensen har varit omsorgsbegreppet; vilken
innebörd vi vill ge det och i vilka praktiker vi kan se uttryck för omsorg. De olika
bidragen reser frågor om i vad mån omsorg/lärande skall betraktas som en dikotomi, i
vad mån förskolan kan betraktas som i första hand en omsorgsmiljö och hur praktiker i
förskolan såväl som utbildningen avspeglar traditioner och kunskapssyner med
idehistoriska rötter och kopplade till professionella strategier.

Omsorg i relation till samhälle och till kroppslighet
Det postmoderna eller senrnoderna samhället kan karaktäriseras av förändrade
styrformer och därmed förändrade relationer mellan stat, professionella, föräldrar och
barn. Från att välfärdsstaten via myndigheter detaljstyrde verksamheter överlämnas nu
mycket till att utformas av verksamheter lokalt. Dessa förändrade styrformer förutsätter
medborgare som är informerade och som kan efterfråga tjänster som erbjuds på en
marknad. På skolornrådet leder detta till att tilldelning av resurser kommer att ske efter
delvis nya logiker (se t.ex. Zetterqvist Nelson 2000). Den förändrade välfärdsstaten
innebär såväl en uppluckring av statens starka grepp som ett inlemmande i en större
gemenskap både via en ekonomi som är global och en informationsteknologi som
upphäver nationella gränser. Vissa forskare menar att en ökad globalisering leder till att
det lokala i form av kommuner och regioner får allt större betydelse (Giddens 1998).
Förskolan som den nu presenteras som ett led i det livslånga lärandet, kan ses som en
utbildningsreform och ett led i ett välfärdsstatligt projekt där medborgarnas kompetens,
flexibilitet och förmåga till omorientering står i fokus. I retoriken framställs förskolan
som en resurs där barns nyfikenhet och vilja till utforskande och lärande tas tillvara. Den
framställs som en rättighet för barn och som en del av skolan, även om den inte görs
obligatorisk. Institutionen står därmed inför minst två uppdragsgivare; staten som önskar
investera i barnen som framtida medborgare och som har behov av föräldrarnas
arbetskraft och föräldrarna som har behov av barntillsyn, men som också ställer krav på
en miljö som erbjuder utvecklingsbetingelser för barnen. I denna institution verkar
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professionella grupper med traditioner från en specifik metodik, som ger sina skilda
tolkningar av begreppet omsorg och lärande. På vems uppdrag agerar de? Ser de sig som
delar i ett utbildningssystem, som en resurs för föräldrar eller som en resurs för barnen
oberoende av vilka som vill investera i dem?
I slutbetänkandet från Barnomsorg och Skolakommitten (SOU 1997:157) sägs att
komplexiteten i förskolans uppdrag ställer speciella krav. En komplexitet knyter till
begreppen omsorg och lärande. Barnen skall ges omsorg, men de skall också förberedas
för ett livslångt lärande. En fråga man kan ställa sig är om vi behöver betrakta omsorg
och lärande som en dikotomi. Utredningar, målformuleringar och läroplanstexter har
alltsedan Barnstugeutredningens tid strävat efter att upphäva denna uppdelning och
poängtera hur pedagogisk verksamhet alltid innefattar såväl omsorg som lärande. Mycket
av forskningen kring förskolan har också anlagt ett perspektiv där omsorg och lärande
inte ses som dikotomier. Resonemanget om det livslånga lärandet bygger på en syn på
människan som ständigt strävande efter att utveckla kompetenser och hantera skilda
utvecklingsuppgifter i livet (Dahlberg, Moss & Pence 1999) och på en analys av samhället
som ett informationssamhälle som kräver kompetenta medlemmar med möjlighet att
styra sig själva (Rose 1995).
Emellertid kan det finnas anledning att fråga sig vad som händer om vi idag ställer den
ena eller den andra verksamheten i fokus. Om vi ställer frågor om hur omsorg bedrivs
och i vilka sammanhang den kommer till uttryck, kommer vi att uppmärksamma andra
aspekter än om vi låter lärande vara i fokus. Frågan är också om det är pedagogens eller
barnens verksamhet som vi intresserar oss för. En verksamhet som i första hand
tillgodoser behoven av omsorg behöver inte innebära att ett lärande för barnen uteblir
eller att personalen inte också uppmärksammar barns lärande. En anledningen till att
lyfta fram omsorgsbegreppet är att argumentera för dess rättmätiga värde och långa
tradition i förskolan.
Men först vill jag här i en inledning stanna vid ordet omsorg och fundera över dess
innebörd. Ordet omsorg har använts i retoriska sammanhang på ett sätt som gör att det
blivit slitet och man kan fråga sig vad ordet har för innebörd utanför sin funktion i
retoriken. När politikerna i förra valet talade om vård, skola och omsorg var det ett sätt
att markera viktiga områden utan att gå in i innehållet i verksamheterna. Särskilt i
bestämd form 'vården, skolan och omsorgen' blir det uppenbart hur det pekar mer mot
specifika institutioner, än på vad som skall ske i dessa institutioner. Det skall vara kvalitet
i vården, skolan och omsorgen, men innebörden i denna kvalitet diskuteras inte. Ordet
omsorg kommer alltså att bli liktydigt med en institution, vilket innebär att det hamnar
mycket långt från den innebörd ordet hade i tidiga texter. Anne-Li Lindgren har i sin
genomgång av hur ordet finns belagt i Svenska Akademins Ordboks excerptsamling (se
bidraget i denna rapport) visat att det i texter från 1500-talet närmast är liktydigt med
bekymmer, för att senare bli ett adjektiv som anger hur konkreta aktiviteter utförs, alltså
omsorg i betydelsen noggrannhet. Denna betydelse av ordet finns också i dag, när vi
säger att någon utför ett arbete omsorgsfullt. Det har också betydelsen av att någon tar
hänsyn till en annan människas behov. Barnen har rätt att fordra omsorg från
vuxenvärlden, skriver t.ex. Ehrenpreis, läkare och aktiv i Barnolycksfallskommitten 1967
(citerad i Dahl 2000).
Ordet omsorg används idag både som beteckning på innehållet i en verksamhet som t.ex.
att ta hand och ansvara för någon och på institutioner där denna verksamhet ingår som
en del. Barnomsorg är exempel på ett ord som betecknar en institution, men som
egentligen inte uttalar sig om vad innehållet i omsorgen utgörs av. På likartat sätt
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förekommer omsorg i olika sammanhang inom socialförvaltningens område, det
förekommer som begrepp för de institutioner som ansvarar för förståndshandikappade
och det förekommer i samband med hemtjänst och olika slag av bistånd till gamla.
Etymologiskt kommer ordet från' att sörja för'. Kanske kan vi se det som ett begrepp som
är förknippat med att sörja för dem som inte ännu, tillfälligtvis eller inte längre kan ta
vård om sig själva. Omsorg innebär att hjälpa till med mycket basala ting som mat,
påklädning, sänggående. Det rör kroppen. En fråga är om vi kan skilja mellan omsorg
och vård. Vi gör det i svenskan medan i danskan ordet pleje används för både vård och
omsorg. En intressant aspekt med omsorg skilt från vård är att begreppet omsorg kan ses
som innebärande att uppdraget lämnas till någon som sörjer för, men uppdraget utgår
från "beställaren" som är den som innehar makten. Vård ges av professionella inordnade
i en hierarki, där diagnoser ställs och behandlingsalternativ ges, men där uppdraget ligger
hos vårdgivaren. Det är bland annat därför man från handikapprörelsen inte vill bli
betraktad som sjuk och i behov av vård, utan som handikappad och någon som behöver
omsorg, men därmed inte överlämnar makten tillomsorgspersonen. Inom den
humanistiska hälsoforskningen pekar man på vikten av att diskutera hälsa i relation till
makt och av att uppmärksamma betydelsen av upplevelsen av hälsa och inte enbart
betrakta den som en bio-medicinsk fråga (Qvarsell & Torell 2000).
Det latinska ordet för omsorg är cura. Nicholas Smith skriver i katalogen för Curaprojektet, ett konstnärligt projekt om omsorgens begrepp, att omsorg om den andre är ett
centralt inslag i den kristna etiken men har rötter i en grekisk begreppsapparat (Smith
2000). Han lyfter i artikeln fram Heidegger som den som vidareutvecklat begreppet
omsorg (Sorge) inom filosofin. Omsorg betecknar den relation som råder mellan
människan och hennes omvärld i alla dess dimensioner. I stället för att arbeta med
dikotomier som kropp/själ, ande/materia betecknar omsorg det sätt på vilket människan
existerar i världen. Enligt Heidegger upplåts världen för oss primärt i form av stämningar,
något som formas som olika livsvärldar och blir självklarheter för oss och etablerar oss i
relation till andra, samtidigt som den kan gå förlorad och vi i ett sjukdomstillstånd t.ex.
kan gå helt upp i en egenvärld och förlora yttervälden. Hälsa och sjukdom kan ses i
termer av innehav respektive förlust av 'värld'. Med detta synsätt är omsorg inte
handlingar riktade mot en person utan ett förhållningssätt som möjliggör för oss att vara i
världen och att med Kierkegaards ord "hålla fast vid vad det är att vara människa". Med
denna innebörd i begreppet omsorg kopplas det till tid på så sätt att människan är bunden
i en tid och tiden är också beroende av människan. Tiden är något som uppfattas aven
människa och denna människas tid är också ändlig. Omsorg är, med Heideggers sätt att
se det, något som gör att vi kan uthärda denna ändlighet och den ångest den väcker.
I Cura-myten skapar Cura människan av jord och som någon som skall återgå till att bli
jord, men under sin tid på jorden skyddas hon av Cura. Denna myt kan tolkas som att
det biologiska perspektivet, det som rör organismens funktionssätt måste sättas i relation
till det fenomenologiska perspektivet, det som rör det levda livet. Genom att knyta
omsorg till detta helhetsperspektiv tydliggörs att omsorg innefattar att se samspelet
mellan de olika delarna och ta hänsyn till den egna människans upplevelse. Ordet
omsorg, som är slitet via dess myckna förekomst i den politiska retoriken, ges därmed en
filosofisk innebörd och blir inte kopplad till verksamhet i specifika institutioner eller
riktad till specifika grupper. I stället för att låta visionen om vad utforskandet av de
minsta beståndsdelarna av människan kan innebära, som att leta efter gener som styr
sjukdomar eller beteende, kommer vi då att hävda betydelsen av ett hänsynstagande till
den levda kroppen som en helhet. På det sättet blir begreppet också kopplat till ett kritiskt
politiskt ställningstagande.
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När Sven-Erik Liedman (1999) söker efter innebörden i begreppet solidaritet och dess
användning i skilda retoriska sammanhang, för han en argumentation som syftar till att
återerövra ordet solidaritet och att söka efter vilken betydelse ordet kan ges i vår tid. Han
skiljer mellan solidaritet som bygger på likhet (proletärer i alla länder förenen er), men
som ändå urskiljer några som 'icke-vi' och den solidaritet som bygger på olikhet (jag som
har skall visa solidaritet med dig som inte har). Frågan som formuleras är; Vilken
solidaritet kan utvecklas i vår tid? Kan solidaritet finnas i en värld så präglad av
individualism som vår och vad skall den i så fall bygga på? Den grund han finner rör
insikten om likheten mellan oss alla på ett grundläggande plan. Titeln på boken Att se sig
själv i andra är hämtad från Gunnar Ekelöf. I dikten pekar Ekelöf på att grunden för
solidaritet "att vara social i hjärtat" är att se och känna igen sina brister, sina svagheter
och sin mänsklighet i den andre. Resonemanget har likheter med det som här förts i
anslutning till ordet omsorg. Det handlar om att grunden för solidaritet och grunden för
omsorg är att vi ser och känner igen det som förenar oss som människor nämligen att vi
är bundna i en kropp som är kopplad till en tid. Liedman uttrycker det som "att utveckla
en existentiell sensibilitet, inte gömma undan döden och dödligheten och söka både
styrka och gemenskap i den allmänmänskliga begränsningen och svagheten". (Liedman
1999 s 118). Den danska antropologen Kirsten Hastrup har i en artikel uttryckt sig på ett
likartat sätt "Solidarity is not achieved by inquiry but by imgination, the imaginative
ability to see strange people as fellow sufferers" (Hastrup 1993).
Jenny Hockey och Allison James, två brittiska antropologer, har pekat på hur vi tenderar
att hänföra beroende, omsorgs- och vårdbehov till speciella livsfaser (Hockey & James
1993). Barn och gamla är i behov av omsorg medan vuxna tillhör en annan grupp, den
icke-avvikande. Detta tankesätt innebär att vi urskiljer olika faser, där barnen är de 'ännu
inte normala' och de gamla de 'inte längre normala' och följden blir ett förnekande av
den vuxna människans beroende. Oberoende är högt värderat i vårt samhälle och
kopplas till en livsfas, men ses också som eftersträvansvärt för andra livsfaser. Olika
empiriska studier visar emellertid hur beroende finns parallellt med ett aktivt
förhållningssätt till omvärlden hos såväl barn som gamla. Hockey och James resonemang
lyfter fram att sättet att definiera normalitet och avvikelse innebär att vi markerar
skillnader och betonar vissa aspekter under en livsfas och underbetonar annat. Ett
förhållningssätt som är det klart motsatt mot 'att se sig själv i andra'.

Olika infallsvinklar i olika bidrag
Då man väljer att koppla omsorgsbegreppet till en forskning om barnomsorg kan flera
olika infallsvinklar utnyttjas. I de bidrag vi ser här anläggs olika perspektiv som rör
idehistorisk bakgrund, styrning, kommunikation, didaktik, professionalisering och genus.
Antologin inleds med Eva-Lena Dahls bidrag som undersöker omsorgsbegreppet utifrån
den idehistoriska miljö som Fröbel tillhörde. Hon pekar på att estetiken sågs som
karaktärsdanande och att estetiken var en del av den människosyn som präglade Fröbel.
Estetiken kopplas till omsorgen om det växande barnet och de sinnliga och estetiska
erfarenheterna blir både ett sätt att erfara sin egen kropp och etablera en koppling mellan
sig själv och omvärlden. Det andra bidraget av Anne-Li Lindgren rör behandlingen av
begreppet omsorg i olika styrdokument för förskolan. Mot bakgrund av hur begreppet
utvecklats enligt Svenska Akademins Ordbok diskuterar hon förskjutningar i betydelsen
av omsorg. Denna diskussion rör styrningsfrågor och berör hur staten via läroplanstexter
skriver fram skilda barndomar.
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Två bidrag har måltiden som fokus, en praktik som rör kroppen, men som också har
tydliga didaktiska och socialpedagogiska inslag. Det första bidraget av Maj Asplund
Carlsson och Jan-Erik Johansson diskuterar hushållsarbetet och matlagningen i den
svenska förskolan ur ett historiskt perspektiv. Här lyfts de fostrande aspekterna av
hushållsarbetet fram, samtidigt som man konstaterar att moderna svenska familjer inte
längre är beroende av barnens arbete och att därför denna fostran blir en
pseudoverksamhet. I Eva Johanssons och Ingrid Pramling Samuelssons bidrag är det
själva måltiden och det samspel mellan personal och barn som sker under måltiden som
är föremål för analys. Empiriska exempel från två förskolor diskuteras utifrån en
fenomenologisk referensram och med fokus på relationen mellan omsorg och lärande.
Det man lyfter fram är vikten av att se omsorg och lärande som sammanvävda och att en
uppdelning mellan begreppen kan leda till att de knyts till skilda praktiker i stället för att
ses som två delar av samma process.
Empiriska exempel utgör också grunden för diskussionen i bidraget från Gunilla Hallden
och Maria Simonsson. Här är det bokläsning i samband med lunchvilan som analyseras.
Bokens roll i förskolan har en lång tradition och knyts oftast till didaktiska aspekter och
till estetisk fostran. Här görs en koppling tillomsorgsbegreppet, omtanken om kroppens
vila och den sinnlighet som en kroppslig närhet kan ge. De två sista bidragen rör
professionaliseringsfrågor och knyter båda till begreppet educare. Den tradition som
förskolan vilar på har starka inslag av det man kan kalla omsorgskultur, något som också
Eva-Lena Dahl berör i sin inledning. Birgitta Lidholt diskuterar utifrån en empirisk studie
på daghem hur personalen hanterar de dilemman som personalbrist och stora
barngrupper ger upphov till och konstaterar att i personalens resonemang görs en
uppdelning mellan omsorg och pedagogik. I Sven Persson bidrag slutligen är det
lärarutbildningen och specifikt problembaserade studier som diskuteras i relation till
möjligheten för lärarkandidaterna att tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt. I
anslutning till de observationer av grupparbeten som redovisas konstaterar Sven Persson
att den omsorgskultur som dominerar inom yrket, bland lärarna och bland
lärarkandidaterna försvårar tillspetsningen av frågorna och ett granskande arbetssätt. Den
kollektiva kultur som kan ses som en del av seminarietraditionen gör att man söker
konsensus, något som strider mot en akademisk kultur där fördjupning och individuella
ställningstaganden är viktigt.
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NÅGRA REFLEKTIONER KRING OMSORGSBEGREPPET OCH
FRÖBELPEDAGOGIKENS GRUNDER

Eva-Lena Dahl,
Institutionen för idehistoria och vetenskapsteori, Göteborgs universitet

Inledning

I den stora litteratur som finns i forskning kring omvårdnad och omsorg kan man skilja
ut en diskurs som framträder på 1980 -talet och som framför allt tematiserar omsorgsetik
utifrån ett feministiskt perspektiv. Gemensamt har de ledande inom denna riktning en
kritisk position i förhållande till traditionell omsorgs- och omvårdnadsforskning och dess
anknytning till positivistiskt inriktad vetenskaplig praxis. Anknytningen till en
fenomenologisk fJlosofisk tradition är tydlig.
Ambitionen i denna litteratur är att finna en etisk grund för en reflekterad praxis och den
söker man oftast i polemik mot de utilitaristiska positioner, som präglat så mycket av
västerländskt etiskt tänkande, inte minst under det senaste seklet. Otillräckligt finner man
också det slutande 1900-talets försök att återskapa en rättviseetik, som utgår från den
enskilda människans moraliska autonomi och därmed hennes självbestämmanderätt.
John Rawls kontraktsteori i A theory ofjustice (1971) avvisas alltså. I stället för den
abstrakta rättviseetiken vill man söka det etiska handlandets grunder i en etik som
betonar mänsklig avhängighet och lägger huvudvikten vid att etiskt handlande är
situationsbestämt.
Den fenomenologiska utgångspunkten är klart uttalad i Carol Gilligans bok Med
kvinnors röst (1982/1993). Hon förutsätter inte bara Heideggers fJlosofi och använder
hans omsorgsbegrepp utan hänvisar också direkt till Hanna Arendts politiska etik, när
hon fastslår att den mänskliga existensens grundläggande villkor kännetecknas av
mänsklig samlevnad. Människor ingår i nätverk. Dessa kan inte betraktas som skilda
serier av kontakter utan breder ut sig från inre cirklar och utåt mot periferier. De
sammanväxer alltså ständigt med nya nätverk.
I de samspel som utgör den mänskliga existensens grundform finns alltid en etisk
dimension, vars bas är ansvaret för relationerna i samspelet. Den insikt som ligger till
grund för detta formulerar Gilligan så: "Livet är beroende av att förbindelser uppehålls av
omsorgsaktiviteter och bygger på samhörighet." Begreppet samhörighet relaterar såväl till
den grundläggande mänskliga interaktionen som till dess etiska och identitetsskapande
dimension. Mänsklig omsorg är nödvändigt i och för existensens grundläggande område.
Med denna utgångspunkt diskuterar Gilligan på ett mycket intressant sätt b1.a. Kohlbergs
tolkning av etisk mognad bland pojkar och flickor och finner en bekräftelse på att flickors
etiska tänkande spontant riktar sig mot en nätverksetik, medan pojkar diskuterar etiska
dilemman utifrån en abstrakt rättighetsproblematik.
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Där KoWberg såg pojkens etiska resonemang som mera moget och flickans som lägre
utvecklat spårar Gilligan istället grunder för ett sätt att resonera kring etiska dilemman,
som visar att flickan knyter etiska frågor till bestämda situationer och vill lösa dem så att
harmoni, trygghet och goda resultat kan uppstå för alla inblandade. Flickan vill använda
dialog och påverkan för att nå etiskt hållbara överenskommelser till skillnad från pojken,
som hierarkiserar grundläggande principer och löser etiska dilemman på det principiella
planet. Det blir oklart i Gilligans text i hur hög grad den kvinnliga etiska hållningen beror
av biologiska egenskaper eller av socialt inlärda. Men till den debatten behöver vi inte ta
ställning här. Vi kan bara slå fast att enligt Gilligan måste etiken bygga på det levda livet
och att detta karakteriseras av människors samhörighet.
Nel Nodding (1986) avvisar föreställningen om en könsbunden etik. Moralens grund är
mänskliga känslor som lyhördhet, inlevelse, känsla av ansvar och liknande. Känslor av
den arten är gemensamma för män och kvinnor. Enligt Nodding utgör familjens liv den
förmoraliska situation i vilken alla barn föds in. Den familj Nodding beskriver, med
tydlig anknytning till Hume, präglas av närvaro, välvilja och naturlig sympati.
Människors inbördes beroende är självklart i en sådan familjär situation. Eftersom den
dessutom enligt Nodding är allmänmänsklig framstår teorin om den autonoma
människan som en illusion.
Denna beskrivning av människans grundläggande etiska erfarenhet vänder sedan
Nodding mot varje utilitaristik etik. I familjen finns "the- one- caring" och "the- one
cared for". I samspelet mellan dessa två positioner skapas hos alla ett fundamentalt
behov av att bli omvårdad och att vårda om. Behovet att vårda och vårdas, att hysa
omsorg och ta emot omtanke bär vi från barndomen med oss som en inre längtan. Vi vill
återuppleva sådana situationer och vårdar vårt minne av dem. Denna vår längtan
initierar reflektioner över det etiska handlande olika situationer kräver av den enskilde.
Denna längtan är en mycket starkare drivkraft för mänskligt handlande än behovet att
söka lust och undvika olust. Humes kritik mot en renodlad utilitarism genljuder i
Noddings argumentation.
Känslan för andra är fundamentet i vårt moraliska handlande och varje etik med generell
räckvidd måste bygga på detta. Däremot kan inte handlingsartema generaliseras. Varje
situation kräver sin egen etiska lösning. Det etiska handlandet måste varieras med
känslans och inlevelsens hjälp: vi måste ta emot den andre i oss själva och relatera vår
egen erfarenhet och vår egen längtan till den andres situation. Detta betyder dock inte att
etiken saknar varje generaliserande princip. Men det är inte den vetenskapliga
generaliseringen som kan stå modell för den etiska. Den måste utgå från levd erfarenhet
och generalisering måste göras på basis av exempel på sådan erfarenhet.
En liknande fenomenologisk grundstruktur är tydlig också i den norska filosofen och
sjuksköterskan Kari Martinsens arbeten. Till en början var hennes tänkande utvecklat i
nära anslutning till den tyska fenomenlogiska traditionen, särskilt till Heidegger, men på
senare tid har hon, av ideologiska skäl, tagit avstånd från Heidegger och knyter i sin
filosofi istället an till den danske filosofen och teologen Lögstrup och den gren av
fenomenologin, som han utgår från och utvecklar. Även Paul Ricoeur spelar en roll för
hennes tänkande. Detta betyder att nätverksmetaforen är grundläggande för henne och
att föreställningen om människans existentiella beroende har en fundamental ställning.
I Lögstrups filosofi är den religiösa förståelsen av världen utgångspunkten: världen och
människan är skapad i och av Guds kärlek. Gud har en mening med sin skapelse, i varje
dess del. Människans uppgift är att förverkliga den, var och en på sitt sätt. Vi skall inte gå
in på Martinsens (1993) religiöst färgade filosofi, men markera att den är utgångspunkten
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för hennes omvårdnadsforskning. Den fundamentala etiska appellen, som ställer krav på
insikt i den andres villkorslösa oersättlighet, knyter an till föreställningen om skapelsens
grundläggande kärleksdimension. Självklart utesluter en sådan etisk utgångspunkt varje
begränsning till en könsligt konstituerad kompetens. Den moraliska förmågan är
allmänmänsklig och den etiska plikten generaliserbar därför att den är bunden till en
allmän mänsklig praxis, ett samlevande.
Även om vi inte kan gå in på de intressanta, möjliga, förbindelserna mellan romantiskt
tänkande från tidigt 1800-tal och fenomenologisk filosofi från 1900-talet, är det alldeles
tydligt att sådana finns. Så finns t.ex. det förhållandet att viktiga romantiska filosofer
sökte sig bort från den i den samtida vetenskapen och filosofin dominerande
föreställningen om skillnaden mellan subjektet och objektet. Detta är också fallet för
fenomenologisk filosofi. Sanningen om människan och hennes värld nås inte, som i
traditionellt vetenskapligt tänkande, genom objektiverande studier, utan genom handling
och i tolkning. För båda är den filosofiska reflektionen överordnad den vetenskapliga
undersökningen. Uppenbara likheter med ett sådant tänkande finner vi i Fröbels filosofi
och uppfostringslära.
Den dynamiska utvecklingen: omsorgens förutsättningar och mål

Friedrich Fröbels (1782-1852) metafysik och naturfilosofi är eklektisk. Dominerande är
en religiös metafysik med starka panteistiska inslag. Denna kombineras med en
romantisk naturfilosofi. I hur hög grad Fröbel läst sin samtids stora naturfilosofer och
tänkare är svårt att alltid avgöra. Vi kan dock klart konstatera, att han måste ha läst eller
på annat sätt direkt bibringats kunskap om Rousseaus pedagogik. Under åren 1806-11
arbetade han som informator för en högadlig familj i Tyskland. Han fick på egen begäran
ett särskilt hus byggt för sig och sina elever. På rousseaunskt maner såg han till att skapa
en mycket sluten pedagogisk miljö. Att hans ide är hämtad från Emije eller om
uppfostran är uppenbart. Han blev kritisk mot sitt eget experiment och tog barnen med
sig för att under två år vistas hos Pestalozzi i Schweiz. Även Pestalozzis ideer kom han
att ta aktiv del av, men utvecklade också en kritisk hållning till hans inlärningspedagogik.
Vi kan tryggt säga att han var väl bevandrad i den samtida progressiva pedagogiken.
Innan han inledde son pedagogiska gärning studerade han en kort tid i Jena och återtog
efter sitt informatorsuppdrag sina studier i Göttingen för att något senare studera
kristallografi i det nyöppnade Berlinuniversitetet, efter att ha deltagit i befrielsekriget mot
Napoleon. Han rörde sig alltså till och från i akademiska kretsar och kunde där komma i
kontakt med tidens filosofiska spörsmål. Oavsett om Fröbel själv har studerat den
filosofiska debattens många företrädare eller ej kan man konstatera att det finns likheter
mellan hans tänkande och ledande fIlosofier i Tyskland. Så t.ex. finns det
samstämmigheter mellan Okens naturförståelse och Fröbels, Schellings historiefIlosofi
och kunskapspsykologi utgör en utmärkt grund för förståelse av Fröbels antropologiska
och psykologiska utläggningar och att hans reflektioner om barnets kunskapsutveckling
har stora likheter med den leibnizianska traditionen, framför allt i Baumgartens
utformning. Stora likheter finns också mellan Herders, von Humboldts och Fröbels
bildningsbegrepp.
Fröbels första bok Menschenerziehungkom 1826 (Människans fostran 1995) och bygger
till dels på erfarenheter av den skola han drev sedan 1816. Ar 1844 gav han ut boken
Mutter- und Koselieder . Fröbels tänkande rymmer en idemässig komplexitet, väl värd en
längre ideologianalytisk tolkning. För sammanhangen här och därmed för relationen till
omsorgsbegreppet räcker det emellertid att konstatera, att Fröbel tydligt uttrycker en
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idealistisk världsuppfattning med starkt religiös prägel. En grundläggande tankefigur,
allmänt accepterad i romantisk filosofi, ger den övergripande strukturen åt Fröbels
världsuppfattning: skapelsen börjar med en emanation av gudomlig kraft ut i det kaos,
som lägger grund för den materiella tillvaron. Fröbel alluderar på Genesis när han säger
att "Gud låter sin ande sväva över kaos". Guds relation till skapelsen innebär också att
han finns närvarande i den fysiska världen i varje dess del.
Gud genomtränger alltså världen och det fysiska får en sakral karaktär av Guds närvaro.
Detta blir än starkare markerat därigenom att Gud dessutom är ständigt verksam i
skapelsen. Han finns naturligtvis också, enligt Fröbel, i en översinnlig existens, men det
som för Fröbel är väsentligast är Guds· oupphörliga verksamhet i alla materiens och den
andliga skapelsens former, substanser och processer. Vi människor känner denna hans
närvaro som kraft. Med detta begrepp förstod Fröbel, liksom så många i den samtida
naturfilosofin, den dynamiska potens, som ansågs ligga till grund för alla processer i den
fysiska och andliga världen och som därmed var upphovet till alla ting, artefakter såväl
som organismer, tankar såväl som handlingar. Kraften yttrade sig i de fysiska
fenomenen, men dess natur var, det hävdade Fröbel med emfas, andlig.
Guds ständiga verksamhet innebär att hans kraft ingjuts i materien och skapelseprocessen
manifesteras så dels i naturens och den mänskliga kulturens utveckling och dels i varje
tings och varelses strävan efter den perfektion, som den gudomliga kraften strävar mot.
Leibniz metafysik, särskilt den som betonar skapelsens utveckling mot allt högre
perfektion och därmed också människans utveckling mot alltmer förfinad och
allomfattande självmedvetande och kunskap, är en av de källor till naturfIlosofisk
spekulation, som har stor betydelse för tankelivet i Tyskland under romantiken. En
konsekvens av detta tankesystem, som också Fröbel drar, är att mångfalden av
individuella ting och den stora variationsrikedomen i skapelsen är uttryck för det
gudomliga. Dess oändlighet kan bara manifesteras i en utvecklande mångfald, eftersom
det gudomliga är gränslöst, oförutsägbart för människan och fritt skapande.
Varje det gudomligas skapelse och manifestation är naturligtvis omistlig. För Fröbels
antropologi betyder detta att människans längtan efter frihet och vilja att uttrycka sin
särprägel ytterst emanerar från Gud och är ett uttryck för viljan till perfektion, dvs viljan
att utveckla sin särart inom ramen för den gudomliga världsordningen.
En sådan religiös metafysik innebär ett brott med traditionell teologi. På detta kan många
aspekter läggas. Här vill jag bara betona att kravet på frihet, spontan utveckling och
rätten till personlig egenart är grundläggande i Fröbels ideologi. Detta krav är också
utgångspunkten för hans omsorgsbegrepp och hans syn på barnuppfostran.
Barnet är en gåva från Gud och en omistlig del av den gudomliga världsordningen.
Barnet representerar därför alltid något mera än sin konkreta gestalt och barnuppfostran
alltid något mera än det individuella omhändertagandet. Detta bör föräldrarna
uppmärksamma. Barnet, som skall växa upp till en tänkande och medveten varelse,
representerar släktets utveckling när det växer mot allt större kunskap om världen och en
ökande medvetenhet om sig själv. Föräldrarna "skall låta barnets utbildning och
uppfostran överensstämma med de olika krav på mänsklighetens utveckling, som ställs
av forntid, nutid och framtid". Detta måste dock ske i medvetenhet om att mänskligheten
utvecklas och förändras. Inga fasta former skall följas, ty det vore att göra det egna barnet
och därmed följande släktled till "blott en död avbild, en avgjutning av den föregående
generationen och inte en levande förebild för kommande släkten". Föräldrarna bör i
barnets verksamhet kunna se tidigare släktens strävan och i barnets egenart och
utveckling en ny rikedom (Människans fostran 1995, s 39).
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Förutsättningen för föräldrarnas omsorg är alltså både en kunskap om det förgångna, dvs
också om sig själva, ett iakttagande intresse för nuet och en förutsägande förmåga om
framtiden. Förutsägelsen, "die Ahnung", är dock inte att betrakta som en säker
prognostisk förmåga, utan som grunden för ett tentativt och experimentellt
förhållningssätt (ibid, s 38), där varje den vuxnes reflekterade handling måste omprövas
mot det reella utfallet av den. Föräldrarnas förväntan på barnet måste vara öppen för
förändring, för hänsyn till barnets egen strävan.
Fröbels beskrivningar av den ram för förståelse som är nödvändig i gott föräldraskap, är
hämtat från idealistisk filosofi. Tills vidare förefaller det mig som om Schellings filosofi
har haft en central betydelse för honom. Fröbel utvecklar inte sitt resonemang, men om
vi lägger Schellings diskussion om nödvändigheten av ett allomfattande tidsbegrepp till
Fröbels text, kan Fröbels resonemang framstå klarare. För Schelling är den omedvetna
naturen den grund som mänskligheten såväl som den enskilda människan utgår från.
Barnet, som kommer till världen, representerar denna grund men skall bli människa, dvs
utveckla ett tänkande och ett självmedvetande, och alltså överskrida denna fas. Så snart
detta skett blir den det förflutna. Men det är ett förflutet som aldrig helt lämnas. Vi är
bundna till vår materiella tillvaro. Den omedvetna grunden måste förbli och den
identitet, den särprägel den har genomsyrar den mänskliga varelsens medvetna liv. Det
finns ett sammanhang mellan det omedvetna och det medvetna, mellan den fysiska och
den psykiska tillvaron. Men det finns också en skillnad. Med den idealistiska filosofins
språk skulle vi kunna beskriva den som en skillnad mellan olika ontologiska nivåer i varat
- mellan omedvetet och medvetet.
Men för att förstå barnet måste tidsbegreppet vidgas till att också innefatta framtiden, dvs
utvecklingen till en varelse som "vaknar upp och blir medvetet om sig själv som tänkande
och förnimmande" (ibid, s 33). I andra sammanhang hävdar Fröbel att fostran skall
skapa förutsättningar för en full utveckling av människan (ibid, s 59). Detta innebär att
även föreställningen om en framtid skall bestämma föräldrarnas handlande. För att
situera barnets utveckling krävs därför en kunskap om det totala sammanhanget, det
förflutna, det nuvarande och det kommande.
Allt detta, människosläktets hela utvecklingshistoria ända till den punkt till vilken
den nu hunnit, eller till varje annan bestämd punkt, blir varje människas egen sak
att inse, iaktta och begripa. I synnerhet blir detta en uppgift för den som med
uppmärksamhet följer sin egen utveckling, men detta kan varje människa göra.
Följaktligen ställs det b~de rimliga och ovillkorliga kravet pä människan att hon
m~ste uppfatta och uppmärksamma livet inom och utom sig själv som ett
sammanh~lIet helt, som utvecklar sig efter gudomliga lagar. Endast p~ detta sätt
kan människan först~ historien, mänsklighetens utvecklingshistoria och sig själv,
sin egen utvecklingshistoria och de händelser, som st~r i samband med hennes
utveckling. Endast p~ detta sätt kan hon först~ sitt eget hjärta, sin egen
sinnesbeskaffenhet och sin egen ande. Endast p~ detta sätt kan föräldrarna, kan
fadern och modern först~ sitt barn. (Människans fostran 1995, s 51.)

Förståelsen aven konkret situation och omsorgen om en konkret individ måste alltså
baseras på ett kunskapens överskridande och sammanhangsskapande verksamhet. Det
räcker då inte att förstå det förflutna utan man måste också ha en föreställd framtid i
beaktande. Eftersom människan är stadd i ständig utveckling innebär detta att något nytt
alltid sker och att den vuxnes förmåga till flexibilitet, stöd och hjälp i barnets utveckling
är fundamental (Jfr Bowie, s 121 ft).
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Den kunskapsuppbyggnad som krävs för omvårdnaden om barn måste ständigt prövas
praktiskt. Fröbels rekommendation är att handla och därefter undersöka konsekvenserna
av handlingen. Detta innebär inte bara att de enskilda handlingarna och reflektionen över
dem blir den nödvändiga kunskapsbasen, utan också att det i varje fostrares relation till
sitt arbete finns en ständigt utvecklad och fördjupad kunskapsprocess (Människans
fostran 1995, s 38). Vi skulle kunna karakterisera denna process som ett livslångt lärande
för föräldrar och lärare, vars innebörd vore en fördjupad och breddad förståelse av
relationen mellan uppfostrare och barn och samtidigt en större och djupare grund för
uppfostrarnas egen självförståelse och självkunskap.
Föräldrarnas uppgift är att väcka och stödja barnets utveckling. Detta kan i och för sig
göras utan att föräldrarna har någon undervisning eller förut erhållen kunskap. Men, och
i detta sammanhang talar Fröbel om modem, fostrarens verksamhet måste vara
reflekterande.
Det är nödvändigt att modern gör det som ett medvetet väsen, som verkar p~ ett
annat väsen, som skall bli medvetet och att modern gör detta i avsikt att bidra till
en full utveckling av människan. Hon m~ste göra detta i ett inre levande
sammanhang som hon själv är medveten om. M~ hon därför under fullgörande av
sitt verk komma till insikt om dess väsen, betydelse och sammanhang. En moder
aven enkel men vaken natur skulle kunna utför detta p~ ett sannare, fullkomligare
och djupare sätt. Ty genom ofullkomlighet stiger människan till fullkomlighet.
Härigenom kan en trogen och stilla, djup och förnuftig föräldrakärlek väckas. Vi
kan p~ detta sätt även komma till insikt om utvecklingens g~ng under barndomen,
genom en sammanhängande framställning av dess yttringar. (Människans fostran

1995, s 59.)

Men det räcker inte bara att betrakta barnet utifrån. Vi kan urskilja faserna i barnens
utveckling därför att vi bär dem inom oss och de kan därmed bli föremål för den vuxnes
introspektiva reflektion. Det finns, säger Fröbel, en kontinuitet i människans utveckling.
Det är viktigt att betona detta, menar han. Det skadligaste av allt är nämligen när den
vuxne inte längre hos sig själv kan finna de olika åldrar han genomlevt och därför inte
heller se sin fundamentala, mänskliga likhet med barnen i deras olika utvecklingsstadier.
Liksom den omedvetna, naturliga grunden för vårt liv samtidigt ger oss fundamentet för
vår identitet, överskrider varje utvecklingsfas den föregående och skapar en mera
komplex, medveten varelse. Att känna igen barnets strävan och yttringar som sina egna
är grundläggande för förståelsen och förmågan att vägleda barnet. Denna förståelse skall
dock inte baseras på att formerna för barnets verksamhet är lika föräldrarnas, utan på
insikt i formernas mångfald och i den mänskliga naturens gemensamma strävan efter
utveckling. Då gäller det att hålla framtiden öppen för den framåtskridande verksamhet,
som är den mänskliga naturens och kulturens kännemärke. Vägen mot större och mera
varierad medvetenhet, fördjupad sensibilitet för andliga värden och ett moraliskt riktigt
handlande - dessa är de sanna målen för mänsklighetens utveckling.
Den allmänna kunskapsram, som krävs för den gode fostraren, består, säger Fröbel, i en
kristen religion. Han nämner egentligen bara "de heliga böckerna" och uppenbarligen
alluderar han på Bibeln (ibid, s 51). Insikten att Gud är alltings grund är fundamental.
Kunskap om hans ständiga skapelse och den egna erfarenheten av hans verkande kraft i
människan och naturen utgör en nödvändig ram. Till detta kunskapsfålt hör också
insikten i att mänsklighetens historia är berättelsen om ett framåtskridande, där varje
stadium lägger en grund som bevaras och samtidigt överskrids. Denna framstegstro, en
av upplysningstidens stora tankefigurer, förmäls alltså med en panteistisk guds- och
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naturuppfattning. Till denna generella ram, som inte kräver någon specifik teologisk
kunskap och absolut inga konfessionella specialiteter, läggs sedan den levda erfarenheten
som väsentlig kunskapsgrund. Det levda livet, från den omedvetna begynnelsen i naturen
och i det nyfödda barnet, över till historiens första kulturella skapelse till barnets olika
steg på medvetandegörandets väg, allt detta ingår i omsorgens kunskapsfält. I detta fält
finns ingen enkel övergång mellan abstrakt, teoretisk kunskap och tillämpning. Det levda
livet innefattar misstag, omprövning och medvetet tentativa inslag. Dess kunskap vidgas
och fördjupas endast successivt. Det är en kunskap som inte heller objektiverar barnet.
Föräldern och läraren måste, som tidigare sagts, ha en relation till sitt inre barn, till sin
tidiga utveckling, och därmed en förståelse för det barn han eller hon har i sin vård. Med
denna grund erkänns barnet som ett subjekt, som strävar efter att nå nya insikter och
färdigheter.
Till sist, eftersom barnet både är en representation av Gud, en bärare av framtiden och
därmed av ett framåtskridande, skall också dess egenart respekteras. Barnets frihet att
utvecklas, att följa sin verksamhetsdrift mor ett högre mål skall värderas högt.
Utvecklingen av barnet från en sinnligt förnimmande varelse till en medveten person sker
genom en bildningsprocess, där barnet genom eget arbete och insiktsfull ledning skapar
sig själv som människa, dvs integrerar i sin egenart sin sociala och religiösa hemhörighet.
Omsorg, socialitet och reflexivitet
När det gäller den fysiska omvårdnaden av barnet är Fröbel ganska knappordig i boken
Människans fostran. Där John Locke och särskilt Rousseau använder stor energi för att
beskriva den goda fysiska miljön, nöjer sig Fröbel med några anmärkningar. Det skall
vara rent och ljust omkring barnet, hur torftig miljön än kan vara i övrigt. Barnets säng
skall vara mjuk och skön, kläderna skall inte vara för åtsittande och maten skall vara
enkel och sund (ibid, s 43, 58). Skillnaden mellan Locke, Rousseau och Fröbellåter sig
till dels förklaras av att de riktar sig till helt olika grupper i samhället. Det två första talar
om överklassmiljöer, som bättre skall anpassas till barns sanna behov. Fröbel talar till
lägre samhällsskikt. Han förutsätter enkla miljöer i sina beskrivningar av barnets uppväxt
och kan därför förutsätta att ekonomiskt överflöd, brist på motion och liknande inte utgör
ett problem.
Men det finns också andra skäl till Fröbels relativa ointresse. Visst månar han om
barnens fysiska välbefinnande, men det som upptar honom är att tolka och beskriva
barnets psykofysiska utveckling. För att använda hans eget språkbruk kan vi säga, att
barnets andliga uttryck, dess strävan mot människoblivande står i fokus för hans intresse.
I denna strävan är moderns närvaro fundamental. Modem bör själv sköta barnet och inte
lämna det åt andra. Det är viktigt, menar Fröbel, att det är modem som lägger barnet till
vila och att det också är hon som möter det vid uppvaknandet. Men det räcker inte med
en fysisk närhet. Hennes ansikte skall vara "rent, fast och bestämt, samt väcka och nära
förtroende". Barnets upplevelse av moderns psykiska närvaro är viktig för dess utveckling
(ibid, s 43).
Den vårdande miljön är av stor betydelse redan för det helt späda barnet. Dibarnet suger
in världen med mun och ögon och tillägnar sig världen som en obestämd mångfald.
Modems ständiga närvaro skapar dock kontinuitet och redan efter kort tid ler barnet för
första gången. Detta är ett stort steg i barnets utveckling, det vet varje mor, säger Fröbel.
Då uttrycker barnet genom sin åtbörd sin förnimmelse aven gemenskap samtidigt som
det första gången finner sig själv. Barnets förmåga att överskrida den första
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omedvetenhetens stadium väcks av moderns närhet. Den generella principen för detta
gränsöverskridande är att det finns en relation mellan en yttre omgivning och ett inre
behov. För dibarnets del gäller alltså att dess självmedvetande utvecklas i nära samspel
med den sociala omgivningen, först med modem och sedan med den övriga familjen.
Känslan av trygg samhörighet och därmed, enligt Fröbels argumentation, den allt säkrare
förnimmelsen av sig själv, stärks hos barnet om föräldrarna förmår att leva i harmoni
med varann.
Denna barnets gemenskapskänsla är dessutom fröet till all sann religiositet. Grunden för
människans upplevelse aven självklar gemenskap med det gudomliga finns här:
Ty den gudomlighet som uppträder i det begränsade, i människan, anar dunkelt
och kommer tidigt till medvetande om, att den utvecklat sig ur en gudomlig grund,
ur Gud. Denna dunkla aning, detta medvetande, svagare än en dunst eller dimma,
m~ste tidigt värdas hos människan, stärkas, näras och höjas till klart medvetande
och luttras. (Människans fostran 1995, s 44.)

Uppenbart är att enligt Fröbel den konkreta, sinnliga upplevelsen av modern, ger upphov
till en allt mera vidgad erfarenhetsram. Det aningsbegrepp han så ofta använder utvecklas
och preciseras inte i texten. Det står helt oförklarat och har en rad olika innebörder. Det
kan betyda förnimmelse, känsla men också förutseende och en sinnligt grundad
förväntan. Aningen täcker hela fältet från vag upplevelse till visshet (ibid, s 43 f).
Grundläggande är dock att den är baserad på sinnligheten, inte på ett rationellt
resonemang. Detta låter sig väl anknytas till Baumgartens kunskapspsykologi. Den
grundläggande kunskapsförmågan baseras enligt Baumgarten på sinnena och estetik är
den beteckning han ger vetenskapen om den sinnliga kunskapen. Den estetiska förmågan
är, hävdar han, fullständigt grundläggande för mänsklig kunskapsutveckling. Den är den
första vi använder som barn, men den utgör också efter barnaåldern en grundläggande
kunskapsform. Det är bara den som ur verklighetens dunkla mångfald kan låta klara
bilder växa fram. Den estetiska kunskapen har inte den logiska, deduktiva kunskapens
form, den arbetar inte med kedjor av rationella argument. Den är istället associativ,
kombinerande, jämförande och särskiljande och den har sin egen perfektion och sanning.
I denna estetiska kunskapsform finns också aningen som ett centralt kunskapsmedel.
Också hos Baumgarten betecknar begreppet såväl förnimmelse, som förväntan och
förutseende. Även han arbetar med begreppet dunkel aning som kan utvecklas mot
sinnligt erfaren visshet. Den sinnliga kunskapen, skall, menar Baumgarten, tränas och
utvecklas och ledas mot en större och säkrare kunskap om världen. I kombination med
konstnärlig talang kan de estetiska, sinnliga förmågorna systematiskt tränas och
såsmåningom komma att leda fram till konstnärskap. (Baumgarten, A.G., 3: I: 1-3 och 8)
Någon djupare analys av relationen mellan Fröbels aningsbegrepp och Baumgartens låter
sig inte göras här, inte heller kan vi gå in på de olika aningsbegrepp som finns i idealistisk
tysk filosofi under slutande 1700-tal. Men associationen till Baumgarten bör ändå finnas
med. För det är inte endast i aningsbegreppet man kan se likheter mellan Fröbel och
honom utan också i synen på vikten att träna sinnlighetens olika organ och rikta dem
mot en riktig uppfattning om världen. I vår kontext kan vi, med utgångspunkt från
Baumgarten, tolka Fröbel så, att barnets förnimmelse av gemenskap med modem och
familjen ger en dunkel föreställning om samhörighet, som successivt kan utvecklas mot
allt vidare sammanhang. Bilderna av gemenskap lagras på varandra i barnet och bildar så
småningom klara föreställningar om världens sammanhang och alltets samhörighet.
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Där Baumgarten talar om den grundläggande sinnliga psykologin, estetiken, ägnar sig
Fröbel åt pedagogiken och betonar starkt moderna uppgift att stimulera och vägleda
barnets sinnliga utveckling. För att ge barnet klarhet skall hon visa tingen för barnen,
samtidigt som hon benämner dem.
Yttervärlden träder först fram för barnet ur ett intet, ur ett dimmigt, formlöst
mönster, ur en kaotisk oreda, där gränserna mellan barn och yttervärld är
upplösta. I detta intet, i detta töcken, tar föremälen gestalt för den unga
människan i och med orde~ som först kommer frän föräldrarna och modern.
(Människans fostran 1995.)

Med introduktionen av orden och språket börjar så utvecklingen av barnets socialitet och
förnuft. Den utvecklingen kräver frihet för barnet och en reflekterande kapacitet hos
föräldrarna.
När ordet beledsagar allt modern gör i sin relation till barnet framträder den synliga
världen allt tydligare och barnet, som fortfarande suger in världen skapar sig bilder av
den. Men modem skall också leka med barnets kropp och så stärka dess
självmedvetande. Först markerar hon i sin lek med de synliga kroppsdelarna, tårna,
händerna osv. Detta leder, säger Fröbel, barnet till eftertanke, till självkunskap. Sedan
skall hon också få barnet att uppfatta även de inte synliga delarna av kroppen: örat och
näsan. Den reflekterande omsorgen skall då gälla barnets förmåga att tänka och nå
självmedvetande. Men det räcker inte, gemenskap mellan mor och barn skall också
manifesteras och Fröbel betonar att det bästa är att modem leker också av egen lust, att
hennes skratt och egen glädje finns närvarande. Modern skall väcka barnets
verksamhetsdrift, men också kunna njuta själv och visa detta. Även modem är en estetisk
varelse, och hennes sinnlighet bör få ett levande uttryck.
Men också yttervärlden skall introduceras med språkets hjälp. Det farliga skall visas, det
vardagliga ges ordens gestalt och det njutningsfulla i t.ex. en blommas doft och den goda
maten ständigt uppmärksammas. Därefter beskriver Fröbel hur modern leder barnet
vidare mot naturen, mot föremål och varelser i rörelse och verksamhet. Hon härmar
exempelvis fågeln och knyter till begreppet fågel också dess läte. Hon säger "titta den
flyger" och vidgar så ytterligare barnets bild av fågeln och fäster denna bild i minnet med
språkets hjälp. Så går hon vidare och visar barnet en ljusreflex och säger "titta fågeln"
och barnet får därmed, säger Fröbel, en generell kunskap om flyktighet och rölighet.
Fröbels tanke tycks här vara, att modem skapar en alltmer sammansatt bild av den
konkreta fågeln för att sedan gå vidare och höja barnet mot kunskap om mera abstrakta
och generella egenskaper. Med Baumgarten skulle vi kunna säga att modem ökar den
associativa innebörden i bilden av fågeln och därmed lägger en grund för barnets fantasi,
dvs. de förmåga att lyfta fram bilder av olika slag ur minnet och kombinera dem till en
rikare verklighetsuppfattning.
Men moderns röst ger inte bara det urskiljande ordet. Hon använder det också för att
uppmana barnet att handla och framför allt för att relatera sig till familjen. Ordet skall
också nära gemenskapskänslan redan hos det lilla barnet.
Modem skall också vagga barnet, sjunga för det och därigenom ge det en känsla för det
"rytmiska, det lagbundna i alla mänskliga livsyttringar" (Människans fostran 1995, s 62).
Samtidigt som barnet då får en upplevelse om alltings regelbundna rytm fmner det sitt
alldeles egna tempo. Moderns rytmiska gungande och sång ger så barnet en harmonisk
relation till världen och till sig själv. Ater blir Fröbels tankestruktur klar: den yttre
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påverkan böjer barnets reflektion inåt och det återfinner sig - förutsatt god ledning - som
en alldeles egen del av världen (ibid, s 62).
Sångens betydelse, som Fröbel sedan tematiserar i Mutter- und Koselieder, har en
grundläggande betydelse i hans pedagogik redan i Menschenerziehung. En tro på
sångens och den rytmiska rörelsens värde i barnuppfostran har varit spridd sedan Platons
utläggningar om detta. Men Fröbel syftar längre än till en allmän anvisning om den
lugnande verkan som rytmisk rörelse och sång kan ha. Fröbel utlägger inte texten, men
det är uppenbart att han menar att just rytmiska lekar ger barnet en grundläggande
erfarenhet av världens lagbundenhet. Även om texten här är knapp finns det utrymme för
att knyta an Fröbels tanke om relationen mellan rytm i sång och rörelse till en lång
tradition i musikfl1osofin, med rötter i den försokratiska antiken. Den pythagoreiska
föreställningen om sfärernas musik förmäldes hos kyrkofadern Augustinus med en lära
om den rytmiska pulsen i all natur: årstidernas och dygnets växling, blodets puls, diktens
och musikens rytm. Rytmbegreppet är alltså en mycket tidig estetisk kategori och som
sådan går det rakt in i musikfilosofin under romantiken. Men Fröbels utläggningar i
Människans fostran tillåter inte någon större extrapolering i denna riktning. Däremot är
det alldeles klart att Fröbel tänker sig att den sinnliga, estetiska erfarheten av sången och
rytmen ger barnet möjlighet till harmoni och självkunskap; det lär sig sitt eget tempo.
Den estetiska erfarenheten visar att världen är god för barnet, men mer än så; den ger
barnet hemhörighet, som går från modems famn och röst över den egna upplevelsen av
en god inre rytm till en lagbunden och harmonisk ordning.
Barnets mentala aktivitet utvecklas parallellt med dess fysiska. Det lär sig stå och gå. Det
känner glädje av kraften i sin kropp. Barnet befinner sig alltså fysiskt, socialt och mentalt
i en ständig relation till omvärlden, därtill ledd och lockad av modem. Men barnet har
också ett intensivt inre liv. Detta kommer till uttryck i barnets lek, varigenom det söker
ett yttre uttryck för sin egen verksamhet. Denna lek skall vårdas av föräldrar och fostrare
för den är "människans renaste och mest andliga produkt under detta stadium" (2-7 år).
Barnet leker redan tidigt med orden och det skiljer inte mellan ord och sak. Det leker och
talar på samma gång och det inre liv barnet uttrycker i talet uppfattar det som ett uttryck
för tingens liv. Skillnaden mellan barnets inre och världen existerar inte. Barnet tillskriver
naturen och tingen omkring sig sina egna egenskaper, känslor osv. och uttrycker därmed
den självklara samhörighetskänsla, som syntes i det första leendet. Detta sker nu på en ny
nivå och samhörigheten manifesteras som en inre upplevelse av identitet mellan barnet
självt och alla de ting och sammanhang det är i stånd att koncentrera sig lek kring.
Leken, som ger "glädje, frihet och tillfredsställelse", (ibid, s 55f) är en djupt allvarlig
sysselsättning, som vidgar barnets gemenskapskänsla, kunskap om världen och om sig
själv. Ater: sinnlig kunskap är självreflekterande. De vackra tingen, stenarna som skimrar
efter regnet väcker barnens uppmärksamhet: de samlar dem ordnar och sorterar efter
sinnligt givna kriterier. Det något äldre barnet fascineras av skogens mörker, av grottorna
och det skrämmande. För att tala med estetikens språk söker barnen upplevelsen både av
det sköna och det sublima, enligt Fröbel.
Men inte bara fårgsökande, utan också formsökandet driver barnen vidare i deras
verksamhetsiver. När barnet låter händerna följa bordskanten, när fingrarna drar
imaginära streck över stolsitsen söker det, säger Fröbel, den rena formen. Modem bör då
leda det - med ytterst enkla medel - mot tecknandet. När barnet tecknar skall det också
berätta vad det gör. Ord och bild skall följas åt. De bör vara oskiljaktliga: bilden talar till
ögat, ordet till hörseln. De sinnliga förmågorna samstäms.
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Teckningen lär barnen att iaktta och att differentiera: till färgernas och formernas
skiftningar kommer nu också insikten om kvantiteter. Nu kan modem lägga grunden för
matematiken och lära barnen räknetalen. Vi skall inte gå in här på hans syn på
matematiken och de geometriska formernas betydelse för barnets tänkande utan bara åter
konstatera att moderns omsorg om barnet ständigt skall leda barnet vidare och
tillfredsställa den verksamhetsdrift och strävan efter kunskap som kännetecknar det
mänskliga väsendet.
Men teckningsövningarna lägger inte bara grunden för kunskap om världen och ger en
första inblick i kvantitativa förhållanden. Ater ger den sinnliga kunskapen upphov till en
tankeröreIse, där barnet återvänder till sig själv. Teckningen blir en artefakt som finns
mellan barnet och naturen och ger därmed upphov till en reflektion över skillnaden
mellan en inre och en yttre värld. Naturens och konstens värld skiljs åt och alldeles före
skolåldern skiljs tingens värld helt från språkets. Därmed har en fast grund lagts för
människans utveckling till en mera medveten kulturvarelse. Lika lite som i tidigare faser
innebär detta att barnet helt lämnar sin barndom. Den sinnliga kunskapen, reflektionen
över sig själv bär hon med sig och i hennes nya kunskapsuppbyggnad får hon näring av
den sinnliga erfarenhetens rötter i barndomen.
Under denna period, där jagupplevelse föds tillsammans med samhörighetskänslan och
där leken utgör barnets viktigaste verksamhet, umgås det med föräldrar och bör få vara
med i vardagliga sysselsättningar. Fadersomsorgen, som enligt Fröbels text inte tycks
omfatta hemmets vardagliga arbete, skall omfatta skyddet av barnets lek. Den bör
utsträckas också i samvaro med barnet, som skall ges möjlighet att följa fadern och att
hjälpa till. Inte för att barnet vid denna ålder kan bidra till arbetet utan för lägga grunden
för en samhörighet mellan förälder och barn.
Det är också mot slutet av barnaåldern som leken tillsammans med andra barn beskrivs.
Fröbel koncentrerar sig på moderns och familjens ledning av barnet och inte på de lekar
barnen själva finner på. Han talar visserligen om leken som en fri, regelstyrd verksamhet i
tongångar som hänvisar till Schillers Estetisk fostran, men detta gäller mera skolbarnen.
Samtidigt finns det också i hans beskrivning av de tidiga barnaåren ett ständigt krav på att
föräldrarna skall lämna barnet frihet till sin självverksamhet. Barnets verksamhetsdrift
skall endast försiktigt ledas, dess förmågor väckas, men det skall ske med lätt hand,
skyddande och bejakande.
Lidandets nödvändighet

Omsorgens mål är att ge barnen en hemhöriget i världen och en kunskap om sig själv,
dess medel är att väcka lusten till utveckling med estetiska medel och att skapa harmoni.
Men det innebär inte, enligt Fröbel, att barn kan skonas från allt lidande. Barnet måste
lära sig tåla lidande. Det måste också luttras.
Visst skall modem ingripa när det späda barnet gråter. Man måste som uppfostrare
bemöda sig om att förstå källan till gråten, ingripa för att avlägsna den. Detta är mycket
viktigt under den första tiden. Då finns det alltid en specifik orsak till barnets gråt. Senare
blir det svårare. För mycket tidigt grundläggs fröet till ett egensinne hos barnet. Det kan
uppleva sig illa behandlat utan egentlig"orsak, säger Fröbel, och man vet inte, fortsätter
han vad detta kan bero på (Människans fostran 1995, s 42). Denna föreställning om de
späda barnets egensinne är mycket allmän, men en av dem som verkligen diskuterar detta
i den pedagogiska litteraturen är Rousseau och det finns all anledning att anta, att Fröbel
läst Emile. Där varnar Rousseau för det späda barnets egenkärlek och dess förmåga att
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utveckla ett maktspråk med sin gråt. Detta måste absolut stävjas, säger Rousseau (1977, s
20, 44f, 46f) Fröbel menar också att det finns en risk för att barnet skall utveckla ett
egensinne, som blir en grund för en felutveckling, dels som ett hinder för goda anlag, dels
som en grund för moraliskt förkastliga beteenden. Men hans förhållningssätt till detta
förefaller mycket mjukare och mildare än Rousseaus (ibid, s 42f).
Risken för en felutveckling finns, säger han men betonar starkt att föräldrarna ändå måste
förvissa sig om att barnet har fått allt det behöver och att inget finns i omgivningen som
stör barnet. När så skett kan man lugnt ge barnet tid att komma tillrätta med sin gråt.
Barnet får lugna sig själv och lära sig att acceptera det lidande, som måste accepteras.
Detta är ett tema i hela Fröbels tänkande. Lidandet i världen finns, vi måste få erfarenhet
av det och vi måste lära oss utstå.
Men acceptansen för lidandet innebär inte bara att vi lär oss uthärda. Vi får en
existentiellt nödvändig upplevelse, som vi alltså delar med alla människor. Den blir sedan
grunden för medlidandet, en källa till moraliskt handlande som kommer till uttryck
framför allt i de äldre småbarnens och skolbarnens lekar.
Lidande måste utstås, därom är Fröbel övertygad. Men föräldrarna skall inte skapa
lidande. Han talar aldrig om straff för det lilla barnet. Även i detta sammanhang kan det
vara instruktivt att jämföra med Rousseau. Även han avvisar tanken på fysisk
bestraffning av vad vi skulle kalla förskolebarnet. Däremot använder han gärna - och
med framgång enligt honom själv - tigandet och det känslomässiga avvisandet. Fröbel är
helt främmande för den sortens bestraffningar. Enligt honom är tryggheten i
samhörighetsförnimmelsen förutsättningen för människoblivandet. Det är först i
skolåldern som man kan tvingas slå barn, säger han. Men helst skall man undvika allt
sådant, eftersom barnet är gott och vill gott. Det är viktigt att föräldrarna ser detta och
försöker förstå även barnets helt missriktade handlingar som uttryck för en i grunden god
strävan. Han tycks resonera så, att det gäller för föräldrar och vuxna överhuvudtaget att
för barnet betona den goda strävan som finns bakom deras ibland huvudlösa impulser
och olyckliga tilltag (ibid, s 92).
Så skall ett barn, som plockar sönder en leksak inte bestraffas. Det är barnets lust, dess
nyfikenhet och verksamhetsdrift, som gör sig gällande; barnet visar här samma goda vilja
att veta som forskaren. Lika lite som han skall det straffas för sin handling. Barn är
överilade, obetänksamma, då och då okunniga, och åstadkommer ibland stor skada. Men
de är aldrig i sig själva ondskefulla. De kan bli det, men i så fall är det fostrarens fel. Så
sker inte om barnet leds enligt den välvilliga och kärleksfulla förståelse, som är
omsorgens kärna.
Omsorgens uppgift och den tidiga uppfostrans syfte

Den goda omsorgen om barnet startar i uppfostrarens inställning och kunskap. Fröbel
betonar vikten av att man betraktar barnet utifrån två aspekter: dels skall man se dess
utveckling ur ett kulturhistoriskt perspektiv, enligt vilket dess andliga växt speglar
mänsklighetens hittillsvarande historia och dels skall man noga följa barnet med
utvecklingspsykologins hjälp. Båda dessa aspekter skall finnas inom ramen för en religiös
världsbild.
En sådan ram är nödvändig för sann förståelse, den kräver uppfostrarens reflektion och
självförståelse och den lägger grunden för en djup kärlek till barnet hos modern. Denna
kärlek har sitt gensvar redan i det späda barnet. Det första leendet visar barnets
upplevelse av gemenskap och av sig själv. Därmed är grunden lagd för barnets
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upplevelser av vidare samband mellan sig själv och världen. Dess socialitet växer i den
varma relationen mellan familjens medlemmar å ena sidan och mellan dem och barnet å
den andra.
Men det enskilda barnet visar i sin utveckling inte bara på tidigare skeden i
mänsklighetens historia, det har också en alldeles egen särart, som givits av Gud och som
är en del av det gudomligas fysiska gestalt. Denna barnets speciella karaktär är uttryck för
Guds fria skapelse och representerar framtiden, den oförutsägbara. Detta resonemang är
en fundamental grund för Fröbels krav på barnets rätt att utveckla sin särart i frihet och
under försiktig ledning. Omsorg kräver uppfostrarnas tolerans och öppenhet inför barnet.
Kanske också deras nyfikenhet på framtiden.
Till den goda omsorgens karakteristika hör också respekten för barnets lek och
självverksamhet. Men den skall inte utövas passivt. Föräldrar, framför allt modern skall, i
förhållande till det lilla barnet, stimulera lekar, visa på världens sammanhang och
glädjeämnen. Hennes engagemang skall vara äkta och hennes glädje vägledande. Den
vuxne bör låta sig stimuleras av barnets levande förhållande till sig själv, till världen och
till språket. Barnets sinnliga, estetiska verksamhetslust skall uppmuntras och lämnas i full
frihet.
Men en sådan omsorg om barnet i dess tidiga år är grunden lagd för dess sociala
förmåga, dess estetiska förmåga och den därtill kopplade njutningen av världen,
framvuxen ur lekens intensiva aktivitet. Därmed är grunden också lagd för moralen. Den
följer utan problem ur en god fostran: barnen blir lydiga, toleranta och barmhärtiga mot
varandra och hjälpsamma.
Den intellektuella kunskap och den hantverksskicklighet de sedan skall utveckla inom
ramen för sin skolutbildning, skall baseras på omsorgens samvetsgranna och ömsinta
träning av deras förmåga att i egen verksamhet skapa kunskap om världen och samtidigt
reflektera över sig själva. De skall bli människor: socialt utvecklade, levande, estetiskt
njutande, kunskapssökande och moraliskt rakryggade. Deras kapacitet att leva ett gott
liv, oberoende av samhällsställning, är grundlagd, menar Fröbel.
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BEGREPPET OMSORG I FÖRSKOLANS PEDAGOGISKA
PROGRAM - ETT TENTATIVT RESONEMANG

Anne- Li Lindgren,
tema Barn, Linköpings universitet

Liksom många andra begrepp har omsorg ändrat betydelse över tid. I Svenska
Akademins Ordboks excerptsamling (SAaB) finns två exempel som åskådliggör detta.
Det första kända exemplet på att begreppet använts i Sverige är från Nya Testamentet i
början av ISOO-talet: "Sörier icke ... för morghondaghen, Ty morghondaghen haffuer
sielff sina vmsorg medh sig." 1 I 1917 års bibelöversättning har omsorg ersatts med
bekymmer. Exemplet väcker frågan; är omsorg bekymmer? Omsorg användes även på ett
annat ställe i nämnda bibelöversättningar och även här har begreppet transformerats, från
"Regerar någhon så regere medh vmsorgh", till "den som är satt till föreståndare, han
varee det med nit." Båda dessa exempel kan sägas visa hur omsorg fått en för oss negativ
klang - bekymmer och nit. Men SAaB ger också två exempel på hur 1900-talets
bibelöversättning i princip bibehållit den ursprungliga meningen: "Thenne werldennes
omsorgher" har ersatts av "tidens omsorger" och i fråga om "Mina daghligha vmsorg för
alla församlingar" har ändrats till "omsorg om alla församlingar". Omsorg är således ett
begrepp som både ändrat och bibehållit vissa betydelser under en lång tidsperiod.
Men vad innebär det då att ha omsorg om? SAaB gör tre huvudgrupperingar som visar
tre möjliga sätt att förstå och förhålla sig till omsorg. Omsorg kan vara (jag återger de
betydelser som fortfarande är i bruk):
Förhållandet att tänka på uppgifter som ska utföras.
Förhållandet att ha hand om en uppgift alternativt att ombesörja eller ombestyra
något.
• Förhållandet att någon lägger ner eller använder stor omsorg på någon eller något
alternativt göra något med omsorg. (Någon vid utövandet av ett arbete bemödar sig
om att göra det väl; noggrannhet, sorgfällighet, samvetsgrannhet.)
Grupperingen tydliggör hur omsorg både kan förstås som en beskrivning av abstrakta
fenomen och konkreta händelser. I exempel ett är omsorg ett förhållningssätt - en
inställning till att något som ska utföras. I exempel två har det både en abstrakt och en
praktisk betydelse. Någon är ansvarig för en uppgift men detta behöver inte betyda att
samma person faktiskt utför den. I exempel tre handlar det dock om hur en handling rent
faktiskt blir utförd. Innan jag övergår till att tala om omsorgsbegreppet i relation till
förskolans pedagogiska program ska resonera något kring hur ovanstående tre
uppdelningar kan nyanseras med utgångspunkt från de citat som finns samlade i SAaB.
•
•

l Samtliga exempel från SAOB har hämtats via nätsök "Uppslag under huvudordet omsorg 2000-10-18".
Jag följer genomgående SAOB:s stavning, trots att denna många gånger förefaller oenhetlig.
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Blotta tanken på att ägna sig åt omsorg kan beskrivas som både positiv och negativ. På
1600-talet var det förknippat med möda att vara kung: "Ach den oändeligh möda och
nästan odrägeliga omsårgh som een konungslig spira måtte med sig föra" (1669). Det
värv kungen tar på sig gör han således inte i första hand för sin egen utan för andras skull.
Hundra år senare var i stället omsorg något folket riktade mot kungen: "Folket, som var
uti oordning, giorde det till sin endaste omsorg at föra den [sårade Sten Sture] i hast
undan." (1746) Folket bortser här från sina egna olägenheter och offrar sig för kungen,
vilket författaren troligtvis vill framställa som en god egenskap. Den omsorg kungen
visade i exemplet ovan framställdes som en plikt, ett ansvar han måste ta på sig eftersom
det så att säga ingick i ämbetet. Ansvaret var av övergripande karaktär och avsåg inte att
kungen själv skulle utföra de handlingar som skapade omsorg. Folket utförde däremot
omsorgen på eget bevåg, det var frivilligt.
Ett övergripande omsorgsansvar som liknar kungens - att ha omsorg om någon exemplifieras i SAOB även med begreppet faders-omsorg, som inte längre är i bruk. Det
kunde användas som uttryck för mannens ansvar i äktenskapet: "Then ther giffter är,
moste bära vmsorgh för Barn och Hwsfolck" (Laelius, 1591). Andra exempel på liknande
omsorger var prästens omsorg om en församling, omsorg om att upprätthålla traditioner
eller om personer som befann sig i en utsatt belägenhet. Från sekelskiftet finns också en
specifik manlig omsorg beskriven som något som ålåg arbetsgivare: "[Han bad min chef]
ha litet faderlig omsorg om mig" (Wägner, 1908).
Omsorg kan även flyttas från en övergripande nivå till den person som ska se till att
omsorgen blir omsatt i handling. Omsorg kan vara en tanke hos den person som sedan
utför den handling som ska utvecklas till förmån för någon eller något. Det kan vara
tanken på de handlingar som behövs för att tillgodogöra någons behov alternativt
vidmakthålla eller fördjupa ett tillstånd med hjälp av konkreta åtgärder. Precis som det
finns en givare eller utförare av aktiviteter som ska utvecklas till omsorg finns en
mottagare som kan vara en person eller ett föremål. Dessa är då förrnål för någons
omsorg, vilket kan men inte behöver, uppfattas som positivt hos den tänkte mottagaren:
"Förgäfves hade fältskären Addeus Adde på honom slösat sin omsorg" (Ramsay, 1917),
"Han lät [...] skämma bort sig av hennes tysta, oavlåtliga omsorger" (Siwert, 1928). De
personer som är föremål för omsorg behöver inte själva uppfatta det som omsorg för att
omsorgen ska existera. Omsorgen behöver inte heller få det positiva resultat som avses:
en patient kan till exempel dö trots omfattande omsorger. Det negativa utfallet påverkar
dock inte synen på omsorger som något positivt. Det räcker således med att det finns en
intention för omsorgen för att den ska existera.
Men omsorg kan även vara en ömsesidig aktivitet där de inblandande är medvetna om
att de ger och tar emot handlingar i relation till varandra: "Han var nära henne och
omgafhenne med dessa små grannlaga omsorger, som äro så ljufva att gifva, så ljufva att
emottaga då man älskar hvarann" (Bremer, 1835).
En person kan också hysa omsorg om sig själv: "[1 ett samhälle] frymmes människans
ömma omsorg om sig själv och hennes i grunden okänsliga omsorg om andra" (Moberg,
1932). Enligt exemplet kan omsorg värderas olika; de kan vara ömma eller okänsliga.
Kanske var det så att personen som fällde yttrandet, en bankdirektör, också gjorde en
värdering av detta. Att omfatta den egna personen av ömma omsorger skulle kunna
tolkas som uttryck för egosim.
Det finns även exempel i SAOB som visar på motsatsen till detta, nämligen att omsorg
om andra gör att utföraren mår bra av att hjälpa någon annan än sig själv. Omsorgen gör
att utföraren själv mår bra av att utföra en handling: "Den som har omsorg, han slipper
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sorg" (Almqvist, 1840). Omsorg kan således förstås som en uppgift som åvilar någon
utan att detta fordrar någon uppoffring och därmed också medför ett slags
tillfredsställelse hos utföraren. Det ger också utföraren positiv status, eftersom omsorgen
blir ett tecken på generositet. Men omsorgen kan också vara en självpåtagen uppgift som
tynger: "Plåga sig med omsorgen för pengar och framtid" (Östergren, 1933). Detta
antyder att omsorger värderas olika beroende på intention, vem det riktas mot och i
vilken omfattning den utförs.
Omsorg finns också i betydelsen att det är konkreta aktiviteter i vardagslivet, så kallade
husliga omsorger (Meurman, 1847). Någon kan bemöda sig om att utföra vardagliga
aktiviteter med omsorg. En adelsman skötte sin silkesnäsduk "med en omsorg, som om
han lindat ett barn" (De Geer, 1892). Det finns fler exempel på omsorg vid utförandet av
byggnationer, till exempel broar och vägar (Sv Nat 1925) eller vid brödbak (St Kokb.
1940). SAOB:s exempelsamling är däremot tunnsådd på exempel där personer är föremål
för omsorgshandlingar.
I SAOB: s exempel är det således framför allt tanken på omsorg om personer som får
statuera exempel medan frågan om hur dessa tankar sedan omsätts i handling knappast
kan anses belyst på ett tillfredsställande sätt - detta blir särskilt påtagligt i fråga om när
personer är mottagare av omsorg. Hittills har således omsorg främst framstått som en
inställning hos någon som har en intention eller ett övergripande ansvar för att utföra
omsorg om andra. Inställningen kan beskrivas som positiv om den är självpåtagen, det
vill säga antagits av fri vilja. Då blir omsorg ett tecken på generositet. Denna positiva bild
finns kvar även om omsorgerna inte får den goda effekt som varit avsedd. Inställningen
kan också beskrivas som negativ om utföraren betraktar sin omsorg som en plikt, ett
tungt ansvar, som snarare antas därför att det fordras på grund av omständigheter
utföraren inte kan styra, till exempel om det ingår i ett ämbete. Likaså kan omsorg
beskrivas som negativt om det i huvudsak syftar till att gynna utföraren själv. Omsorg
kan också vara ömsesidig där en utförare och mottagare ser det som positivt att både ge
och ta emot den andres omsorger. Ämnet för detta paper, omsorg i relation till barn och
institutioner, finns överhuvudtaget inte upptaget i SAOB i samband med begreppet
omsorg. Jag vill ändå försöka resonera kring detta med utgångspunkt från den diskussion
som hittills förts. Fokus är således på förskolans pedagogiska program och andra
omsorgsområden - t.ex. sjukvård, äldrevård, handikappsektorn -lämnas helt.

Förskola och omsorg - tänk och handling
Forskning om barn och barndom har visat att hänvisningar till barns villkor fungerat som
argument i den politiska debatten åtminstone från 1600-talet och framåt. Under sent
1800-tal intensifieras dock intresset för barn - ett intresse som blivit bestående (se t.ex.
Sandin, 1986; 1995; Ohrlander, 1992; Munger, 2000; Olsson, 1999). Jean-Jaques
Rousseaus tanke att barns uppfostran och utbildning är avgörande för vilket samhälle
som skapas har kommit att uppfattas som en sanning. Pedagogik är och bör vara
impregnerad av politik (Martin, 1985 s 38-69). Var passar då ordet omsorg in i detta?
Nicolas Smith föreslår, med utgångspunkt från Martin Heideggers sätt att beskriva
omsorg på 1920-talet, att omsorg"är själva det sätt på vilket människan existerar: omsorg
betecknar den relation som råder mellan människan och hennes omvärld." (Smith, 2000
s 4. Jfr även Dahls bidrag i denna volym om hur Fröbel anslöt sig till en sådan tradition.)
Omsorg är det som binder samman dikotomin kropp och själ, materia och ande, självet

23

Rapport frän Nätverk för barnomsorgsforskning, Göteborg 20-21 november 2000

och omgivningen, menar Smith. Som jag visat ger SAOB stöd för att begreppet även
förstås på ett sådant sätt i en svensk kontext. En sådan tolkning gör frågan om vilken
innebörd vi lägger i omsorgsbergeppet central - liksom pedagogiken utgör det grund för
såväl en individuell som en samhällelig upplevelse. Hur vi ger orden mening och
omsätter dem i handling får således konsekvenser för individen och samhället.
I Sverige har barnomsorg varit tydligt förknippad med pedagogik (Hultqvist, 1990;
Sundell, 1995; Persson, 1998). Sedan termen barnomsorg började användas i en statlig
utredning om barnavården under tidigt femtiotal, har den pedagogiska inriktningen haft
olika tyngdpunkter: Fröbel under femtio- och sextiotalen, Piaget och Eriksson under
sjuttiotalet med ett tillskott av Vygotsky från åttiotalet och framåt. Trots dessa skillnader i
den inre verksamheten har barnomsorg, enligt Nationalencyk1opedin, fungerat som ett
"sammanfattande begrepp för samhällsstödd verksamhet i förskola, fritidshem och
familjehem samt på sjukhus (lekterapi)" (Nationalencyclopedin, uppslagsordet:
barnomsorg). Uppgiften är "att ge barnen pedagogiskt stöd vad gäller deras utveckling
och fostran, ge dem en trygg omsorg samt göra det möjligt för föräldrarna att förena
föräldraskap med förvärvsarbete eller studier." (Ibid) Även om barnomsorg är ett forum
för pedagogik ger detta sätt att framställa verksamheten en antydan om att omsorgen är
något som är skilt från pedagogiken; pedagogiskt stöd är en sak och trygg omsorg
ytterligare en aspekt. Men de är trots allt delar i ett och samma system - barnomsorgen.
Sedan detta skrevs har barnomsorgen övergått i skolbarnomsorg och förskolans
pedagogiska program har ersatts aven läroplan där lärande står i fokus på ett nytt sätt. I
de dokument som styr förskolornas inre verksamhet har termen omsorg fått en
framskjuten position. Frågan är hur detta ska tolkas. Jag har framför allt studerat de
statliga direktiv som varit styrande för 1970-, 1980- och 1990-talens förskoleverksamhet. 2
Vad är då omsorg i barnomsorgens pedagogik?
Omsorg som handling - att vårda kroppar

1968 års bamstugeutredning är en utredning som täcker in de flesta aspekter av barns
vardag - från hemmet till institutionsmiljön, som naturligtvis utgör fokus. En genomgång
av innehållsförteckningen avslöjar att ordet omsorg aldrig används, vilket kan förefalla
förvånande. Under rubriken "självständighetsfostran", som återfinns på två ställen,
diskuterar utredarna varför "ett socialt och känslomässigt utspel från båda parter [vuxna
och barn]" är ett viktigt inslag i förskolan (SOU 1972:26 s 107-110,204-206, citat s 107.
Omvårdnad används i fråga om tillfälligt sjuka barn, 1972:27 s 103-114). Här behandlas
områden som skulle kunna beskrivas i termer av omsorgssituationer i den meningen att
barns kroppsliga behov tillgodoses; det handlar om på- och avklädning, matsituationer,
dukning, städning, disk osv. Vad jag vill lyfta fram är att situationerna inte används för
att beskriva omsorg utan för att beskriva hur barnen genom samspel med vuxna och på
vuxnas initiativ ska tränas till självständighet. Självständigheten ska sedan i sin tur leda
till tolerans gentemot andra och en insikt i att andra personer kan handla utifrån sina
egna bevekelsegrunder (SOU 1972:26 s 107-110). När ordet omsorg faktiskt används i
texten är det för att utfästa en varning: "Barnen blir lätt föremål för vuxnas omsorger i
stället för aktiva deltagare i sin egen omvårdnad." (Ibid s 206) Skrivningen antyder att en
person som endast är mottagare av andras omsorger riskerar att bli passiv. För att omsorg
Jag har studerat 1968 års bamstugeutredningdvs. SOU 1972:26 & 27 och de Arbetsplan för förskolan nr
1-6 som utarbetades av Socialstyrelsen med utgångspunkt från Barnstugeutredningen men med i huvudsak
andra författare. Även Pedagogisktprogram för förskolan, 1987; Lära j förskola, 1990; Bamomsorgen i
socialtjänstlagen, 1995; Läroplan för förskolan 98(Lpfö 98).
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ska vara positivt måste en person således både kunna ge och ta emot omsorg. Att vara
beroende av andra människor framställs därmed som något negativt.
I Pedagogiskt program för förskolan från 1987 nämns inte ordet omsorg i
innehållsförteckningen. Däremot ingår ordet som en positiv markör i början när
förskolans uppgifter beskrivs. God kvalitet innebär en verksamhet som stödjer utveckling,
ger omsorg, gemenskap, kunskaper och erfarenheter. Omsorg framstår som något gott
men vad det egentligen är diskuteras inte. I ett avsnitt om den dagliga verksamheten
framgår att " Vård och omsorg' är omvårdnad. Tillsammans är detta positiva aspekter
om de skapar samspel: "Omvårdnadssituationerna spelar en avgörande roll för vilken
uppfattning barn får om sig själva i förhållande till andra och vilka mönster för kontakt
människor emellan de tillägnar sig." (Pedagogiskt program för förskolan, 1987 s 47)
Förutom att tala om omvårdnadens betydelse för att skapa social kontakt och
kommunikation, anges också att kroppslig kontakt är viktig: "Genom en kärleksfull
omvårdnad ska personalen tillgodose barnens behov aven nära kroppslig och social
kontakt och samtidigt tillvarata alla tillfällen till kommunikation och samspel med
barnen." (Ibid) Barnen ska "lära sig att själva klara av- och påklädning, att äta själva och
klara sin personliga hygien." (Ibid) Det står också att "praktisk hjälp" är en "väsentlig del
i den pedagogiska verksamheten under hela förskoleperioden." (Ibid) Detta följs aven
beskrivning av samlingens betydelse för att skapa gruppkänsla i barngruppen och för att
träna barnen att framföra egna åsikter och lyssna till andras. Budskapet är att omsorg i
och för sig är nödvändigt men utan en pedagogisk ambition förlorar den i värde, en
betydelse som även beskrivningen av förskolans uppgifter stärker. Omsorg är en del i "en
målinriktad pedagogisk verksamhet av god kvalitet" (Ibid s 11). Genom att träna
kommunikation och samspel blir även omsorgen betydelsefull och det är detta som
accentueras på nittiotalet.
I en skrift från Socialstyrelsen, Bamomsorgen i socialtjänstlagen, betonas "omvårdnadens
pedagogiska betydelse" med en egen rubrik vid mitten av nittiotalet (Bamomsorgen i
Socialtjänstlagen, 1995 s 18). Först här slås egentligen fast att detta är en viktig princip i
barnomsorgen: "Omvårdnad är av central betydelse inom barnomsorgen. En god
omvårdnad är en förutsättning för att barnen ska må bra, vilket i sin tur är en
förutsättning för deras inlärning och positiva utveckling. Men omvårdnaden har också ett
pedagogiskt innehåll, särskilt för de yngre barnen. När barnen ska äta och vila, när de
vuxna hjälper barnen med på- och avklädning osv, får barnen upplevelser, erfarenheter
och kunskaper både om sig själva och om andra och om tillvaron i sig." (Ibid s 18) Också
här sammanblandas barns kroppsliga och själsliga behov i relation till omsorg och
omvårdnad. Omsorg är ett sätt att gå i dialog med omgivningen, som det skulle kunnat
stå i barnstugeutredningen. Men i jämförelse med hur sjuttiotalet gav dessa situationer
mening, framstår dock en nyanserad skillnad. Kanske kan detta tolkas som uttryck för att
kroppen behöver synliggöras på åttio- och nittiotalen, vilket för övrigt är decennier som i
andra avseenden framställts som fokuserade vid kropp. Såväl inom institutionskulturen
som populärkulturen har detta varit en uppenbar trend.
I nittiotalets Läroplan för förskolan anges inte heller omsorg eller omvårdnad i någon
rubrik. Ordet används dock redan på första sidan när grundläggande värden beskrivs.
Eftersom detta handlar om omsorg som ett abstrakt begrepp återkommer jag till detta i
nästa avsnitt. I läroplanen finns också flera exempel på att begreppet omsorg används
utan att begreppet egentligen preciseras: "Såväl omvårdnad och omsorg som vila och
andra aktiviteter skall vägas samman på ett balanserat sätt." (Lpfö 98 s 10) Läroplanen
beskriver sedan vad aktiviteterna kan bestå i och var de ska äga rum men vad omsorg
innefattar beskrivs inte. På ett annat ställe står att arbetslaget skall se till att barnen
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"erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm." (Ibid s 14) Inte heller här
definieras egentligen vad omsorg är. Det är dock tydligt att omsorg är något som barnen
ska få av andra personer. Barnen är mottagare av omsorg utan att detta är negativt, vilket
är en skillnad jämfört med sjuttiotalet. Men detta kan vara en felaktig iakttagelse,
eftersom sammansättningen "god omsorg" kan implicera att barnen är aktiva, även om
det inte sägs rent ut i texten. Däremot framgår att barnen själva ska kunna ge omsorg, de
ska utveckla "omsorg om sin närmiljö." (Ibid s 11) Vad detta mer konkret skulle innebära
beskrivs dock inte. Den tendens jag visat, att omsorg inte i först hand förknippas med
vård av kroppen utan i stället med vård av själsliga behov, förefaller central för att förstå
vilken roll omsorgen ges i förskolan (Jfr bidrag av Johansson & Pramling; Hallden &
Simonsson i föreliggande rapport).
Omsorg som tänk - att skapa relationer

I barnstugeutredningen är det, som jag påpekat, svårt att hitta beskrivningar av omsorg vare sig det handlar om själens eller kroppens omvårdnad. Genom att återknyta till de
exempel från SAOB, somjag diskuterat i inledningen till föreliggande text, finns det ändå
fog att påstå att barnstugeutredningen till stora delar handlar om värden som förknippas
med omsorg. Utredningens sätt att fästa vikt vid att skapa "en känsla av" fenomen som
tilltro eller misstro, självständighet kontra skam och tvivel, framgång eller underlägsenhet
visar att en själslig välmåga ska skapas i relation till andra (SOU 1972:26 s 54-58). Andra
exempel på detta är att utredningen vill skapa förutsättningar för att utveckla "samspelet
mellan människorna i förskolan" genom att arbeta med relationer mellan individer och
grupper eller genom att ge "stimulans" för olika sinnen (Ibid s 92-151, 160-166). I
betydelsen att omsorg handlar om ett förhållningssätt, en inställning till hur världen ska
organiseras, finns detta rikt företrätt utan att själva ordet omsorg används. I senare
skrivningar börjar ordet omsorg att användas i precis dessa betydelser. I utvidgningen av
1987 års Pedagogiska program - Låra i förskola - beskrivs detta: "Barn behöver hjälp att
utveckla en förmåga till inlevelse med andra. [... ] Förutom att barn måste lära sig att
tolka och begripa beteenden och känslor hos sig själva, kamrater och vuxna, måste de
också möta medkänsla, omsorg och respekt från vuxna." (Låra i förskola, 1990 s 132)3
Det nya är här att förmågan till inlevelse relateras till just ordet omsorg och detta
framställs som förmågor som utvecklas genom ömsesidighet. En skillnad är dock tydlig
vid en jämförelse med hur sjuttiotalets text ansåg att barnen skulle bli varse sig själva och
andra. Då var det de vuxna som skulle "styra detta samspel" (SOU 1972:26 s 107). På
nittiotalet ska utvecklingen ske genom att barnen skall "möta" vuxna (Lpfö 98 s 9).4 Det
finns således en tydlig skillnad i sättet att placera det enskilda barnet i centrum.
I Läroplan för förskolan har omsorg definitivt fått en framskjuten position. Under första
punkten på första sidan står att: "Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom
rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter skall lyftas fram och
synliggöras i verksamheten." (Lpfö 98; jfr även s 10, 14-15 om barns inflytande i
förskolan) Det är ett förhållningssätt barnen ska lära sig tidigt och den jämförs med
värden som jämställdhet och mänskliga rättigheter. Vidare sägs att verksamheten ska visa
3 Jfr även Bamomsorgen i Socialtjänstlagen, 1995 s 7: "Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg ska på
olika sätt genom sin pedagogiska verksamhet erbjuda barnen stöd i deras fysiska, sociala, intellektuella och
emotionella utveckling. [...] Lokalerna ska vara funktionella och utrustade så att barnen i en trygg, säker
och hälsosam miljö får stöd för sin utveckling, en god omsorg och en pedagogisk verksamhet av hög
kvalitet." Jfr även s 23.
4 Hela meningen lyder: "I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som
engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. "
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omsorg om det individuella barnet och syftet med detta är utveckla "empati och omtanke
om andra". Vad som sägs är således att barnet, genom att bli bemött med omsorg, själv
ska utveckla förmåga att visa andra omsorg. Omsorg är att stödja barns "behov av att på
olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra" (Ibid s 7).
Omsorg kopplas här inte till fysiska behov utan till psykiska. Omsorgen ska göra så att
barnen får möjlighet att tänka och fundera samt kommunicera sina tankar med andra.
Detta är således en omsorg om barnens inre utveckling.
I en annan formulering i läroplanen framställs å andra sidan både fysiska och psykiska
behov som viktiga. Arbetet i förskolan ska präglas av "omsorg om det enskilda barnets
välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande" (Ibid s 8). De tillstånd som radas upp
här måste tillgodoses genom åtgärder som riktas både mot kroppen och själen. Själva det
faktum att gränslinjen mellan barns själ och kropp suddas ut i fråga om omsorg, kan vara
värd att lyfta fram. En sådan betydelse ligger också nära den mening Heidegger lade i
begreppet; att omsorg binder samman ande och materia (Smith, 2000 s 4f).

Sammanfattande diskussion
Av de här givna exemplen framgår att omsorg har en underordnad roll i de pedagogiska
programmen. Det förefaller ändå som om begreppet används mer under nittiotalet än vid
tidigare perioder. I åttiotalets pedagogiska program finns en skillnad i sättet att relatera
omsorg och omvårdnad till barns kroppsliga behov jämfört med sjuttio- och nittiotalen.
Kanske förklaras detta av att programmet tillkom efter ett beslut om att alla barn från 18
månaders ålder skulle ha rätt till en plats i förskola. 5 Detta kan ha aktualiserat de små
barnens behov. Även om barnstugeutredningen i princip omfattade barn från 6 månaders
ålder argumenterar den själv för 12 månader som en lämplig ålder för barn att bölja i
förskola. Det var endast fem-sex åringar som hade rätt till allmän förskola fram till år
1985. Jag vill dock lyfta fram att det sätt varpå åttiotalets pedagogiska program
konkretiserade barns kroppsliga behov i relation till begreppen vård och omsorg förefaller
unikt.
Vad sjuttiotalets ovilja mot att använda omsorgbegreppet kan bero på kan jag i nuläget
endast spekulera i. Om omsorg, vilket jag antytt ovan, förknippades med passivitet kan
detta i sig ha varit tillräckligt för att undvika ordet. Sjuttiotalet var en tid när aktivitet
relaterades till solidaritet, till verksamheter som skulle gynna både den enskilda personen
och andra personer. I ett sådant perspektiv kan ett omsorgsbegrepp som relaterade till
passivitet ha tett sig ofruktbart. I ett klassperspektiv kan omsorg dessutom uppfattas som
något som riktades från de med makt och pengar mot de som saknade sådana resurser,
vilket också komplicerar begreppet.
Under åttio- och nittiotalet har begreppet använts i högre utsträckning. Under åttiotalet
kopplades det till kroppsliga behov medan nittiotalet framför allt använt ordet i en
abstrakta betydelse, i beskrivningen av ett förhållningssätt som ska utvecklas i och
genomsyra vardagen. Det är "konkreta upplevelser" som ska ligga till grund för
omsorgen. Jag tolkar detta som ett sätt att lyfta fram barnens intellekt. Om läroplanen
skrivit att konkreta handlingar eller praktiker skulle ligga till grund för omsorgen skulle
kroppen ha inkluderats på ett tydligare sätt. En "upplevelse" är en tolkning aven
händelse, något som är situerat i barnets själ. I jämförelse med övriga innehållet i
5

Riksdagen tog ett principbeslut år 1985, se Bamomsorgen i socialtjänstlagen, 1995 s 12.
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läroplanen framstår inte detta som en orimlig iakttagelse. Omsorg blir en av flera vägar
för barnen att skaffa sig intellektuell kunskap och därmed bildas en länk mellan omsorg
och det nya lärandebegrepp som lanseras på 1990-talet. Lärande är något som sker hela
livet - hos barn och vuxna - och med såväl kropp som själ, vilket betyder att dikotomin
mellan kropp och själ upphävs (Jfr Hultqvist & Pettersson, 2000 s 496-527 om det
livslånga lärandet. Även Johansson, 1999, om perspektivet att kropp och själ är
integrerade). Men det finns en motsättning inbyggd i retoriken kring barnet och lärandet.
De mål verksamheten strävar efter handlar till övervägande del om att barnen ska
utveckla förmåga att hantera abstrakta värden; känslor, identitet, nyfikenhet, delaktighet,
se samband, tillägna sig och använda begrepp, språk, ordförråd, förmedla, matematik,
kunnande om, mätning. De få exempel på att kroppslig kunskap har ett egenvärde är att:
bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker och motorik.
Punkten att utveckla sin skapande förmåga för att förmedla tankar och erfarenheter
binder samman kroppslig och själslig förmåga (Lpfö 98 s 12f). Genom detta sätt att
precisera förskolans mål ges kroppens behov och också vilken vård den behöver, en
underordnad roll medan barnens själar, deras intellekt, lyfts fram, menar jag. Det
kompetenta barn som skapats under 1900-talet blir således i ökande grad ett intellektuellt
barn - också genom sättet att använda begreppet omsorg. Eller annorlunda uttryckt: För
att höja omsorgens och därmed kvinnors och barns status intellektualiseras omsorgen. På
så vis skrivs de fram som delaktiga i kunskapssamhällets genesis.
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HUSLIGHETEN I FÖRSKOLAN EN OMSORG OM
BARN, FAMILJ OCH SAMHÄLLE

Maj Asplund Carlsson,
Inst. för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet
Jan-Erik Johansson,
Avd. for laererutdanning, H0jskolen i Oslo

I efterdyningarna till Barnstugeutredningens reformarbete skriver Otto Steiger,
ekonomisk historiker vid universitetet i Bremen, en debattartikel i Ord och Blld (1976)
som starkt kritiserar den reformistiska modellen för samhällelig småbarnsuppfostran.
Han bygger sin kritik på en bok från 1975 av Gunnar Heinsohn och Barbara Knieper.
Två år senare utkommer boken i svensk översättning med förord av Eva-Mari Köhler
(1978). Kritiken går i mycket ut på att den institutionaliserade småbarnsfostran, som på
den tiden var utsatt för en kraftig utbyggnad, som man bara såg en början på, ägnade sig
åt en lekförstörande pedagogik. Löneuppfostraren (dvs. den anställda förskolläraren) var
alltför intresserad av sin egen reproduktion och kontroll för att det skulle gagna barnen.
Ett exempel på detta var att det inte var barnens behov som styrde t.ex. utomhus-, lek-,
ät- och sovtider utan snarare personalens behov av raster. Detta behov stod ofta i konflikt
med hemmets intresse av att få hem mätta och trötta barn som kunde gå direkt till sängs
utan att kräva alltför mycket av sina föräldrar.
När det gällde innehållet i verksamheten pekade författaren på att barnen på institutionen
inte bara var uteslutna ifrån de vuxnas värld utanför utan även ifrån de vuxnas värld
innanför, ifrån de viktiga och intressanta aktiviteter som utfördes av de vuxna i form av
städning, matlagning och gemensamma måltider. Daghemmet liknades vid en fabrik som
producerade uppfostran. Såväl Steiger som Heinsohn och Knieper hämtar det goda
exemplet ifrån Maria Montessoris Casa dei bambini. Utmärkande för verksamheten i
"Barnens hus" var att uppfostran och liv inte skildes åt. "Barnens hus" utgjorde inte ett
komplement till familjen, eftersom barnen som kom dit inte hade någon familj att tillgå
under dagarna, ett öde som de delar med många barn i svensk barnomsorg idag, eftersom
de flesta småbarnsföräldrarna yrkesarbetar utanför hemmet. Montessori var inte ute efter
att bibehålla eller återupprätta familjen och hon behövde inte heller locka till sig barn
med en speciell pedagogik. Hon såg barnet som en utomstående som överallt i
industrisamhället, till och med i det egna hemmet, verkade störande, eftersom det hela
tiden var verksamt och inte bidrog till produktionen, som i det agrara samhället. Inom
barnomsorgen skulle barnen aktivt kunna integreras i de vuxnas liv genom att delta i de
betydelsefulla sysslor som ändå måste förekomma: städning, underhåll, reparationer,
matlagning, tvätt, inköp osv.
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Det husliga arbetet i förskolan får alltså under 1970-talet stöd ifrån ett oväntat håll med
Montessoris Casa dei bambini som förebild. Det är framförallt kritikerna av den
reformistiska modellen som framhåller vikten av att syssla med städning, matlagning och
tvätt som ett pedagogiskt innehåll. Detta är annars ett innehåll som framförallt den tyska
småbarnspedagogiken med rötter i Fröbels och Pestalozzis tankar framhåller som det
väsentligaste innehållet i verksamheter för barn.

II
Barnträdgårdsrörelsens framväxt i Tyskland gick hand i hand med kvinnorörelsens, vilket
Allen (1991) visat på ett förtjänstfullt sätt. Småbarnspedagogikens karaktär av moderlig
omsorg gjorde dess utövare till "andliga mödrar" och gav kvinnor en plattform varifrån
de kunde kritisera såväl den privata som den offentliga sfåren. Det överskott på ogifta
kvinnor i borgarklassen som fanns i Tyskland på 1800-talet gjorde att kraven på
möjligheter för borgerliga kvinnor att kunna få utbilda sig och yrkesarbeta var starka. Det
var alltså inte bara omsorgen om de fattiga barnen vars mödrar var tvungna att
yrkesarbeta som gjorde att barnträdgårdsrörelsen fick fart. Man kan säga att den tidiga
barnträdgårdsrörelsen lyckades förena två skenbart motstridiga feministiska principer,
nämligen förverkligandet av kvinnors rättigheter och utövandet av moderskapets plikter.
Henriette Breymann, en släkting till Karl och Friedrich Fröbel, hade fostrat ett stort antal
yngre syskon, när hon 1853 i sitt föräldrahem grundade en skola för utbildning av flickor
ifrån borgarklassen. Utbildningen skulle ge dessa flickor en möjlighet att följa sin natur,
nämligen att fostra och undervisa barn, antingen i sina egna blivande familjer eller i
andra familjer. Ämnen i undervisningen var bl a naturlära, geografi, botanik, engelska
och religion, förutom gymnastik och idrott. Breymann engagerade såväl sin far som sina
yngre systrar i arbetet. Alla elever och lärare oavsett bakgrund deltog i det gemensamma
hushålls- och trädgårdsarbetet. Till skolan knöts även en barnträdgård och man gav
kortare kurser i barnträdgårdsmetodik.
Breymanns äktenskap med Karl Schrader tvingade henne inte till overksamhet.
Förskräckt över den låga kvaliteten i många folkbarnträdgårdar, som blott till namnet
påminde om Fröbels tidiga verksamhet öppnade hon Pestalozzi-Fröbel Haus i Berlin.
När verksamheten var fullt utbyggd på 1890-talet fanns här en barnträdgård för 150 barn,
eftermiddagshem med arbetsstuga, en tvåårig lärarinneutbildning, kortare kurser för
barnsköterskor och en hushållsutbildning. Dessutom serverade man skolluncher till barn
med arbetande mödrar. Pedagogik och husligt arbete förenades i arbetet att ge flickor ur
borgarklassen en utbildning och ett yrke, samtidigt som man gav barn till yrkesarbetande
mödrar en dräglig tillvaro.
Henriette Schrader Breymann var alltså den pedagog som på allvar förde in det husliga
kunnandet i Fröbels barnträdgårdspedagogik. Systemtänkande och teori var nog gott och
väl men först genom det husliga arbetet kunde barnen lära känna och förstå logiska
system genom sinneserfarenheten. Hon skapade en praktik- och livsanknuten utbildning
för unga kvinnor, som de skulle verka för i barnträdgården (Schrader-Breymann i BarowBernstorff et. al., 1977). Eftersom den ogifta barnträdgårdslärarinnan förmodades ägna
hela sitt liv åt sitt arbete och åt närsamhället där hon hade sin barnträdgård, blev hon en
förebild för alla mödrar. Genom de små barnen och deras tidiga utbildning under
hemlika förhållanden skulle samhället kunna utvecklas och reformeras utan stridigheter.
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Det husliga arbetet blev alltså ett sätt att fostra blivande samhällsmedborgare och även
deras familjer, och då särskilt mödrarna - en omsorg om barn, familj och samhälle.

III
Ett antal milstolpar i den öppna dagbarnvårdens förändring under 1900-talet från
(barn)trädgård och (dag)hem till (för)skola kan urskiljas i förhållande till det husliga
arbetet. Socialstyrelsens Råd och anvisningar från 1940- och 50- talen,
barnstugeutredningens betänkande, det pedagogiska programmet och slutligen
läroplanen handlar allt mindre om hur det husliga arbetet har en given plats i
verksamheten. Vad står då "det husliga arbetet" för i det här sammanhanget? Vad är det
som det skall bidra med? Vi har i dokumenten urskiljt tre huvudspår som legitimerar
förekomsten av det husliga arbetet: det är barns deltagande i hushållet och barns
hushållslekar, det är sambandet med odling och resurshushållning och det är frågan om
kostens betydelse för hälsan.
Att köket i förskolan har en central roll för det husliga arbetet går inte att betvivla. I
Johansson och Åstedt (1996) skisseras utvecklingen av köken och kökspersonalens
yrkesroller från det riktiga köket med en anställd kokerska till barnstugeutredningens
pseudokök, där maten tinades och värmdes, men inte tillagades. I Kommunförbundets
storkök (1994; 1996) står kommunens centralkök för all kommunal matlagning, dvs .. till
skolor, barnomsorg, handikapp- och äldrevård, och kör ut maten till de olika
verksamheterna.
Även barnens egna köksbestyr och hushållslekar har förändrats under det halvsekel som
Socialstyrelsen agerade samhällsmoder. När barnträdgårdens lekkök gjorde sitt inträde
var det för att fostra barn till renlighet och ordning, ge grunderna i ett praktiskt arbete och
en förståelse för vuxnas (kvinnors) sysslor. I Bamträdgården (1945) skriver Elisabeth
Lauren om renlighet att "många mödrar har berättat för oss, vilka goda vanor barnen
härvidlag fört med sig från barnträdgården" (s 146). Lekköken förekom långt in på 60talet. I och med barnstugeutredningens betänkande (SOU 1972:27) försvinner lekköken
och man uppmärksammar barnstugans riktiga kök som en plats för experiment och
inlärning av orsakssamband. Barnen skulle ägna sig åt planering, inköp, förvaring av
matvaror, tillredning, dukning och diskning. Begreppsbildningen inom fysik, kemi,
biologi och matematik underlättades och dessutom åstadkoms jämställdhet mellan
könen. Livsmedelsverket och Arbetarskyddsstyrelsen hade dock synpunkter på barnens
deltagande i köksarbetet. Daghem med högst två avdelningar undantogs 1979 från
livsmedelslagen och Socialstyrelsen gav ut skriften Barn och köksarbete i förskola och
fritidshem (1979).
I både arbetsplanerna och det pedagogiska programmet tas köksarbetet upp som nyttigt
och nödvändigt för att stimulera och få med barnen i verksamhet och som ypperliga
inlärningstillfällen för att lära sig praktisk mathantering, ge respekt för vuxnas sysslor och
för att underlätta begreppsutvecklingen. Det verkar därför som om Otto Steigers kritik
egentligen saknar berättigande. Det husliga arbetet har en given plats även i
barnstugeutredningens pedagogik.
I det samspel mellan förskoleklass, skolans första år och fritidshemmet som barn i 6-7
årsåldern under sent 1990-tal och tidigt 2000-tal är utsatta för är spisen och köket centrala
maktsymboler. En gammal lågstadielärare meddelade vid ett tillfälle för några år sedan
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med fasa i rösten att hon nu skulle få en spis i sitt klassrum, eftersom fritidspedagogerna
krävde det för sin verksamhet. Vi förstod av hennes minspel och röstläge att det inte var
något som hon direkt välkomnade.
Hur många barn i förskoleklasserna är inte tvingade att äta i samma lokaler som de vistas
i hela dagarna, därför att "bamba" är för dålig som lunchmiljö enligt de vuxna? Är det så
att måltiden i skolmatsalen står alltför långt ifrån iden om hemmets måltid? För att tala
med Otto Steiger visar detta mer än något annat att förskoleklassen är en
uppfostransfabrik utan anknytning till det "verkliga" livet. En annan intressant
förändring i konventionen om förskolans hushållsarbete innebär en del
föräldrakooperativa kök, där föräldrarna står för matlagningen tillsammans med barnen.
Många föräldrar lagar mat som de vanligen brukar servera i hemmet och där kan man
snarare tala om att hemmen kompenserar förskolan istället för tvärtom när det gäller
recept, kryddning och råvarornas behandling.
Barnträdgården hade redan från början egna odlingar. Tillagningen av den egna
köksträdgårdens produkter och förtärandet av dessa innebar en fullbordan av ett tema,
som kunde rubriceras "från frö till tallrik". Lauren skriver i Bamträdgården (1945 s 147):
"Höstkalaset då man av den egna skörden från trädgården lagar något samt inbjuder
mamma som hedersgäst, är en efterlängtad fest." Besök på bondgården ingick också i
temat "våra husdjur". På bondgården gick det att studera mjölkproduktionen, och som
en följd därav ost- och smörtillverkning. Spannmålsodlingen fick ett eget tema i "från
vetekorn till brödkaka" (bil. la). Hade man kanske egna hönor i barnträdgården så man
också fick ägg?
Man skulle lätt kunna tro att alla förskolebarn skulle bli vegetarianer eftersom
grönsaksodlingen stod så högt i kurs. Vad gör man med alla hönorna när de slutat lägga
ägg? Hur förhåller man sig egentligen till slakt? Tystnaden på den punkten är total i
skrifterna. I ett utvecklingsprojekt om samisk kultur som vi fann i SOS-BAS,
socialstyrelsens databas över de lokala utvecklingsprojekten, ingår dock renslakt som ett
självklart inslag (bil. 1b). Om man skall lära barn något om det verkliga livet i sameiand
går inte renslakten att bortse ifrån. I skrivningarna om lekköken framhålls dock att
stekning av kött och fisk är mindre lämpliga barnsysslor. I Bamträdgården (1945) skriver
Lauren att "Alla slags maträtter är inte lika lämpliga för barn att tillaga: grönsaker och
bakverk går utmärkt, men fisk- och kötträtter passar ej så väl" (s 146). Köttet i förskolan
är en punkt som man konsekvent undviker att diskutera. Är det viktigare att få barnen att
äta bröd, frukt och grönsaker? Skall allt kött vara "fardigberett", dvs. styckat och malt,
och skall fisken nödvändigtvis vara filead? Frågan är vilken verklighet man vill att barnen
ska få ta del av.
Ett exempel på ett annat nutida förhållningssätt är projektet Pilbäcken (bil. le), som vill
visa barnen på att det finns alternativa odlingsmetoder och att resurshushållning och
sophantering minskar kostnaderna för hushållet och sparar energi. Här får
hushållsbegreppet en vidgad betydelse.
Ett annat exempel på hushållningens betydelse är kostens påverkan på
samhällsmedborgarnas hälsa. Bammiljöutredningens rapport (SOU 1975:32) om barns
hälsa framhåller bland annat framväxten av Barnavårdscentralerna som en starkt
bidragande orsak till att barn sedan 1930-talet stadigt förbättrat sin hälsa. Medellängden
ökade och barnadödligheten minskade stadigt under folkhems uppbyggnadens decennier.
Tandhälsan förbättrades också avsevärt och barnen blev mindre "knubbiga" i förhållande
till sin längd. Under det tidiga 70-talet hade förskolan ännu inte byggts ut till den
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omfattning som den fick senare, men vissa aspekter på barns hälsa och kostens betydelse
för denna uppmärksammades som en del av förskolans kompensatoriska uppdrag.
Socialstyrelsen hade redan genom sina Råd och anvisningar rekommenderat att en
barnläkare granskade förskolans kosthållning t.ex. dess matsedlar. Barnstugeutredningen
ansåg inte detta helt nödvändigt längre. En grupp inom Socialstyrelsen (MEK-gruppen)
sammanställde lämpliga matsedlar och kostanvisningar Enligt livsmedelsverkets
rekommendationer skulle 65-75 % av dagsbehovet av energi och näring för barnen
tillgodoses inom heldagsomsorgens ram (Johansson & Åstedt, 1996) men i praktiken blev
bara omkring hälften av behovet tillgodosett. På de få vakna timmar som de små barnen
en vardag tillbringade med sina föräldrar och syskon skulle alltså hälften av
näringsbehovet tillgodoses av hemmet.
Fetman som ett hälsoproblem för västvärldens befolkning har även uppmärksammats i
barnomsorgen samtidigt som ett annat sent 1900-talsproblem i form av ätstörningar gör
sig gällande. Anorexi hos framförallt flickor förekommer allt lägre ner i åldrarna (James,
Jenks & Prout, 1998). Hur hanterar förskolan den paradoxala problematiken? Serveras
lättmjölk, mellanmjölk eller fullmjölk eller kanske enbart vatten? Används smör, bregott,
margarin eller lättochlagom? Vad har man för fetthalt på osten? Om förskolan skall vara
en del av det "verkliga" livet, förutsätter det då att man överger sin fostrande attityd till
hushållsarbetet?

IV
I svensk barnomsorg och skolbarnsomsorg har det husliga arbetet en given plats och kan
användas som en spjutspets i konfrontationen med skolan. Genom att låta barnen ta
ansvar för växter och djur, för bak och disk, för resurshushållning och sopsortering,
fostrar man blivande världsmedborgare att ta ansvar för reproduktionen och
konsumtionen innan de är mogna att ta över produktionen. Lärande i hushållsarbetet är
ett lärande genom sinneserfarenheten och ett lärande som barnen direkt kan ta med sig
hem till familjen och in det i framtida samhället.
Man kan använda Quentin Skinners (Tully, 1988) konventionsbegrepp för att beskriva
förändringen i samtalet om hur barnomsorgen och förskolepedagogiken skall organiseras
som en serie konventioner som nästan omärkligt avlöser varandra. Konventionerna som
råder i vår egen tid är inbäddade i själva sättet att samtala om och organisera en
företeelse. Hushållsarbetet i förskolan kan ses som en sådan konvention och är därför inte
central i exempelvis forsknings- och utvecklingsarbete. Vid en sökning i SOS-BAS på mer
än 200 projekt fick vi enbart tre träffar på sökorden "mat", "kost", "måltid" och inte en
enda på "hushåll".
Det husliga arbetet i svenska familjer har förändrats betydligt under de senaste femtio
åren med införskaffande av frysskåp, mikrougn, matberedare, tvättmaskin och
torktumlare. Hushållsarbetet i förskolan har samtidigt mer och mer flyttats över till
professionella lokalvårdare och kommunala storkök. Kvar blir en pseudoverksamhet med
bak och sopsortering som upprätthåller konventionerna men fjärmar barnen från det
"verkliga" livet. Otto Steiger menar att den moderna familjen inte är beroende av sina
barn vare sig i produktionen eller reproduktionen. Många familjer föredrar också att
hämta barnen från daghemmet när inköpen är gjorda och städningen är avklarad. Iden
om den goda svenska familjen där mamma, pappa och barn delar på och tillsammans
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hjälps åt med arbetet lever kvar mycket som en konvention i det husliga arbetet inom
barnomsorgen.
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Bilaga 1. Beskrivningar av lokala utvecklingsprojekt i SOS-BAS
a) "Från vetekornet till brödkakan"
Att medvetandegöra barn, personal och föräldrar om det växande hotet mot v§r
natur och miljö. - att visa p§ möjliga vägar att rädda s§väl natur som miljö.
Fältarbetet sker i Danstorps by och omr§det däromkring. Vintern igenom ansvarar
vi för en foderhäck som barnen varit med om att bygga och där traktens r§djur,
älgar, harar o.d. matas Vi har även bes§tt en närbelägen vilt§ker med havre.
Ytterligare en äker arrenderas och där s§s och skördas vete, havre och morötter.
Åkern ing§r i temat; "Fr§n vetekornet till brödkakan". Miljöarbete sker även vid
Danstorps kvarnfall med bäck, kärr och skog. Projektets hemmadel har sin bas vid
fastigheten Hultg§rden med bl a odlingsomr§de, växthus och "snicke'bod". Inom
odlingsomr§det odlas k§lrötter som under vintrarna serveras vid foderhäcken. I
växthuset studeras bland gurkor och tomater, sambanden; värme-kyla, vattentorka, sol-molnighet, osv. Snickeboden används när barnen tillverkar detaljer till
miljöarbetet. Där tillverkas ocks§ de naturpussel som utgör priser i tävlingar i
projektets närradioprogram . I dessa naturprogram för barn dokumenterar barnen
sitt deltagande. Där upptas ocks§ sm§ miljötips, naturfenomen etc.

b) Samisk kultur
PROJEKTETS HUVUDSYFTEN: 1. att utveckla daghemmets pedagogiska arbetssätt
2. att erh§lla kunskaper om samerna och deras kultur 3. att tillvarata och utforska
närmiljön 4. att ut§trikta daghemmets verksamhet METODIK: 1. olika aktiviteter
kring temat samerna 2. barnen är uppdelade i tre tvärgrupper 3. grupperna
arbetar med samma inneh§1I men p§ olika niv§er 4. ämnena slöjd, färg och form,
musik, spr§k och rörelse integreras 5. projektarbete tre förmiddagar i veckan
INNEHÅLL: Året med renen, renskiljning, slakt, samisk mat - kultur Studiebesök nomadskola, skinnberedning Byggnation av k§ta Teater m.m.

c) Projekt Pilbäcken
p§ sikt har vi förhoppning om att barnen som växer upp klarare ska kunna se
sambandet mellan v§r föda och v§r jord. Vi kan göra regelbundna besök hos v§ra
odlare och kanske börja odla upp en bit jord själva. Vi kommer att följa §rstidernas
skiften hos v§ra odlare och vi hoppas ocks§ kunna visa barnens föräldrar att det
finns alternativt odlade produkter". Projektet p§ Pilbäcken gäller inköp av frukt,
grönsaker, rotfrukter, mjöl och gryner fr§n obesprutade odlingar. Under
projekttiden har man haft tv§ studiedagar för personal samt föräldramöten med
föreläsare. Man har haft regelbundna planeringsträffar för matgrupper. P§
daghemmet som omfattar fem avdelningar med 65 barn och 25 anställda har
matkostnaderna minskat med 20 000 kronor.
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MÅLTIDSSITUATIONEN PÅ FÖRSKOLAN - UR ETT
OMSORGS- OCH LÄRANDEPERSPEKTIV

Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson,
Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet

I svensk förskola har måltiden varit av central betydelse sedan lång tid tillbaka. I
bamkrubban var syftet med måltiden att se till att de arbetande, ofta fattiga, kvinnornas
barn fick mat, men också att lära dem bordsskick och goda vanor (Johansson, 1994). På
så sätt var måltiden inte enbart till för att se till att barn fått näringsriktig mat, utan
fungerade också som en socialpedagogisk aktivitet främst i avsikt att fostra de mindre
belevade till att bli bättre skickade i att uppföra sig och "rädda" dem från kriminalitet.
Detta sätt att förhålla sig till måltiden är fortfarande delvis förankrat i förskolan.
Pedagoger i dagens förskola beskriver gärna den dubbla funktion som måltider har: att
vara en stund för trivsam samvaro men också ett tillfälle då barn skall lära sig goda
matvanor och bordsskick (Johansson & Jansson, a; b).
Vi kommer i denna presentation att analysera och diskutera två observationer av
måltidssituationer med avseende på såväl omsorgs- som lärandeperspektiv.
Observationerna är genomförda i projektet "Pedagogers förhållningssätt och små barns
lärande", och är hämtade från två småbarnsavdelningar i två olika förskolor, men med
samma antal barn i grupperna. Den forskningsfråga vi ställer oss är alltså, hur gestaltas
omsorg och lärande i två olika förskolor under en måltidssituation?

Barns livsvärld
Som grund för vår diskussion är teorin om barns livsvärld, ett perspektiv som tar fasta på
en odelbar relation mellan barn och värld (Merleau-Ponty, 1962; jmf även Johansson,
1999). Livsvärlden förenar natur, samhälle, kultur, historia och subjekt. Det kollektiva
och det individuella bildar en helhet, påverkar och påverkas av varandra. Livsvärlden är
referenspunkten för alla våra erfarenheter. Det är den värld där vi först lärde oss vad en
flod, en äng och en skog är, skriver Merleau-Ponty (1962 s ix). Livsvärlden är en
upplevelsevärld, ständigt närvarande i våra upplevelser, i det vi ser, gör eller erfar.
Samtidigt överskrider världen människan; den finns där då vi föds och dör, men kan för
den skull inte reduceras till en rent objektiv och beräkningsbar värld. Livsvärlden är också
social; som människor är vi födda in i en värld som vi delar med andra (Merleau-Ponty,
1962; Bengtsson, 1998).
Barn varseblir, erfar och upplever världen genom sin levda kropp. Kroppen är en enhet
av sinnen, tankar, känslor, språk och motorik där det fysiska inte kan skiljas från det
psykiska. Kroppen är inte ett objekt eller ett redskap för barnet, enbart till för att utföra
handlingar med. Kroppen är också sammanlänkad med världen genom att människan är
i ständig interaktion med allt hon möter i denna, samtidigt som kroppen är ständigt
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närvarande i allt hon gör. Ur kommunikationen med andra, genom tolkningar,
ömsesidiga "överenskommelser" och förgivettaganden om vad som är meningsfullt i det
dagliga livet, erfar barn mening (Merleau-Ponty, 1962).
Med denna utgångspunkt blir det i mötet med barn omöjligt att skilja mellan omsorg och
lärande. Barns tänkande, sinnlighet, kroppslighet, känslor och sätt att förhålla sig till
andra och till världen är en helhet. De utgör alla delar i barns livsvärld. I den stund
pedagoger möter barn i deras livsvärld, möter de också hela barnet med alla erfarenheter.
Dock är förutsättningen för detta möte just närvaron och strävan att försöka närma sig
barnets värld.

Vad är omsorg?
Vilken innebörd ges omsorgsbegreppet i läroplaner, pedagogiska dokument och
forskning. Låt oss börja med att se hur detta har definierats i pedagogiska sammanhang.
I pedagogiskt uppslagsverk skriver man:
Omtanke, omv~rdnad noggrannhet. Begreppet har tidigare främst förknippats med
samhällets insatser för att hjälpa utvecklingsstörda .... p~ senare tid har ordets
betydelse vidgats till att omfatta även samhällets stöd och service ~t bl.a. barn och
äldre (Lärarförbundets förlag, 1996 s 442).

Vi kan se att begreppet betecknar en institutionaliserad form för samhälleliga insatser
gentemot de som antas behöva stöd och service. Dessutom har begreppet en innebörd i
sig som har att göra med hur man kan förhålla sig till någon eller något. Det gäller att ta
hand om, men inte på vilket sätt som helst. Omtanke, omvårdnad och noggrannhet är
begrepp med en positiv karaktär riktade till något eller någon annan än det subjekt som
utför dem.
Omsorg i förskolans praxis kan alltså handla om olika moment man gör i verksamheten,
specifika situationer vilka har med vård att göra. Den andra sidan av omsorgen berör hur
man förverkligar verksamheten och möter andra, vilket har med omtanke att göra.
Omsorg i den sista bemärkelsen har alltså en etisk aspekt och kan självfallet inte
begränsas till vissa situationer. Vilket utrymme har dessa aspekter haft i svensk förskola?
För att närma oss detta behöver vi också granska relationen mellan pedagogik och
omsorg i svensk förskola. Omsorgens betydelse i förskolan blir synlig då den ställs mot
begreppet pedagogik.
I barnsomsorg- och skolakommittens betänkande diskuteras relationen mellan pedagogik
och omsorg (Skolverket, 1998). Man utgår där främst från två aspekter. För det första
antas relationen vara en syntes aven specifik pedagogisk ide framsprungen ur olika
institutioner. För det andra kan dessa begrepp ses som "typiska" manliga eller kvinnliga
karaktäristika.
Den sammanvävning av omsorg och pedagogik som man anser är betecknande för
svensk förskola kan ses som en naturlig sammanlänkning av barnkrubban och
barnträdgårdens verksamhet. Omsorg och pedagogik diskuteras också i termer av
kvinnliga respektive manliga drag. Pedagogiken kan traditionellt ses som en manlig
arena, dominerad av män. Den syn på kunskap som tidigare dominerat pedagogikens
domän har varit instrumentell och prestationsinriktad. Forskning och teoribildning inom
pedagogiken har i första hand utförts och utarbetats av män. Kunskapsområdet omsorg
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representerar det kvinnliga. Typiska omsorgsyrken domineras av kvinnor, av kvinnliga
roller och positioner. Prototypen för omsorg är den goda modem, som tar hand om och
vårdar (Skolverket, 1998). Annika Månsson (2000, s 25) skriver:
Det är mycket i atmosfären i förskolan som är hemlik och liknar familjelivet i flera
avseenden (Kvalheim, 1981). Speciellt är detta fallet p§ en sm§barnsavdelning,
där omv§rdnadsmomenten med mat, vila och blöjbyten har en stor plats. Även
den omgivande miljön med krukväxter, kuddar, hush§lIsattiraljer och "gosedjur"
gör att daghemmet p§ m§nga sätt p§minner om ett hem 11.../1 Det finns mycket i
denna hemlika atmosfär och i detta mönster som kan framkalla och förstärka den
traditionella kvinnobilden; en kvinna som v§rdar, fostrar och skapar trivsel (Kärrby,
1987; Steffensen, 1993).

I ett historiskt perspektiv kan begreppen pedagogik och omsorg relateras till iden om den

objektiva vetenskapliga kunskap som på femtiotalet växte fram i vetenskapssamhälle och
i pedagogiska dokument och praxis (Englund, 1986). Pedagogiken skulle då stå för den
strikta vetenskapliga kunskapen och omsorgen för det subjektiva och irrationella som inte
har sin plats i pedagogiska sammanhang. Motsvarande skillnad fmns också att se mellan
förskola och daghem, där förskolan av tradition varit mer pedagogiskt orienterad medan
daghemmet varit mer omsorgsinriktat. Kanske har denna distinktion nu förflyttats till att
gälla förskoleklass och skola, dvs. förskoleklassen anses ha mer karaktär av omsorg
medan skolan fokuserar mer på pedagogik.
I detta kan vi förstå att den innebörd som omsorg har i förskolans kontext bygger på de
vårdande momenten som ingår i förskolan, men också på tanken om det kvinnliga, det
subjektiva och irrationella, alltså också en antydan om det sätt som omsorg kan utföras
på.

Förskolan som kontext för lärande och omsorg
Svensk förskola har sedan lång tid tillbaka strävat efter att förena omsorg och lärande,
något som internationellt inte alltid varit fallet. I stället har man ofta skilt mellan
pedagogik för barns lärande och de omvårdande moment som ingår i
förskoleverksamhet. En viss förändring i detta synsätt kan emellertid skönjas. Under de
senaste decennierna har man i den engelskspråkliga världen försökt att lansera "educare" som ett nytt engelskt begrepp just för att föra tanken mot en helhetssyn på omsorg
och lärande. Men fortfarande dominerar skillnaden mellan dessa aspekter. Personal med
olika kvalifikationer har tagit hand om respektive del av omsorg och pedagogik. Den
person som har högsta utbildningen har också ansvarat för pedagogiken. Ett exempel på
det är förskoleverksamheten i Frankrike (Combes, 1993).
Samtidigt som vi Sverige har betonat att omsorg och pedagogik är integrerade finns en
liknande rangordning av omsorg och pedagogik i vår svenska förskola. Barnskötare, med
den lägsta utbildningen och den lägsta lönen har traditionellt arbetat med de yngsta och
mest "omsorgskrävande" barnen. Förskollärare däremot har i första hand ägnat sig åt de
äldre förskolebarnen där verksamheten karaktäriseras av mer pedagogiska inslag.
Kanske kan man påstå att förskolan för de yngsta barnen av tradition har betonat omsorg
och vård, även om olika styrdokument sedan länge strävat med att introducera helhet
och integration i detta avseende (SOU 1972:26; Socialstyrelsen, 1987). Ett konkret
uttryck för att pedagogikens plats hos de yngre barnen inte har varit självklar finner vi i
Familjstödsutredningen (1978). Här föreslogs att förskolans verksamhet skall organiseras
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i åldersintegrerade barngrupper, vilket motiveras med att de yngre barnen då också skulle
få del av förskollärarnas större kunnande när det gällde pedagogik.
Att pedagoger i förskolan tidigare visat prov på en skepsis mot att små barn skall vara i
förskolan har flera studier vittnat om (Familjestödsutedningen, 1978). För snart 10 år
sedan, genomförde Palmerius, Pram1ing & Lindahl (1991) ett utvecklingsprojekt riktat till
pedagoger verksamma i småbarnsgrupper. I projektets böljan gav pedagogerna i stor
utsträckning uttryck för att deras uppgift var att kompensera barnens relation med sin
mamma. De flesta menade också att omsorg och vård var viktigast i arbetet med de små
barnen. Pedagogiken kom i andra hand, om man fick någon tid över. I slutet av projektet
gav pedagogerna uttryck för att de hade en annan roll än föräldrarna. Det handlade inte
om att hinna med pedagogik eller ej, utan istället såg de vuxna en möjlighet att utnyttja
omsorg och rutiner pedagogiskt.
Förskolan är en del i det livslånga lärandet. En nationell läroplan har gjort sitt intåg i
förskolan. Ansvaret för förskolan har förflyttats från socialdepartement till
utbildningsdepartementet. Kanske kan man förenklat uttrycka det som om perspektivet
ändrats från att se det generella utvecklingspsykologiska barnet som först måste nå en viss
mognad till ett perspektiv där barn utvecklas och lär sig relaterat till de erfarenheter och
de relationer som barnet lever i (Johansson, 1999; Pramling Samuelsson & AsplundCarlsson, manus). Perspektivet har också förändrats från att fokusera barns behov till att
fokusera barns rättigheter, dvs. från att se ett sårbart behövande barn till att se det som
kompetent med rättigheter.
I Läroplan för förskolan (Dtbildningsdepartementet, 1998 s 8) framhålls att förskolan
skall erbjuda barnen: "en god pedagogisk verksamhet, där omvårdnad, omsorg, fostran
och lärande bildar en helhet". Arbetslaget skall verka för att barn erbjuds en god omsorg.
I läroplansförslaget betonas det fruktbara mötet mellan omsorg och pedagogik. På så sätt
skapas förutsättningar för en pedagogisk miljö som på ett nyanserat sätt förhåller sig till
barnet som ett subjekt (SOD 1997:157 s 65).
Vi kan konstatera att omsorgens innebörd och dess plats i förskolan är starkt förknippade
med de vårdande momenten i verksamheten. Samtidigt tycks också en hierarki och en
diskrepans finnas mellan hur man betraktar omsorg och pedagogik. Att omsorg har en
pedagogisk innebörd tycks inte heller självklart.

Omsorg som en etisk aspekt
Låt oss jämföra med hur forskare som Gilligan och Wiggins (1988; Gilligan, 1993) och
Noddings (1993) har utvecklat begreppet omsorg eller "caring" . Enligt författarna står
begreppet för en etisk relation vars innebörd refererar till att jag inte vänder mig från den
som behöver mig. Det handlar om ett engagemang i andra, att den andres behov och
upplevelser berör mig. Forskarna poängterar att omsorg är en ömsesidig process som
inbegriper både den som ger omsorg och den andres svar på omsorgen. Den som ger
omsorg riktar sig mot och är känslig för vad den andre upplever. Omsorgsgivaren är
benägen att hjälpa, antingen direkt eller genom att stödja den andre bortom den specifika
situationen. Samtidigt är den andres reaktioner och behov essentiellt och avgör om och
hur relationen skall fortgå. Det gäller alltså att ta hänsyn till den andres perspektiv på den
omsorg man vill ge. Omsorg syftar också till att bistå den andre så att personens
kompetens vidgas, skriver Noddings. I ljuset av detta kan vi fråga oss om omsorg och
pedagogik är skilda och dikotoma begrepp. Med hjälp av ovanstående författare kan vi
också se att en genuin omsorg också innehåller en pedagogisk aspekt. Det gäller att bistå
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den andre bortom situationen så att personens kompetens vidgas. Detta sätt att se på
omsorgen har vi också tagit fasta på.
Vågberg (1997) ser omsorg och pedagogik som två sidor av samma sak. Hon ställer sig
frågan: Vad är inte pedagogik i förskolans verksamhet? I Pedagogiskt program för
förskolan (1987) betonas att omsorgen är en av de grundläggande pedagogiska
principerna för verksamheten. Vågberg pekar på att begreppen pedagogik och lärande
ofta betraktas som skilda, men i förskolans praxis fungerar de i en oupplöslig förening. Vi
undrar, kan man genomföra en pedagogisk verksamhet värd namnet, utan inslag av
omsorg?

Lärande i ett omsorgsperspektiv
Vilken syn på lärande framträder mot bakgrund av teorin om livsvärlden och begreppet
omsorg eller "caring" som det utvecklats av Noddings (1993) och Gilligans och Wiggins
(1988)?
Att tidiga erfarenheter i förskolan har betydelse för barns fortsatta lärande genom livet
har vi fått många uttryck för (Pramling, 1993). Pramling Samuelsson och AsplundCarlsson menar dock att det är i skärningspunkten mellan lärandet som en organisk
process (det individuella) och i kommunikationen med omvärlden (miljön i vid
bemärkelse) som lärandet sker. Barn är dessutom aktiva i att tolka, förstå och erfara
mening och att lära varandra i olika avseenden (Johansson, 1999; Williams, 2001). Vi
kan också se det så att barns livsvärld är referenspunkten för deras lärande. De
erfarenheter barn gör med sin kropp, i interaktion med världen och andra medger en
riktning för barns upptäckter och lärande (Johansson, 1999).
Den riktning som pedagogiken måste ta med utgångspunkt från omsorg är att skapa ett
möte med barns livsvärld. Då blir barns tänkande, sinnlighet, kroppslighet, känslor och
sätt att förhålla sig till andra och till världen en helhet. Det vi vill lära barn måste bygga
på barnets alla erfarenheter och upplevelser. Ömsesidighet, emotionell närvaro och
helhet blir väsentligt. Mötet kräver engagemang, närvaro och riktadhet mot barnet och
helheten i sammanhanget där också den vuxna är en del. Ansvaret för pedagogen, den
som ger omsorg, kan inte fråntas henne, men svaret från barnet blir centralt för det
fortsatta samspelet. Men det fordras också att pedagogen som ger omsorg syftar till att
stödja barnets kompetens i ett vidare perspektiv och på barnets villkor. Huvudintresset
ligger inte på hur barn är, utan snarare på vad och hur barn och vi själva kan bli i en
ständig förändringsprocess. Vi menar att med denna utgångspunkt kan man inte heller
skilja mellan omsorg och lärande. Pedagogiken förblir instrumentell om den inte
sammanfasas med omsorg och omsorgen saknar en riktning om den inte tar fasta på
lärandet också bortom här och nu.

Metoder och tolkning
I projektet varifrån data till denna presentation är hämtad ingår 30 bamgrupper från hela
Sverige (Johansson & Jansson, a; b). Studien syftar till att ge en bild av det pedagogiska
arbetet med de yngre barnen genom att studera pedagogers förhållningssätt,
verksamhetens innehåll och organisation, samt följa barnens erfarenheter på grupp-
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respektive individuell nivå. Ledningspersonal har i enkäter beskrivit villkor och mål för
verksamheten. Pedagogerna har i enkäter och intervjuer skildrat villkor för arbetet,
liksom de mål de strävar efter och de strategier de använder. Dessutom har verksamheten
observerats med hjälp av video. I några vardagliga situationer har vi följt samspelet i
gruppen, liksom mellan vissa barn.
Måltiden i förskolan

I denna artikel är måltiden som ett innehåll i förskolans vardag föremål för vår analys.
Omsorg kan här få flera betydelser. Måltiden i sig är en situation som har med vård att
göra. Måltiden är primärt en stund för bibehållande av livet, barn skall få mat. Stunden är
ofta förknippad med närhet och känslor. Å andra sidan är måltiden en specifik situation
där omsorg och lärande kan förenas. Dessutom kan måltiden genomföras omsorgsfullt,
alltså med utgångspunkt från en etisk aspekt. Man kanske kan våga påstå att ingen annan
aktivitet på förskolan skulle kunna förena och integrera omsorg och lärande som just
måltiden.
I ett kulturellt och socialt perspektiv är måltiden en situation där en rad samhälleliga,
kulturella och personliga föreställningar om fostran och lärande kommer till uttryck.
Måltiden är ett viktigt inslag i vardagen för barn och vuxna. Deltagarna äger ett
gemensamt intresse, maten, även om de kan förhålla sig på olika sätt till denna. Under
måltiden sitter man ofta i en mindre grupp som medger att deltagarna på nära håll kan se
och höra varandra. På så sätt kan också kommunikation och samspel bli möjliga.
Måltiden kan utmana färdigheter, med allt vad det innebär av att få i sig maten, använda
redskap, och göra bedömningar av olika slag. Det gäller att fördela mat mellan
deltagarna, bedöma hur mycket mat som får plats på tallriken eller i magen. Vissa
kommunikativa inslag krävs för att måltiden skall fungera. Emotioner av olika slag tycks
också utmanas i måltiden. Stunden utgör en intimitet, en kombination av att
tillfredsställa primära behov och närhet. Inte minst är måltiden en situation som såväl
implicit som explicit gestaltar en rad förgivettagna värderingar för samvaro och fostran.
Måltiden inbegriper alltså å ena sidan en rad olika moment som kan ge tillfälle till
lärande, närhet och omsorg. Det som sker runt måltiden skulle på ett "naturligt" sätt
kunna kopplas till olika innehållsliga mål i läroplanen (Utbildningsdepartementet, 1998).
Å andra sidan är inte utförandet av alla dessa moment självklara och entydiga, vare sig vi
betraktar dem i ett interkulturellt perspektiv eller inom den kultur som är förskolans.
Måltiden behöver inte genomföras så att deltagarna övar färdigheter, kommunicerar i
någon högre grad eller upplever intimitet och närhet. Det betyder att det lärande, den
omsorg och de intima erfarenheter som barn gör är av olika slag, inte bara som uttryck
för olika samhällskulturer utan också som uttryck för olika förskolors kultur.
Exemplen Apelsinen och bananen

Vi har valt två måltidsexempel med utgångspunkt från att de är "vanliga". De uttrycker
en vardaglighet och innehåller inga extrema eller ovanliga händelser. I båda dessa
grupper råder ett lugn och en vänlig atmosfär. Pedagogerna drivs av ett starkt intresse för
arbetet och har många ambitioner med sin verksamhet.
Som en ram för vår analys har vi också tagit med pedagogernas egna beskrivningar om
sina mål för måltiden. Vår intention med analysen har varit att finna kritiska drag i
barnens och de vuxnas ageranden under måltiden. Vi har försökt förstå barns och vuxnas
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riktadhet, var de har sitt fokus samt de samtal som sker och på vilka villkor. Vi har utgått
från följande frågor:
•
•
•
•

Förenas omsorg och pedagogik i pedagogers förhållningssätt?
Möts barns och vuxnas livsvärldar? Vilket ansvar tar de vuxna för att skapa ett
ömsesidigt möte?
Vilket lärande framträder? Finns ett lärande bortom här och nu baserat på barns
villkor?
I en avslutande diskussion speglas analysen mot lärande och omsorg. Varje
måltidssituation redovisas för sig. Inledningsvis ges en kortfattad introduktion av
pedagogernas mål och strategier för sin verksamhet och en kortfattad analys av dessa.
Måltiden beskrivs sedan i sin helhet, med avbrott för tolkning och resonemang.

Förskolan Apelsinen
Småbarnsgruppen hör till en förskola med fyra avdelningar. I småbarnsgruppen finns 13
barn, varav två barn med annan etnisk bakgrund. Tre pedagoger arbetar här fördelat på
2,85% tjänster. En av pedagogerna är förskollärare. Om sina mål med måltiderna skriver
pedagogerna i enkäten:
Att kunna umg§s och föra ett samtal vid maten. Att v§ga smaka p§ maten. Vänta
p§ sin tur, äta med bestick efter mognad. Bestämda platser och samma personal
gör att vi lär känna barnen väl och kan jobba p§ att f§ en lugn m§ltidsstund.

Så här berättar Agneta i intervjun:
Ja och det fungerar bra tycker jag m§ltiderna .... De är väl lite tramsiga en del
tjejer d§ s§ där, men jag tror inte att det är n§gon större s§ där... Ja visst äter de
sm§ med händerna och s§ där men jag menar det f§r man ju acceptera.

Om målet att barnen skall våga smaka på maten:
Ja det är väl lite si och s§. Vi har ju en del som är väldigt stöniga d§ men de flesta
faktiskt smakar en tugga d§ eller ja men s§ finns det ju s§dana stön moment
d§ .... Du kan göra vad som helst de smakar inte.
Hur reagerar ni d§?
Ja jag f§r väl säga det är lite olika vilket humör man är p§ själv för ibland, det
beror ju lite p§ vad det är ocks§ d§, men är det middagsmat. Jag menar d§ blir det
ju inget annat. Det finns ju inget annat, men är det mellanm§1 d§ s§ kan de ju f§
en smörg§s eller n§got om de inte vill ha typ yoghurten eller n§got s§dant här d§,
men annars. Middagen är ju sv~rt, jag kan ju inte springa och hämta en annan
sort ~t den ... den kanske äter d~ ja potatisen d~ eller tvärtom att den äter bara
köttet d~, men den kan väl f~ en fyra, fem köttbullar d~ kanske medan de andra
kanske bara f~r tre... sedan talar man om för föräldrarna d~, det gör ju vi inne hos
oss att de har ätit d~ligt idag.

Även om de vuxna strävar efter att barnen skall smaka på maten så är det inte möjligt att
genomföra detta med alla barn, menar pedagogen. Vissa barn smakar inte oavsett vad de
vuxna gör. Den strategi man använder är att låta barnet äta den mat de tycker om, om
det går ge barnen något annat och att berätta för föräldrarna så att de kan kompensera
detta hemma.
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I följande situation vid frukosten har fyra barn kommit. Två pedagoger, Alice
(förskollärare) och Agneta (barnskötare) är med under måltiden. Frukosten inleds med en
ramsa. Barnen förväntas vara tysta innan man läser ramsan. De vuxna läser och barnen
stämmer in:
Anastasia är glad. Hon ser sina föräldrar utanför fönstret. 'Titta", säger hon ivrigt.
"Ja nu vinkar dom igen", berättar Agneta. "Ja dom ~kte nu", säger Anastasia ivrigt.
"Pappa. Otte kola", berättar Adam. De vuxna lyssnar och är inte säkra p~ vad han
säger, men enas om att det betyder att Petter är i skolan. Cecilia sjunger blinka
lilla stjärna. "S~g du n~gra bl~a älgar?", fr~gar Agneta. "Ja", svarar Cecilia och
iakttar henne. "Skogen är full med bl~a älgar", menar Agneta. "Somnade du när
du ~kte hem ig~r", fr~gar Alice, men Cecilia svarar inte. "Pappa mamma bil", säger
Adam. "Min pappa bil", instämmer Cecilia Hon pekar mot fönstret och iakttar
Adam. "Din mamma?", fr~gar hon. Agneta uppmanar henne att äta och samtalet
mellan barnen avbryts. Anastasia vill ha mer äpplemos. "Men har du smakat p~
gröten", fr~gar Agneta. "Nej", svarar Anastasia. "Ja men gör det d~", säger Agneta
och skrattar. Adam och Cecilia fortsätter att prata om sina mammor. "Mi mamma",
berättar Cecilia med ett bestämt tonfall. "Ne mi mamma", fortsätter hon och
iakttar Adam. "Nehej", markerar nu Agneta. Alice fyller i: "Cecilia, vet du vad din
mamma sa i morse. Hon sa säj till Cecilia att hon äter mycket till frukost."

Vi kan först lägga märke till att vissa initiativ till samtal tas från de vuxna, dock utan att
barnens intresse riktigt fångas. Agneta pratar med Cecilia om blåa älgar. Kanske knyter
hon an till något de talat om vid ett annat tillfälle. I alla fall tycks samtalsämnet svårt för
flickan att förstå och Cecilia verkar inte riktigt nappa på det. Hon har sett blåa älgar men
kommenterar det inte mer. Vid ett tillfälle relaterar Alice till något som skedde dagen
innan. Hon frågar Cecilia om hon somnat dagen innan. Men flickan är inte intresserad
av detta just nu.
De vuxna försöker förstå vad Adam berättar och enas om en tolkning: Petter (Adams
bror) är i skolan. De svarar på barnens kommentarer, men gör få försök att gå vidare i
barnens samtal. Man pratar inte mer med Adam om hans pappa, eller om Petter. Adam
övergår till att prata med Cecilia om sin pappa och hans bil. Cecilia försöker ta fasta på
det han säger. Barnen berättar för varandra om sina mammor och blir ivriga. Det
föranleder pedagogerna att hejda barnen. Man vill återföra barnens intresse till frukosten.
Barnen avbryts först av Agneta med ett bestämt "Nehej". Alice påminner Cecilia om att
hennes mamma vill att hon skall äta.
Nu pratar de vuxna sinsemellan. Barnen fortsätter sitt samspel. Efter en stund
försöker Cecilia f~nga Agnetas uppmärksamhet. "Neta, Neta", säger Cecilia ivrigt
flera g~nger. Efter en stund säger Agneta: "Ja vad är det? Fjanterier", fortsätter
hon sedan vänligt. De vuxna fortsätter sitt samtal om vikariebrist och g~rdagens
behov av hjälp fr~n den andra avdelningen. Agneta tycker att hon har d~ligt
samvete för att man inte kan hjälpa till s~ mycket. Cecilia leker nu med maten, har
smörg~sen i munnen. "Bit, du har väl tänder", menar Agneta. Nu sjunger Cecilia
och tittar p~ Adam. En förälder kommer med Ann-Marie (2) och ber om ursäkt att
de är sena. Agneta g~r ut i hallen och kommer sedan in med Ann-Marie och
placerar henne i en stol och ger henne gröt. Nu vill Cecilia ha smörg~s. 'Vart har
du gjort av din smörg~s", undrar Agneta. Cecilia pekar p~ Adam. "Där", säger hon
och I~ter glad. 'Ville han ha den d~?" fr~gar Agneta. "Ja", svara Cecilia med
självklarhet. Hon f~r en mjuk smörg~s. Äter. Alice berättar för mig att Cecilia är
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sv~r att f~ att äta. Till n~gon av barnen säger nu Agneta: "Du f~r sitta här hela
förmiddagen om du fjantar dig s~."

I nästa fas övergår de vuxnas uppmärksamhet till den egna arbetssituationen som är en
viktig och problematisk fråga för dem. Barnen och de vuxna blir på så sätt alltmer
uppdelade, deras livsvärldar möts inte. De vuxna samtalar sinsemellan. Barnen gör
likadant. Cecilia söker de vuxnas uppmärksamhet. Hon är ihärdig och får till slut den
vuxne att lyssna. Men resultatet blir att den vuxne i stället vänligt skojar eller möjligen
raljerar över barnens lekfulla samspel. Fjanterier, konstaterar hon. Denna formulering
och det sätt den uttrycks på är något svårtolkad.
Då de vuxna fortsätter sitt samtal fortsätter barnen sin lek. Agneta pratar till barnen
främst genom tillsägelser och hot, om än det sker i vänlig samtalston. Bit, du har vål
tänder! Du får sitta hår hela förmiddagen om du fjantar dig så. Barnen förmanas för att
de, precis som de vuxna, möts i en gemensam samvaro. Att Cecilia gav sin smörgås åt en
kamrat kommenteras kort med orden: Ville han ha den då. Frågan är hur pedagogen ser
på denna handling?
Nu vill Adam g~ ifr~n. ''Vänta lite", uppmanar Agneta. Adam skruvar p~ sig, klagar
och vill fortfarande g~. "G~", säger han flera g~nger med klagande röst. ''Tusen
g~nger säger du samma sak", p~pekar Agneta (neutral röst) och släpper ner
honom p~ golvet. "Nu g~r du och tvättar händerna!" Adam g~r till dörren som är
stängd. "Nej, jag skall öppna", invänder Agneta bestämt och fortsätter lika
bestämt: "Nu tvättar du händerna." Hon g~r tillbaka till bordet. "Jag kan väl ta det
här d~", säger hon och tar Anastasias tallrik varp~ Anastasia protesterar klagande.
"Hade du velat äta mer gröt?", fr~gar Alice. "Ja", svarar Anastasia. Agneta fnyser
och Alice skrattar lite. S~ g~r Agneta till Adam p~ toaletten. "Nu e det bra, men du
använder fel handduk", p~pekar hon. "Nej", säger Joakim. "Det gör du visst!"
insisterar Agneta. Hon g~r och fortsätter att plocka bort fr~n bordet. Alice sitter
kvar och har tagit Linus i knäet. Adam som är ute i hallen rycker i n~got. "Nej men
vad gör han nu", säger Agneta och g~r. "Nej men vad gör du! S~ f~r du inte göra."
Agnetas röst är stark och dominerar frukosten.

Då Adam har tröttnat och vill gå klandras han för att upprepa sin fråga, samtidigt som
pedagogen lyfter ner honom på golvet. Om vi inte kan veta om Adam förstår det, så
förmedlar den vuxne ändå ett dubbelt budskap. Hon ogillar att han upprepar sig
samtidigt som han får sin önskan tillgodosedd. Pedagogens instruerar Adam i vad han
skall göra. Nu tvä·ttar du händema. Nu är det bra. Då Adam försöker att öppna dörren
hindras han. Den vuxna griper in och öppnar. Pedagogen påpekar också att han gör fel,
han har tagit fel handduk. Då han invänder mot detta insisterar hon att han har tagit fel.
Hon talar förmanande om och med Adam: Nej men vad gör han nu?Den vuxne agerar
utifrån sitt perspektiv. Hon tar bort Anastasias tallrik, frågar om hon vill äta, men tycks
inte känslig för barnets önskan. En viss vänlig ironi uttrycks också sinsemellan
pedagogerna. Alice skrattar lite då Anastasia vill äta mer gröt och Agneta redan har tagit
tallriken.
Samtalet i matsituationen handlar främst om maten, men också om annat utanför här
och nu. Men det sker främst på vuxnas premisser vilket medför att barnen har små
möjligheter att förstå. Det samtal som sker med barnen rör också förmaningar om än i
vänlig eller skämtsam ton. I första hand är det barnen som initierar samtal sinsemellan
eller till vuxna. Då barnen pratar och skojar avbryts de av de vuxna. Vuxna samtalar
också sinsemellan om praktiska frågor såsom arbetssituationen föräldrars tider, etc. Det
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tycks inte heller som barnens samspel eller initiativ värderas högt i denna situation.
Pedagogerna agerar främst utifrån ett vuxet perspektiv och tycks ta detta för givet.
Fortfarande är stämningen positiv, vänligt tillrättavisande. En av pedagogerna är
framträdande och hennes förhållningssätt blir tongivande. De vuxnas fokus är ibland på
barnen, men utan att det leder till att ett möte med barnens livsvärld.

Förskolan Bananen
Förskolan Bananen består av fem avdelningar och är belägen i ett industriområde. Det
finns 13 barn i gruppen varav fem är flickor och åtta är pojkar. Tre pedagoger arbetar i
gruppen. Två är förskollärare. Sammanlagt har man 2,55% tjänst.
I enkäten skriver pedagogerna om sina mål med måltiden: Att få en lugn och trevlig
matsituation och lära barnen att äta själva. Deras strategier för att uppnå dessa mål är:
kontinuitet, genomtänkt bordsplacering och samma personal vid borden. Britta berättar:
"Ja att de ska tycka att det är gott med mat, gott att äta, att det är trivsamt vid
matbordet. De äter jätte mycket v§ra barn. Vi f§r ofta hämta mer inne hos Kajsa
för att de är matglada. Ibland sitter vi länge och äter och ibland g§r det fort och
men jag tycker det ... Ja, jag tror rätt sammansättning p~ barn det har vi, där har
vi ju tänkt va att man sätter ju liksom grupper som passar ihop. Och att ibland, ja
att det sitter n§gra som äter länge och n§gra som är snabba vid samma bord och
att det inte bara är sm§barn vid samma bord utan att man fördelar för sm§barnen
behöver längre tid ....det behöver aldrig bli n~gra s§dana konflikter....Och det är
väldigt skönt att man undviker s§dana saker. ...om de inte äter ärtor s~ äter de
inte ärtor. S§ enkelt är det. Det lär de sig kanske n§gon g§ng. Ja. Ja, och vi sitter
gärna och pratar om allt möjligt s~ här, de berättar och ... det är vanligt det gör vi
pratar väldigt mycket, man pratar med barnen. Det är viktigt att alla är med och
pratar."

Pedagogen framhåller att man vill undvika konflikter om mat, man betonar samtalet, vi
sitter gärna och pratar om allt möjligt.
Vid lunchen sitter Petter, Lea, Billy och Britta, den vuxne vid ett bord.
Britta iakttar Billy som har sin napp i munnen och snuttefilt om axlarna. Han äter
inte mycket. "Du ser jättetrött ut", säger Britta och smeker honom p§ kinden. lea
vill ha ketchup. Hon tar själv, sprutar ur flaskan och klarar att awäga hur mycket
hon vill ha. Billy vill nu ha mjölk. Han häller upp själv. D§ Petter skall ta hjälper
Britta honom. De h~lIer b§da i skeden och Petter tar r§gade skedar ris. En del ~ker
ut p~ bordet. Han tar sedan flera skedar korv stroganoff helt själv och häller ocks§
upp mjölk. "Du gillar ju ketchup", lea menar Britta. fILea och jag började
samtidigt", berättar Britta . "S~ det är lite speciellt med oss."

Barnen ges här möjlighet att utveckla färdigheter, att pröva att hälla, och att göra
bedömningar om hur mycket glaset rymmer eller hur mycket de vill ha. Pedagogen
hejdar inte barnen och tycks inte bekymrad över att de spiller på bordet. Ett av barnen får
visst stöd att ta mat men ges själv initiativet. Pedagogen hjälper, men Petter får bedöma
hur mycket han vill ta.
Pedagogen bekräftar att Billy är trött och hon visar ömhet mot honom, klappar honom
på kinden. Han tillåts ha sin snuttefi1t vid bordet. Uppmuntran och ömsesidighet är den
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strategi som den vuxne ger uttryck för. Hon är mån om att de har en gemensam bas,
tycks sträva efter att möta och dela livsvärldar med barnen. Lea och jag bÖljade
samtidigt, berättar hon och relaterar till att de har något speciellt gemensamt. Att Lea har
tagit mycket ketchup bekräftas positivt av Britta. Du gillar ju ketchup. Med det uttrycks
också en tilltro till Leas förmåga att själv besluta och ha egna uppfattningar. Den vuxna
bekräftar att Lea kan gilla något och att hon utifrån det kan bedöma hur mycket hon vill
ha.
Samtalet vid lunchen handlar ocks~ om vad barnen har gjort ute. "Petter du lekte
ju i lekstugan med Lea", säger Britta. "Ja", säger Petter och nickar. "Mamma
barn", förklarar han. Britta vänder sig till Billy och pratar med honom om vad han
har gjort, gungat. M~ltiden förflyter lugnt. Snart är Billy färdig, vill inte äta mer.
Men Britta uppmanar honom att sitta kvar en stund tills de andra ocks~ är klara.
S~ f~r Britta telefon och g~r ifr~n en stund. Nu g~r Lea ocks~ ifr~n bordet. D~
Britta kommer tillbaka undrar hon var Lea är. Hon g~r och tittar efter henne. Britta
kommer tillbaka och förklarar att Lea har tvättat sig och nu sitter och tittar i en
bok. Billy som har tappat sin napp p~ golvet säger nu fr~gande "Hämta tutten?"
"Ja gör det", menar Britta vänligt. Han klättrar ner fr~n stolen, hämtar nappen och
klättrar sedan upp i hennes knä och kurar ihop sig. "Sitta i Ittas knä", säger han
och I~ter nöjd.

Pedagogen relaterar samtalet till det barnen gjort ute, strax innan måltiden. Hon
bekräftar barnens gemensamma upplevelser. Petter och Lea har lekt tillsammans. Petter
beskriver kort deras lek. Här följer inte pedagogen upp detta utan nöjer sig med svaret.
Hon vänder sig till Billy och pratar om vad han har gjort, gungat. Kanske handlar det nu
om att involvera alla barnen i samtalet.
När Billy inte vill äta mer uppmanas han att sitta kvar och vänta på de andra. Han
accepterar. Pedagogen frågar senare barnen om Lea som gått från bordet. Hon berättar
sedan för dem om var Lea är och vad hon gör. Barnen ges möjlighet att få en helhet. Billy
uppmuntras att hämta sin napp och han tillåts att sitta i pedagogens knä. Hon visar tilltro
till att han själv kan hämta nappen och uppmuntrar hans initiativ. Situationen uttrycker
ömsesidighet, intimitet och gemenskap.
Petter har ätit upp p~ talriken, men har mat i munnen. Han ställer sig upp p~
stolen. ''Tugga upp först", förmanar Britta. Petter st~r p~ stolen och tuggar. Britta
h~lIer honom i handen. "Är du mätt?", fr~gar hon. Petter har spillt en hel del p~
bordet. När han har tuggat färdigt kliver han ner och gnider sig ömsint mot Britta
och biter henne lekfullt i kläderna. "Nej du f~r inte bita i mina kläder", protesterar
Britta och skrattar "Mr bus", fortsätter hon. Nu är barnen klara och man g~r ut i
tvättrummet. Tvättningen g~r snabbt och barnen sätter sig sedan i soffan i hallen
och tittar i böcker. En del barn klarar sig själv, de yngre hjälps av de vuxna. Barbro
sätter sig p~ huk framför barnen i soffan och säger vänligt: "Nu barnen, vet ni vad
ni skall göra nu, nu skall vi smyga in och lägga oss." Disken lämnas och alla
pedagogerna vilar med barnen. "Den som g~r upp sedan fr~n stora vilan tar hand
om disken d~", berättar Britta.

Vid lunchen sker ett samtal, delvis om maten, men pedagogen utvidgar också samtalet till
annat. Hon frågar barnen om vad de har gjort ute. Förhållningssättet är stödjande och
barnens initiativ uppmuntras. Barnen får hälla upp själva, ta ketchup och mjölk. "De
måste ju försöka", säger Britta och skrattar: "Jag tycker att de är jätteduktiga. " Barnen
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ges också ansvar att själva känna om de är mätta eller inte. Deras samtal ses inte som ett
hinder för måltiden, utan ingår som en del i denna.
Pedagogens fokus är riktat mot barnen och mot den gemensamma samvaron. Hon
utnyttjar situationen till att samtala med barnen. Hon uttrycker en strävan att försöka
möta och bekräfta barnen, utveckla samtal, men inte i första hand disciplinera barnen.
Pedagogen visar en närvaro och möter barnens livsvärld. Hon tycks drivas aven
"självklar" strategi i samklang med de mål hon beskriver för måltiden.

Diskussion
Vi kan konstatera att vuxnas fokus är riktat mot olika aspekter av måltiden. Vid frukosten
på förskolan Apelsinen är de vuxna främst engagerade i varandra. Barnen lämnas att
samspela sinsemellan. Barn och vuxna möts därför inte i ett ömsesidigt samspel. Då
vuxna riktar sig till barnen är det för att se till att barnen skall äta. I ljuset av det blir
barnens lekfullhet ett hinder som tar deras uppmärksamhet från måltiden. Å andra sidan
kan vi se att barnen får hållas, de har roligt och avbryts först efter en stund.
De vuxna uttrycker också värderingar. Barn skall äta på ett visst sätt, inte tramsa och inte
torka sig på fel handduk. Barnens strävanden att pröva själva, eller att ge någon en
smörgås tycks varken uppfattas eller uppskattas av de vuxna i denna situation. I stället
ignoreras eller hindras det. Barnen kan också "bestraffas" om de tramsar, genom att få
sitta kvar hela dagen. Men detta budskap tycks dubbelt, det uttrycks i en vänlig ton.
Samtalstonen är vänlig och atmosfären lugn. Frågan är hur pedagogerna ser på denna
situation. Är de vuxna inte medvetna om sin egen betydelse för hur barnen agerar? Eller
är det ett val man gör att ägna sig arbetssituationen under denna måltid. Oavsett vilket
antyder deras förhållningssätt att de inte utnyttjar denna måltid till ett ömsesidigt möte,
där omsorg och lärande kan förenas.
I förskolan Bananen är pedagogen inriktad på att samspela med barnen och försöker göra
det på deras villkor. Hon uttrycker en ömsesidig gemenskap med barnen, bekräftar deras
kompetens, deras förmåga att själva känna efter, ha uppfattningar och klara av
färdigheter. Att äta är en del av samvaron, men samspel, samtal och delade världar tycks
också viktiga. Ordning i ett vuxet perspektiv är inte i främsta rummet för pedagogen. Här
tycks förutsättningarna bättre för ett ömsesidigt möte där omsorg och lärande samspelar.
Främst är det den emotionella närvaron i barnens värld och samspelet mellan barn och
vuxna som skiljer mellan de båda exemplen, något som vi menar är förutsättningen för
såväl omsorg som lärande.
Trots att pedagogerna i de olika grupperna beskriver sina mål med måltiden på liknande
sätt gestaltar sig samspelet i de båda förskolorna på skilda sätt. Hur kan det komma sig?
För det första kan man fråga sig om pedagogerna menar samma sak med sina mål även
om de använder liknande begrepp och lyfter fram liknande saker. Eller kan det vara så att
även om målen är liknande mellan grupperna, är de vuxnas strategier för att nå dem
olika?
I intervjuerna med pedagogerna kan vi skönja olikheter i vad man betonar som viktigt.
Agneta från Apelsinen menar att måltiderna för det mesta fungerar bra, men att det finns
vissa barn som tramsar, vissa stönmoment som hon uttrycker det. Om barnen inte äter
kan de få något annat i stället, men det beror lite på dels vilket humör pedagogerna är på,
och om det är möjligt att erbjuda barnet något annat. De små bamen äter med fingrarna,
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det får man acceptera, berättar Agneta. Pedagogen har fokus på att barnen skall äta och
att det egentligen skall göras fint. Kan det vara så att för pedagogerna på Apelsinen är
måltiden mer en vardaglig rutinisation, där det ibland finns utrymme för vuxnas samtal.

Britta från Bananen betonar att de vill undvika onödiga konflikter om maten, att barnen
äter bra, är duktiga på att ta själva och att samtalet vid måltiden är viktigt. Vi sitter ibland
långe. Britta talar om måltiden i termer av vi. Hon menar också att arbetslaget har satt
samman barn som passar ihop för att måltiden skall fungera. Hon tycks inte främst
värdera hur barnen äter och samtalet är viktigt. Barnen ges möjlighet till kontroll.
Omsorg blir inte bara en situation utan ett etiskt förhållningssätt.
De tankar pedagogerna här uttrycker kan vi se uttryck för i de olika exemplen, vilket
tyder på en samstämmighet mellan vad man säger och det man gör.
Lärande

Vilket lärande är möjligt? Barn lär sig naturligtvis något i båda miljöerna, men de lär sig
antagligen olika saker. I båda grupperna avser troligen de vuxna att hjälpa barn till ett
lärande bortom här och nu. På förskolan Bananen kan man konstatera att pedagogerna
ger barn möjlighet till kontroll och överblick, medan man på förskolan Apelsinen i bland
överlåter kontrollen till barnen men försöker återta den då barnen "flippar ur". På
Bananen visar man tilltro till barns förmåga: bekräftar att de kan, låter barn avgöra om de
är hungriga och låter dem pröva själva. På Apelsinen behandlar man barn som om de
ännu inte är mogna för att klara av saker. Därför är det också vuxna som måste
bestämma.
På Apelsinen skall barn lära sig bordskick och följa instruktioner. Budskapet till barnen
på Apelsinen är också att de ännu inte är fårdiga för att själva ta initiativ och klara av
saker. Samtidigt tar barnen sig rättigheter, även om dessa inte är helt "legala". Kanske lär
sig barnen också att utnyttja situationer då de kan ta egna initiativ utan att hejdas av
vuxna. Kanske erfar de en frihet att själva agera utan den vuxnes bekräftande. På
Bananen blir barnen bekräftade i sina erfarenheter. De har en frihet att agera som är
sanktionerad av den vuxna. Ett gemensamt samspel, där varje persons bidrag och
initiativ kan också vara ett viktigt lärande i denna grupp. På Bananen får barn troligen en
erfarenhet av att vara kompetenta och värda att lyssna på, dvs. de är respekterade som
barn med rättigheter. Även detta är en viktig komponent i såväl omsorg som lärande.
Omsorg och lärande - möta barns livsvärld

Vad finns det för hinder och möjligheter i att möta barnen i de olika förskolorna? Kanske
kan strukturen och organisationen var ett hinder? Det är flera vuxna vid samma bord på
Apelsinen, något som man vet från forskning föder en kommunikation mellan vuxna,
vilket också visar sig i den aktuella situationen. Den ensamma pedagogen på Bananen
blir också helt upptagen och involverad i sina barns värld. Samtidigt kan vi fråga oss om
det indirekt är strukturen som tar vuxnas uppmärksamhet från barnen? Det är ju
arbetssituationen de talar om!
På ingen av förskolorna får man en känsla av att de har ont om tid, i alla fall inte vid den
aktuella måltiden. Trots detta utnyttjas inte situationen på Apelsinen till en
samspelssituation mellan barn och vuxna.
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En fråga vi har återkommit till är att pedagogernas fokus skiljer sig liksom deras närvaro i
barns livsvärld. Det intryck vi får i observationerna är att pedagogen på Bananen
förhåller sig professionellt, agerar med utgångspunkt i att ta barns perspektiv, möter och
bekräftar barn känslomässigt och tankemässigt. För denna pedagog förefaller omsorg och
lärande integrerat till en helhet. När det däremot gäller Apelsinens pedagoger så tycks de
inte sträva efter att möta barnens värld eller försöka att bekräfta deras känslor, vilket i
denna situation kan tolkas som en brist på professionalitet. Oavsett om det är en tillfällig
händelse eller inte kan vi se att vuxna skapar olika förutsättningar för barns lärande och
förståelse för sig själva som individer. Kanske är en springande punkt i denna skillnad
vuxnas närvaro i barns värld, något som vi tidigare påpekat är viktigt för såväl omsorg
som lärande.
Tillbaka till frågan om omsorg och lärande är integrerade i den pedagogiska
verksamheten. Detta är som vi ser det inte självklart. För att ett fruktbart möte mellan
omsorg och pedagogik skall ske, krävs en analys av vad omsorg är och vad lärande
innebär i dessa sammanhang. Vi menar att en oreflekterad syn på omsorg och lärande
kan medföra att dessa betraktas som dikotomier. Att tala om lärande och omsorg leder
helt enkelt tanken fel. Istället ser vi det så att det handlar om att se omsorg och lärande
som sammanvävda aspekter i arbetet med barn. Som professionell pedagog bör man både
kunna utnyttja traditionella omsorgssituationer pedagogiskt och använda sig av den
omsorginriktade aspekten i allt lärande, dvs. i förhållningssättet till barn i stort.
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OMSORG, KROPPSLIGHET OCH EN TRADITIONSTYNGD
FÖRSKOLEPRAKTIK

Gunilla Hallden och Maria Simonsson,
tema Barn, Linköpings universitet

I den inledande texten till denna rapport diskuterades begreppet omsorg i relation till
kroppslighet och en mänsklig begränsning. Diskussionen utgjorde en plädering för att
omsorg innebär att se till helheten och att uthärda den svaghet som framträder. Det kan
beskrivas som ett accepterande av sakernas tillstånd till skillnad från en slags projektsyn
som syftar till förändring. Att se och acceptera innebär en del av omsorgen och behöver
följas aven handling där omsorg ges. Omsorgshandlingar kan ha olika utformning men
innefattar att se och erkänna beroendet. I denna text vill vi dels diskutera begreppet i
relation till bilden av barnet och barnets beroende, dels till en mycket traditionstyngd
förskolepraktik nämligen bilderboksläsandet. Vi vill plädera för att koppla begreppet till
ett förhållningssätt till människan i stället för att koppla det till bestämda verksamheter
eller institutioner och samtidigt studera hur vi i en etnografisk studie kan belysa ett
omsorgsperspektiv.
I den nya barnforskningen har ett socialkonstruktionistiskt perspektiv anlagts (James &
Prout 1990). Med detta har följt en markering av barnets aktivitet och vikten av att
studera hur barndom levs, något som uttrycks i termer av 'children's agency' och 'lived
childhood' (se t.ex. Alanen 1992; James 1993; Mayall 1994). En risk med ett starkt
markerande av barnets aktivitet kan bli att barnet beskrivs entydigt som kompetent och
att de begränsningar som ligger i barnets kropp inte tillmäts så stor betydelse. En social
konstruktionism kan alltså bli reduktionistisk och förneka de omständigheter som
skillnader i kroppslig status innebär. Dessa aspekter har lyfts fram i nyare texter av de
sociologer/ antropologer som introducerade fåltet 'the new social study of childhood'.
Speciellt är detta markerat i boken The Body, Chl1dhood and Society, en antologi
redigerad av Alan Prout (2000) och med bidrag av b1.a. Allison James som var hans
medredaktör i den banbrytande boken Constructing and Reconstructing ChiJdhood från
1990. Alan Prout poängterar här vikten av att studera 'social life' som ett samspel mellan
kropp och samhälle. Kroppen som ett biologiskt fenomen och kroppen såsom den
upplevs av människan är två sidor som sätts i samband via det sociala livet. Kroppen är
inte mer 'verklig' än upplevelsen av kroppen, men upplevelsen av kroppen sker via ett
samspel mellan kroppen i ett specifikt samhälle och de nätverk och institutioner som
människan ingår i. Det handlar om vikten av att upphäva motsättningen mellan natur
och kultur, men inte genom att förneka den ena eller andra sidan utan att lokalisera
kroppen/naturen i ett samhälle/en kultur '... the necessity of moving beyond the
relationship between body and society per se and locating this in the dense, networked
heterogeneity that is social life' (Prout 2000 s 13).
Pia Christensen diskuterar i ett av bidragen i boken hur barns sårbarhet kan ses som
uttryck för en kulturell mening (Christensen 2000). Barn ställs i kontrast till de vuxna och
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symboliserar både kontinuiteten i den vuxnes liv och de förlorade värdena. När barndom
kopplas till sårbarhet markeras den vuxnes roll som beskyddare och speciellt i relation till
barnets kropp. I sin etnografiska studie av barn i skolan och på skolgårdar visar
Christensen hur barn och vuxna hanterar fysisk skada hos barn. För barnen är det
centrala att få dela upplevelsen 'Titta, det blöder!', medan för vuxna förväntningarna om
skydd reser frågan om vad som skall åtgärdas. Detta utnyttjar Christensen för en
diskussion om den objektiva kroppen och den subjektiva. Vad behöver kroppen ur ett
somatiskt perspektiv och vad behöver den ur fenomenologiskt? Kopplat till
omsorgsbegreppet kan vi fråga oss vilka perspektiv på kroppen som aktualiserar omsorg
och hur den då visar sig. Vi har tidigare angivit att omsorg handlar om ett förhållningssätt
till människan. Om vi skall se det som uttryck för en del av det sociala livet innebär det
att förhållningssättet kopplar samman den biologiska/somatiska kroppen och den
upplevande kroppen. Att erkänna beroendet, men också 'se sig själv i andra' (Liedman
1999) och att kunna se och erkänna också det man inte kan åtgärda. Om barnets
beroende och den vuxnes skyddande blir den centrala uppdelningen går mötet mellan
likar förlorad. 'Se med mig/ dela min upplevelse' var det genomgående i barnens
uttryckta önskningar i Christensens studie (ibid 2001 s 51). Omsorg kan då betyda att
bejaka upplevelsen men också de delar av den somatiska kroppens behov som kan
åtgärdas.
När vi i denna text kopplar omsorgsbegreppet till bokläsande i förskolan gör vi det för att
lyfta fram relationen mellan läsningens didaktiska aspekter och dess sinnliga. Att höra en
berättelse innebär att öppna sig för nya upplevelser, men också att försjunka och låta de
egna tankarna löpa parallellt med berättarens röst. Berättelser är centrala i
identitetsprocessen och har belysts i en omfattande forskning (se t.ex. Bruner 1987;
Hallden 2001) och att mötet med boken är en viktig del av berättandet visar den
omfattande literacy forskningen (se t.ex. Cocran-Smith 1984; Meek 1998). I förskolan har
böcker sedan lång tradition använts både för samspel mellan vuxen och barn och för att
introducera barnen i bokläsandet med början i bilderboken. I boken Lära av sagan
diskuterar Ingrid Pramling, Maj Asplund Carlsson och Anna Klerfelt (1993) bokens roll i
förskolan i relation till Socialstyrelsens pedagogiska program och pekar på hur man där
lyft fram kulturen som ett av tre delområden. Via boken sägs språket och
kommunikationsförmågan stimuleras liksom att en bearbetning av känslor och
upplevelser möjliggörs och en förståelse för olika livsvillkor gynnas. Boken är således
central i ett utvecklingspedagogiskt perspektiv. Samtidigt påpekar författarna att
högläsning i förskolan sällan ges en pedagogisk roll utan snarare används för att samla
gruppen och skapa lugn, något som snarare kan ses som en disciplinerande funktion.
Genom att analysera några bokpraktiker vill vi diskutera hur boken kan ses som en
samlande punkt för omsorg, inte alltid pedagoginitierad, men synlig i praktiken.
Det vi vill beskriva är situationer där barnen via sitt sätt att agera visar oss att de
försjunker i ett lyssnande och att den samvaro som bokläsandet utgör åstadkommer en
vila. Det rör sig om ett kroppsligt tillstånd, där närheten till pedagogen eller till andra
barn är viktig. Barnen lyssnar på en berättelse, men det är inte alltid innehållet som är i
fokus för barnen. Läsandet blir en samlingsstund där vilan är huvudmålet för pedagogen
och där barnen i sin nära kroppsliga samvaro understryker de processer som pågår
parallellt med att de lyssnar. Den faktum att en vuxen sitter ner och med sin kropp utgör
en samling och koncentration är viktigt. Samtidigt kan vi se att vissa barn själva skapar
en lässtund och tillsammans två och två åstadkommer samma koncentration och
kroppsliga närhet. Skall dessa stunder ses som uttryck för omsorg och vem visar omsorg?
Vi menar att det är meningsfullt att ställa dessa frågor därför att omsorg handlar om
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kroppen och i detta fall kroppens vila. Emellertid är det vila i kombination med närheten
till en annans kropp och till ljudet av någon röst. Det tillstånd som barnen befinner sig i
kan göra att situationen kan betecknas som en omsorgssituation i betydelsen att den
åstadkommer både koncentration och vila; två tillstånd som i en mening förutsätter
varandra och som kan ses som kopplade till kroppen och till hälsa.
Denna studie baserar sig på ett etnografiskt datamateriai som samlats in under vår och
höstterminen år 2000. Vi valde att studera bokpraktiker på två förskolor ur olika
geografiska och socioekonomiska områden i en medelstor stad. Två 3-5 årsavdelningar
med sammanlagt 53 barn ingick i studien, vilka här kommer att benämnas Äpplet
respektive Päronet. Antalet barn varierade under året, då några barn lämnade förskolan
och gick över till skolverksamhet, medan platserna återfylldes med treåringar vid
höstterminens början. Deltagande observationer kring barnens bokaktiviteter har utförts,
vilka varit utspridda under hela förskolornas öppettider. Under totalt en månads tid har
på vardera förskolan med videokamerans hjälp de deltagande observationerna
dokumenterats. Sammanlagt har hittills ca 35 timmars videoinspelningar gjorts.

Den organiserade kroppen
Återkommande inslag i den dagliga verksamheten på de studerade förskolorna är den
kedja av aktiviteter där kroppens fysiska behov sätts i fokus. Här tänker vi framför på de
aktiviteter som inryms mellan kl 11-13 såsom samlingen som förbereder matsituationen,
måltiden, kroppsvården (tvätta händerna, toalettbesök etc.), vilan och utevistelsen.
Kroppen ingår alltså i en mängd projekt och i detta ser vi uttryck för omsorg om
kroppens välbefinnande i organisk mening. Innan vilan skall barnen klara av kroppens
behov och snygga till den innan de kan träda in i den sociala samvaron med andra.
Vilan på svenska småbarnsavdelningar innebär sovande, vilket är en slags total
kroppsvila såväl fysiskt som psykiskt. Då det gäller de studerade 3-5 års avdelningarna så
organiseras lässtunder i direkt anslutning till matsituationen, där vilan och boksituationen
kopplas ihop till en gemensam aktivitet. De barn som fortfarande har sovbehov får först
delta i bokläsningen gemensamt med de andra barnen, för att sedan få gå att sova (1
flicka på en av de aktuella avdelningarna).

Bokpraktiker
Utifrån videoobservationerna kan sägas att det i barnens bokläsande förekommer såväl
individuella aktiviteter som interaktioner med andra. Bokpraktiken som interaktion med
andra kan bestå av interaktioner av typen barn-barn, barn-vuxen och grupp-vuxen
konstellationer. Då det gäller vuxen-grupp-interaktioner förekommer sådana vid
samlingar, lunchläsningar men även i spontant konstruerade sagostunder.
I det här skedet av arbetet har vi koncentrerat oss på att studera lunchläsningen. Denna
speciella typ av bokpraktik som förekommer i förskolan är organiserad, vuxenledd och
starkt ritualiserad. Vid en översikt av 30 lunchläsningar i de två förskolorna har vi funnit
en gemensam struktur i dessa bokaktiviteter. Efter måltiden följer barnen rutinerna utan
pedagogens inblandning. De väljer en bok och sätter sig på en bestämd plats i rummet,
vilken är avsedd för bokläsande. Denna uppsamling sker kontinuerligt eftersom barnen

54

Rapport fr~n Nätverk för barnomsorgsforskning, Göteborg 20-21 november 2000

avslutar måltiden i olika takt. Barnen hinner ofta att titta-bläddra i flera böcker innan
pedagogen träder in på läsarenan. Denna fas kan kallas för en läsförberedande aktivitee
till högläsningen. I likhet med Cocran-Smith (1984) som tittade på sagoläsningen i
amerikanska förskolor, finner vi att det förekommer regler kring läsaktiviteten som
barnen måste respektera, t.ex. normer rörande icke verbala beteenden såsom
sittarrangemang, hållning, visuell uppmärksamhet samt lyssnandemönster. Detta kan
redan iakttas i den förberedande fasen, då barnen söker kamrater att dela boken med,
sitta bredvid etc.
När pedagogen inträder på arenan förhandlas två viktiga aspekter rörande den
förestående lässituationen; dels var de enskilda deltagarna skall placera sig, dels vilken
bok som skall läsas. I denna förhandling kan barnen påverka innehållet i lässituationen
med enskilda eller grupprelaterade önskemål. Finns det inte utrymme för alternativ till
den huvudbok som pedagogen vill läsa p g a särskilda pedagogiska mål, kan bok nummer
två få bli barnens val. Att pedagogen inträder på läsarenan innebär också att barnen inte
är tillåtna att leka med leksaker eller med varandra.
Då det gäller syftet med lunchläsningen kan detta variera. En dimension kan vara att
bokläsandet i första hand ses som en lärostund, alltså som en inlärningsaktivitet. Det
avgörande för aktiviteten är då vad som finns mellan pärmarna på boken och hur detta
innehåll med olika metoder och medel kan nyttjas i relation till barnens utveckling och
den aktuella verksamheten. En av förskolorna (Äpplet) arbetade t.ex. med teman, där
förskolläraren införskaffade temarelaterade bilderböcker och faktaböcker vilka var fritt
tillgängliga för barnen, och som nyttjades vid lunchläsningen och i andra organiserade
aktiviteter.
En annan dimension som vi vill lyfta fram är att lunchläsningen som tidigare nämnts ses
som en stund av vila, alltså som en omsorgssituation. Detta kommer i det följande att
illustreras utifrån förskolan Päronets sätt att hantera lunchläsningen.
Lunch/äsning på Päronet

På förskolan Päronet (totalt 15 lunchläsningar dokumenterade) har pedagogerna åsikten
att barnens val av böcker är viktigt för läsningen. Det egentliga bokinnehållet har inte så
stor betydelse för läsandet, utan fokus ligger på bokens förmåga till stämningsskapande
och att underlätta för barnen att få en vilostund efter maten. Vi noterar utifrån det
insamlade materialet att bilderböckernas författare aldrig nämns, samt att boktitlarna
enbart undantagsvis nämns. Ibland annonseras kända barnböcker ut under de
samlingsnamn som barnen själva använder, t.ex. "Nu skall vi läsa om Alfons!" eller "Nu
skall vi läsa om Petsson!" Böckerna avidentifieras på detta sätt och görs till 'sagor' med
folksagokaraktär, vilket också återkommer vid avslutningen av böckerna genom den
kända avslutningsfrasen "Snipp snapp snut, nu var sagan slut... ". Noteras kan att alla i
personalen på denna förskola kallar läsningen efter lunch för "sagoläsning" och att de
alla avslutar lässtunden med denna fras. Om boken är för lång delas läsandet upp på två
efterföljande dagar (t.ex. Sven Nordqvist, Pettson tältar 1992; Siv Widerberg,
Daghemmet Rödmyran: Utflykten 1982). Den roll som bilderböckerna har är alltså mer
aven social än aven litterär karaktär.

l Samtidigt hinner pedagogen under tiden med de praktiska sysslorna efter måltiden, som Lex. att köra ut
matvagnen och snygga till i rummen.
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Boksituation nr 1, Tid: 12.18.03-12.30.53, Plats: Lekrummet
Aktörer: Elsa, Annika, Gustav, Allan, Robin, Anton samt pedagogen
När pedagogen inträder p~ läsarenan samlar hon ihop böckerna fr~n barnen och
lägger dem p~ bordet. Hon har med sig en bok i handen vilken de har börjat p~
dagen innan och som de nu skall fortsätta att läsa (Siv Wideberg: Daghemmet
Rödmyran; Utflykten). Var skall jag sitta? - fr~gar pedagogen. Här bredvid mig~
säger en av flickorna och bereder plats för henne. Gustav (5:7) passar p~ och
flyttar till Robin (5:2). Allan (4:7) kommer med en bok i handen-"Var skall jag
sitta?" Pedagogen breder plats ~t pojken. Anton passar p~ att sätta sig ännu
närmare fröken. De sitter tr~ngt p~ lässoffan. Pedagogen har tv~ barn p~ ena
sidan av sig och fyra barn p~ den andra. Gustav vill inte att Annika (4:2) skall
nudda hans ben, och försöker att sätta sig p~ nytt och skakar p~ fötterna. Detta
uppfattas ocks~ av Annika som drar ihop benen. "Jag f~r inte rum"- säger Gustav.
Pedagogen passar p~ att fr~ga Gustav om bokens inneh~1I för att f~ honom tillbaka
till boken. "Kommer Du ih~g vad boken heter?" Först repeteras berättelsen
gemensamt genom att pedagogen ger ledtr~dar i form av fr~gor. Allan lägger
armen pä Antons (4:3) axel och de ler mot varandra och sjunker ner i soffan.
Under tiden börjar Gustav att sparka med fötterna och Robin och Elsa (5:6)
härmar aktiviteten. De f~r en aktivitet ihop, vilken Elsa strax lämnar genom att
fr~ga "Skall jag g~ till fem~rsgruppen idag ?" Nej- svarar pedagogen och rör
samtidigt vid Gustavs fötter och han slutar i samma ögonblick att sparka.
Pedagogen bläddrar fram till den sida där de slutade. Nägra barn kommenterar att
de slutade n~gon annanstans. Efter att pedagogen hittat rätt ställe börjar
högläsningen. Alla barnen riktar blickarna mot bokens uppslagssidor. Allan fr~gar "
Är det tisdag idag?" "Nej~" svarar fröken, och avbryter läsningen för att g~ igenom
veckans dagar varefter hon ~tertar läsandet. Robin och Gustav börjar att busa
med varandra och försöker milt kittla varandra under hakan och viskar ohörbara
saker till varandra. De skrattar i tysthet. Pedagogen tittar flera g~nger ~t deras h~11
men avbryter inte. Anton sitter försjunken med Allans hand p~ sin axel. Annika och
Elsa pillar p~ läppen. Elsa sitter lutad tät intill pedagogens arm. Under den
~terst~ende läsningen häller Robin och Gustav p~ med olika aktiviteter s~ som att
ta av och p~ sina strumpor, viska, känna p~ ansiktet, skratta och gömma/fä tag i
varandras öron. Gustav klagar att Robin spottade i handen och torkade p~ hans
kläder. Pedagogen säger "Nu läser jag. Nu läser jag. Du har gjort likadant. S~
skvallra inte p~ varandra" och klappar honom pä armen. Robin och Gustav tittar
och ler mot varandra och fortsätter att viska. Pedagogen fortsätter med
sagoläsningen vilken strax därefter avslutas med "Snipp snapp snut, nu var sagan
slut". Barnen och pedagogen säger sedan tillsammans "och nu g~r barnen ut".
N~gra barn rusar ut. Annika och pedagogen sitter kvar en stund. Annika passar p~
att sätta sig närmare och kramar pedagogens arm h~rt. Pedagogen stryker henne
p~ kinden. Därefter lämnar de tillsammans läsarenan. (000912)

Förskollärarna på Päronet påpekar vid samtal att det är viktigt att barnen får fantisera
kring bilderboken, kring sagan, vilket enligt dem åstadkommer ett försjunket inre mentalt
tillstånd hos barnen, men också en kroppslig vila. Utifrån detta pedagogperspektiv får
böckerna inte vara för svåra, då detta kan utgöra ett hinder för barnen att sugas in i
fantasin. Med andra ord bör barnen enligt pedagogens tolkning förstå den text som läses
annars tappar de lätt sagans röda tråd och därmed även intresset.
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Vems projekt är boksituationerna?

Pedagogerna på förskolan Päronet ser det som sin uppgift att åstadkomma en lässituation
med högläsning där barnen är "publik". Detta sker inte alltid monologiskt utan periodvis
även dialogiskt då barnen ställer frågor kring böckerna. Vilka frågor ställer då barnen?
Utifrån en första tolkning av materialet handlar de om såväl text/bildperspektivet
(förklaringar, metakommentarer, bakgrundsinformation etc.) som läsarperspektivet
(associationer, värderingar, identifikationer etc.). Som redovisats ovan förekommer också
frågor som inte är knutna till bok1äsandet, utan som kan handla om allt möjligt annat
t.ex. tider för hämtningar, vad är det för dag osv.
I boksituation nr 1 ser vi att barnen i olika grad är involverade i lässituationen. Vi ser
barn som fullt ut är deltagare i pedagogens projekt (Lave och Wenger, 1991), dvs. de
underordnar sig pedagogen som initierat aktiviteten, projekt, och som definierat mål och
resultat (Annika och Anton). De sitter stilla, lyssnar, tittar och ställer frågor om bokens
innehåll. Deras kroppsspråk avslöjar också att kroppen är i vila. Man kan också se
exempel på barn som inte fullt ut deltar i lässtunden (Allan och Elsa). Deras deltagande
kan sägas vara perifert i det att deras uppmärksamhet pendlar mellan boken och deras
egna aktiviteter. Slutligen kan man se exempel på barn som inte alls deltar i pedagogens
aktivitet (Gustav och Robin), utan som istället skapar sig en egen aktivitet trots att de
befinner sig på läsarenan. Pedagogen tillåter detta så länge det inte stör de andra barnens
läsupplevelse. När dock Robins och Gustavs egen aktivitet blir konfliktfylld, så menar
pedagogen att hon inte kan gå in i deras aktivitet och hjälpa till då hon är upptagen med
något annat dvs. med hennes projekt. "Nu läserjag. Nu lä'serjag. Du har gjort likadant.
Så skvallra inte på varandra" (000912).
Under datainsamlingsperioden har det förekommit att barn visat motstånd mot
lunchläsandet genom att helt sonika lämna läsarenan för en annan mer attraktiv aktivitet
som t.ex. att gå ut. Vi har funnit att pedagogens projekt alltså inte alltid överensstämmer
med barnens projekt men också att pedagogens projekt inte alltid stör barnens projekt.
Kroppslighet

Vad betyder det för barn att få sitta nära pedagogen? Man skulle kunna hävda att det vi
har att göra med här är status, om den bästa möjliga platsen för att se illustrationerna
eller om att få närhet till den vuxnes kropp. I denna text vill vi lyfta fram den sistnämnda
aspekten och diskutera kroppslighet i bokläsningssituationer.
Såväl pedagogen som vissa barn kan urskiljas som accepterande eller icke accepterande
vissa kroppsbeteenden hos andra. Utifrån ett pedagogperspektiv accepteras vid läsningen
vissa kroppsbeteenden från barnens sida som t.ex. att krama varandra, medan andra
kroppsbeteenden som drar barnens uppmärksamhet från berättelsen inte accepteras av
den vuxne. Vid lässituationen görs på detta sätt en fysisk reglering av kroppen, för att på
så sätt få en inre aktivitet hos de enskilda barnen. Denna reglering sker inte enbart från
pedagogens sida utan också från barnens, t.ex. dras gränser för vem eller vilka som
får/ inte får röra varandra. Situationen, att sitta kring en läsande pedagog, är alltså viktig
utifrån ett pedagogperspektiv, för att stärka barnens känsla för den egna kroppen och för
att skaffa goda vanor av vila. Detta exemplifierar pedagogen med sin kropp och sitt
förhållningssätt, och hennes kroppslighet gör det eftersträvansvärt att sitta bredvid henne.
På förskolan Äpplet organiseras barnens placering, i det att alla barnen får sitta bredvid
pedagogen i tur och ordning, medan det på Förskolan Päronet gäller att komma först.
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Vid ett annat tillfälle (000914) sitter Elsa i armkrok med pedagogen under läsandet. Båda
har kortärmat på sig, och Elsa kommenterar den vuxnes kropp: "Du är kall", och klappar
och kramar samtidigt hennes arm. Pedagogen känner på hennes arm och svarar "Du är
varm och skön! De tittar på varandra och ler mot varandra. Elsa räcker fram sin andra
arm och säger "Känn här också!". Sådana här "kroppsligheter" hindrar inte pedagogen i
läsandet. Pedagogens biologiska kropp har en faktisk betydelse i situationen, där den har
friheten att ingå i en mängd projekt. Många barn kryper också ofta tätt intill pedagogen
när de sitter bredvid henne (t.ex. Annika och Anton).
När pedagogen läst färdigt den första boken (eller den mängd som hon anser vara
tillräcklig) öppnar hon upp läsarenan, så att de som så önskar kan lämna densamma. Det
reducerade barnantalet inbjuder då till än större kroppslighet mellan aktörerna under det
fortsatta läsandet. Detta kan illustreras med flickan Annika, som då ibland lägger
huvudet i knät på pedagogen, och som ibland pussar henne. Man kan tolka detta som att
barnen nyttjar denna kroppslighet för att vara nära en vuxen eller annat barn. För vissa
barn kan lässituationen vara den enda gång på dagen då detta är möjligt på förskolan.
Hur ser då den kroppsliga kontakten ut mellan barnen under lunchläsningen? Då de sitter
tätt intill varandra på soffan, är lässtunden en viktig mötespunkt för dem, där de kan gå
in i en mer nära och konkret interaktion med varandra. Exempelvis är det viktigt att sitta
bredvid någon som man kan ha mysigt eller lekfullt ihop med. Det motsatta kan
åstadkomma att barnen inte får lugn och ro. Detta blir ett störande moment för
pedagogens projekt, vilket hon återgärdar med disciplineringsåtgärder, som t.ex. blickar,
tilltal eller kroppskontakt.
Vem är det som ger omsorg?

Den gemensamma samlingsstunden för läsandet har en tidsram som styrs av olika
faktorer, t.ex. personalens arbetspass, raster etc. Rent konkret innebär detta periodvis
färre vuxna, vilket medför att personalens arbetsmetod då måste vara av mer
övergripande karaktär. Med andra ord har personalen då inte förutsättningar att fortsätta
med läsandet, även om barnen ofta försöker förlänga lässtunden genom att flagga för nya
böcker. Hanteringen av den så uppkomna situationen, kan skilja sig markant mellan
såväl förskolor, som mellan personalen på en och samma avdelning. Ett sätt att hantera
det hela illustreras här av pedagogen Ingrid på förskolan Päronet:
'1ngrid: Ni kan läsa själva men jag m~ste g~ ut och ta hand om de andra barnen"

(000905)

Ett annat exempel ges i boksituation nr 2 nedan:
Boksituation nr 2, (000419), Tid: 12.37.30-12.38.37, Plats: Lekrummet
Aktörer: Annika, Anton och pedagogen
Pedagogen:
Anton:
Annika:
Anton:
Pedagogen:
Annika:

Det var en skojig saga.
Och nu säger vi Snipp,snapp snut så var sagan slut.
Nu vill jag läsa den.

Tittar på Annika.
Helena räcker fram
boken till honom

Nämen, de de gjorde så därför därför de kunde göra så så de gjorde
presenter.
De hade hemligheter. Så de var inte elaka mot honom. De ville inte
visa att de höll på att göra massa skojiga saker för honom.
Hm. Skall du också sitta kvar här och vila.
Ja.
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Pedagogen:
Anton:
Pedagogen:
Annika:
Pedagogen:
Anton:
Annika:
Pedagogen:

Vill Du ha de här böckerna att titta i?
J ag har två böcker.
Du har två böcker. Du kan ju hämta mer. Det finns hela bordet fullt.
Varför finns hela bordet fullt?
Vi har ju varit på biblioteket och lånat.
Jag tar den med apan.
Och villjag tar den här.
Och nu kan Ni sitta här och vila er en liten stund till, gör ni det.

Tar en bok
Tar en bok

Som vi ser i excerptet har det väckts ett intresse hos vissa barn att själva titta vidare i
böckerna, men också till att fortsätta med vilan dvs. förlänga situationen. Pedagogen
accepterar att omsorgsituationen i betydelsen koncentration (läsande) och vila fortskrider
utan hennes egen inblandning. Hon ger ramen för aktiviteten, dvs. förlänger
sagostunden, men innehållet får bestämmas av barnen. Att pedagogen lämnar läsarenan
innebär att olika aktörspositioner blir tillgängliga att inta. I excerpt nr 2 nedan ser vi hur
de två barnens samspel fortsätter. Aktörer är två 4-åriga barn, en flicka och en pojke,
vilka vill fortsätta att 'läsa'. Inom ramen för deras agerande tar flickan berättarpositionen,
medan pojken intar en lyssnarposition.
Boksituation nr 2, (000419), Tid: 12.45.58-12.46.38, Plats: Lekrummet
Aktörer: Annika, Anton och pedagogen
Annika:

Anton:

Ja. En trampbil. Sen fick han massor av presenter och andra.
En leksak. En bil som han kunde köra i. Grattis på
födelsedagen!
En till bok skall du läsa!

Annika:

Anton:

Pipig röst

Går skrattande och hämtar en bok.
Letar efter apboken.
Sitter kvar men sträcker sig efter en
annan bok på soffan så hon
halvliggande håller på att sätta sig
upp, när Anton kommer tillbaka.

Mycket fler böcker!!
De här då!
Sätter sig under tiden.
Tar sig till ögonen

Annika:

Ja den också. Men först av alla skall vi läsa den. Den goda
soppan. Jag vill göra soppa!

Anton:

Jag är trött!

Annika:
Anton:
Annika:
Anton:
Annika:

Ja, då kan du vila här.(xxxx)
AAAA
Ja du kan vila!
Jag vill se boken först!
Och sen när jag ville göra soppa. När jag ville göra soppa.
En gång så får de pumpor. Sen hade de pumpsoppa.

Smeker Anton kind med handens
baksida. Anton accepterar detta.
Anton gnuggar andra ögat med andra
handen.
Anton gäspar!
Smeker honom mjukt under hakan.
Anton bläddrar förstrött i sin apbok
men tittar i Annikas samtidigt.
Munnen är öppen och tungan hänger
avslappnad?! .

Här kommer tydligt flickans bok- och berättarkompetenser fram, då hon avhandlar bok
efter bok på ett sammanhängande sätt och konstruerar "berättelser". Här reproduceras
alltså lunch1äsningens struktur dvs. någon som "läser" högt (Annika läser av bilderna,
bläddrar) och någon som lyssnar (Anton), de konstruerar lässituationen på den bestämda
soffan. Det förekommer stundtals i den inledande läsfasen att barnen också diskuterar
och förhandlar om vad boken skall handla om.
Flickans agerande har vi tolkat som ett sätt att uppmärksamma och tolka pojkens
kroppsignaler, och dessa signaler bemöter hon själv med att agera med kroppen, dvs.
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smeker honom på kinden med handens baksida. Detta gör i förlängningen att pojken
slappnar av och säger att han känner sig trött, vilket förstärks med hans kroppssignaler;
gnuggar ögonen och gäspar. Flickan berör då återigen hans ansikte tillägger att "du kan
vila".
Vi kan ställa frågan -Vad innebär det att en fyra år gammal flicka smeker sin jämnåriga
kamrat och säger "du kan vila"? Man skulle kunna hävda att vi har att göra med ett
inslag av vuxenvärldens vårdande och uppmuntrande gester vid bemötandet av ett trött
barn, fast här utfört aven flicka på en jämnårig kamrat. Flickan bejakar att det är helt i
sin ordning att man känner sig trött ibland på förskolan. Genom att hon berör hans
ansikte, och samtidigt han tillåter att hon gör detta, skapar de en närhet till varandra. Att
Annika uppmärksammar pojkens trötthet tolkar vi som att hon positionerar sig som den
snälla, omhändertagande och vårdande 'kvinnogestalten' , som återfinns vid t.ex.
godnattsagoläsningen och lunchläsningen. Vad som här är intressant är flickans
handlingskraft och initiativförmåga till att i en institutionskontext positionera sig i
"omsorgsgivande vuxenpositioner" när det finns ett behov av omsorg att tillfredsställa. I
denna omsorgsdiskurs positionerar sig också pojken som omsorgstagaren och tillägger
senare "jag vill se boken först". Med andra ord vill han bli underhållen och erkänner
beroendet av hennes läsande. Därmed legitimeras hennes handling att "läsa-berätta" för
honom (vilket hon omedelbart fortsätter med), såväl som vilan. Att se behovet och att
acceptera mottagandet är alltså en del av omsorgen, vilket i detta fall följs av handlingen
att boken läses, och vid denna handling ges omsorg. Man kan tolka detta som att
bokläsningen utgör en samlande punkt för omsorg. Här bör tilläggas att Annika i andra
lässituationer med andra aktörer kan ta positionen av att vara den lyssnande dvs. hon
låter sig då bli underhållen fast hon besitter en mycket hög bok- och berättarkompetens.
Då är det istället andra dominansförhållanden som t.ex. ålder och status i gruppen som
bestämmer de olika positionerna.
Det som i utredningstexterna uttrycks som förskolans möjlighet att utveckla barnens
lyhördhet för andra: "Förskolan har en unik möjlighet att ta till vara och utveckla
barnens förmåga till empati, ansvarskänsla och social handlingsberedskap på ett sådant
sätt att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs" (SOU 1997:157 s 125) visas här i
samband med barnens bokläsande. När den vuxne i en inledning läser för barnen kan
barnen lyssna, vara nära varandra och samtidigt vila. De två barnen fortsätter denna
aktivitet. De bläddrar båda i böckerna, men flickan intar vuxenpositionen medan pojken
avslappnat lyssnar och vilar. Här menar vi, kan vi se att mötet med boken erbjuder en
samvaro som inte enbart är ett möte med en berättelses intellektuella innehåll, utan också
en möjlighet att sitta nära och uppleva sinnligheten i den nära samvaron. Literacyforskningen poängterar, som vi sa inledningsvis, den nära kopplingen mellan berättandet
och boken. Berättandet fyller funktionen att öppna nya världar för lyssnarna, men också
att låta dem känna igen det välbekanta.
Vad vi har velat visa med exempel från en etnografisk studie är hur bokläsande fyller
andra funktioner än vad man kanske i förstone tänker på då det gäller berättandet. I
situationer runt boken erbjuds en närhet och ett kroppsligt välbefinnande som kan ses
som en omsorgssituation. Inte i första hand i betydelsen att sköta om någon, men att dela
en upplevelse och att 'se sig själv i andra'.
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EDUCARE ELLER EDUCARE
- FÖRSKOLEPERSONALENS DILEMMA

Birgitta Lidholt,
Skolverket

Syn på omsorg och pedagogik som oskiljaktiga begrepp

Synen på omsorg och pedagogik som oskiljaktiga begrepp är kännetecknande för den
svenska förskolan och betonas i offentliga utredningar och allmänna råd sedan
Barnstugeutredningen (SOU: 1972:26). I "Pedagogiskt program för förskolan",
(Socialstyrelsen, 1987) framhålls att vård och omsorg inte kan särskiljas från pedagogiska
situationer och denna syn torde delas av majoriteten av förskollärarkåren.
Omvårdnad har ett pedagogiskt värde. Vård och omsorg kan inte särskiljas från
pedagogiska situationer. Också i vård och omsorgssituationer finns inslag som kan ge
barnet nya erfarenheter eller som bekräftar redan bildade begrepp (Socialstyrelsen, 1987).
I Sveriges första läroplan för förskolan (Lpfö 98) följs denna tanke upp och uttrycks på
följande sätt: "Förskolans verksamhet skall präglas aven pedagogik, där omvårdnad,
omsorg, fostran och lärande bildar en helhet." (Lpfö 98, s. 8).
Av nedanstående utsagor (Lidholt, 1999) framgår emellertid att denna tanke under
rådande förhållanden börjar att ifrågasättas.
Kerstin: Nu f~r vi anpassa planeringen till att vi bara är tre, ibland tv~ och Anna
Greta har varit ensam nu flera eftermiddagar Det är ingen ide att planera n~got för
eftermiddagarna. Vi m~ste prata om det här. Det är s~ jobbigt med rasterna
ocks~.

Magda/ena: Men Ann (omr~deschefen) talar om pedagogisk verksamhet p~
förmiddagarna och barnpassning p~ eftermiddagarna. Det kanske är lösningen.

Det förefaller som om personalen på de förskolor som ingår i min studie börjar fundera
på om det inte är bättre att ha planerad pedagogisk verksamhet vissa tider på dagen och
tydliggöra att det mer handlar om omsorg vissa delar av dagen.
Av de nedskrivna veckoplaneringarna och diskussionerna på planeringsmötena att döma
går den planerade pedagogiska verksamheten företrädesvis av stapeln på förmiddagarna
när barnen är indelade i mindre grupper och personaltätheten är något högre än på
eftermiddagarna. Detta avspeglar i viss mån ett särskiljande av omsorg och pedagogik
och förefaller vara allmänt accepterat bland personalen på de tre förskolorna som ingår i
studien. Det är en pragmatisk lösning, som har prövats och befunnits fungera, men den
behöver för den skull inte vara önskad av personalen.
Denna begynnande synvända utgör snarare en anpassning till de reella villkoren än ett
förändrat synsätt utifrån pedagogiska motiv och ett i grunden förändrat synsätt. Det
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kanske snarare är en gradvis förskjutning av tyngdpunkten inom ett dominerande synsätt
- från en större betoning på omsorg i förhållande till pedagogik - man skulle kunna säga
från "educare" till "educare".
Att undvika kaos och finna mening
"S§ liksom vad begär man av oss?"

En del av innehållet i det förskolepersonal gemensamt talar om och reflekterar över
handlar om det de uppfattar som problem eller bekymmer - vad de upplever som "fel",
vad som behöver "fixas" och hur (Lidholt, 1999).
Dessa bekymmer är ofta relaterade till nya och förändrade ramar, krav och
förväntningar, ett ökat "tryck". Det är framförallt konsekvenser av de ekonomiska
förändringarna, dvs. nedskärningar av resurser till barnomsorgsverksamhet, som
personalen upplever som problem och leder till vad de uttrycker som kris och kaos.
Konkret innebär nedskärningarna större barngrupper (upp till en fördubbling av antalet
barn i grupperna), en minskning av personaltätheten (i vissa fall till hälften), minskade
resurser för pedagogisk ledning, köks- och städpersonal och så gott som obefintliga
vikarieresurser.
Arbetstempot är högt, och tidsbrist förefaller att vara legio. Tid för planering,
dokumentation och utvärdering är svårt att få fram. Tid för kollegial reflektion under
ordnade förhållanden är en bristvara. Det finns exempel på avdelningar som vecka efter
vecka ställer in sina veckoplaneringsrnöten - huvudsakligen p.g.a. den ansträngda
arbetssituationen och brist på personal. Tom. tiden för småprat under rasterna har
minimerats: "Vi säger bara saker till hälften och minns inte vilka vi informerat om olika
saker. Vi hinner inte prata om barnen."
Oro för den generella pedagogiska kvaliteten

Vanliga bekymmer är oro för barn och föräldrar och för den generella pedagogiska
kvaliteten. De förskollärare och barnskötare som är oroliga för den pedagogiska
kvaliteten anser inte att de i tillfredsställande hög grad når de officiella målen, som
innebär att ge varje barn stöd och stimulans till en allsidig utveckling i nära samarbete
med föräldrarna.
Enligt socialtjänstlagen ska verksamheten utgå från varje barns behov. (Socialstyrelsen,
1995) men det är en vanlig uppfattning på de tre förskolor, som ingår i undersökningen
att det är just detta de inte förmår. Som en röd tråd genom materialet går personalens oro
över och otillfredsställelse med att de inte hinner "se" varje barn. Framförallt anser de
inte att de hinner tillgodose de små barnens behov. 1
Anna och Maria på Hälleflundran säger båda att de försöker "se" varje barn och svara på
deras kontaktförsök men att de inte klarar av det. "Periodvis blir det bara barnpassning",
säger de, "och barnen söker oss varje minut." "Stackars ungar", säger de. De har
ambitionen att ha en pedagogisk verksamhet och vill inte göra alltför stora avkall på de
pedagogiska ambitionerna. "Det är A och O. Och blir det bara barnpassning mår jag
dåligt", säger Maria.
lAndelen små barn mellan ett och två år har ökat markant sedan den nya socialtjänstlagen trädde i kraft
den l januari 1995. Den nya lagen innebär att kommunerna är skyldiga att tillhandahålla
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för barn i åldern 1-12 år i den omfattning det behövs med hänsyn
till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller barnets eget behov.
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Av mina data framgår att så gott som samtliga informanter upplever det som ett problem
att de tvingas sänka sin pedagogiska ambitionsnivå. Man kan då fråga sig var deras
ambitionsnivå ligger - hur hög den är - och vad den beror på. Beror den på utopiska mål
formulerade i officiella dokument som lag och förordning? Är den kanske en produkt av
en grundutbildning illa anpassad till verkligheten eller beror den på helt andra orsaker
relaterade till förskollärarnas och barnskötarnas personliga förmåga, erfarenheter och
bakgrund?
Orsaken till ett upplevt problem kan vara den smärtsamma klyftan mellan världen sådan
den år och världen sådan den borde vara - klyftan mellan situationens möjligheter och
intentioner bestämda av egna önskemål och andras förväntningar. Kanske det upplevda
problemet kan förstås utifrån filosofen Henrik von Wrights (1983) begrepp händelselogik
och försök att logiskt/analytiskt hantera mänskligt handlande i ett samhälleligt
sammanhang? Med händelselogik menar von Wright (1983, s. 50): "...the interplay
between situational change, intentionality, ability and motivationai and normative
background. "
Samspelet mellan situationen, intentionen, förmågan och det normativa trycket kanske
till en del kan förklara personalens problem beträffande den pedagogiska ambitionsnivån.
En förklaring kan t.ex. ligga i en eventuell diskrepans mellan intentionerna i
socialtjänstlag och pedagogiska program och de reella förutsättningarna för
intentionernas förverkligande.
Watzlawick, Weakland & Fish (1974) menar att det finns anledning att skilja på utopiska
och realistiska målsättningar och att den faktiska situationen kanske skulle vara helt
uthärdlig utan den utopiska premissen. Det kan vara befogat att fråga sig om det är
förskolepersonalen eller statsmakterna som lider av "utopisjuka"?
Synvändor och meningsskapande

Ett övergripande problem eller "bekymmer" i personalgrupperna är att finna mening med
det de gör trots att de anser att det har blivit mer "barnpassning" och mindre "pedagogik"
och att de inte når upp till den officiella målsättningen. Ett annat övergripande problem
är att undvika kaos och att få det att"gå runt" .
Beroende på hur de formulerar och "ramar in" (Schön, 1983) det de ser som problem
eller bekymmer väljer de olika sätt att lösa problemen. De olika
problemlösningsstrategierna går att dela in i två huvudkategorier.
Skillnaden mellan strategierna ligger framförallt i om man försöker lösa de upplevda
problemen inom dominerande tankemönster och synsätt, särskilt beträffande förskolans
mål och mening, eller utifrån "synvändor" , dvs. nya och annorlunda sätt att "se" och
förstå sin omvärld, förskolans uppgift och sin egen roll. (Jfr. Schöns begrepp
"reframing)" . Det är emellertid ofta mer befogat att tala om begynnande synvändor då
det ofta handlar om en process över tid, som rör förändring av värden och synsätt djupt
förankrade i historia och tradition. Själva synvändan kan dock ske mer eller mindre
plötsligt. 2

Jfr. gestaltpsykologernas gestaltskifte och Peirce (1989) tankar om den abduktiva slutledningsförmågan
som en akt av insikt. Denna insikt kan enligt Peirce slå ner som en blixt trots att den är resultatet aven (mer
eller mindre intuitiv) process som pågått en längre tid men plötsligt låter oss se nya samband mellan
tidigare kända fenomen.

2
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Begynnande synvändor beträffande förskolans mål och funktion i samhället används
företrädesvis för att handskas med problemet: Att finna mening. Här handlar det
framförallt om att realitetsanpassa målen - "att rätta munnen efter matsäcken" - och i
många fall sänka den pedagogiska ambitionsnivån. Men det handlar även om att mer
radikalt förändra sin syn på förskolans uppgift och se den som ett familjepolitiskt stöd, en
avlastning och "social insats" för utsatta familjer och en arbetsmarknadspolitisk insats.
Och hur långt är det lämpligt och möjligt att "reframa" , göra synvändor och
omformulera mål och synsätt. Kräver
en rekonstruktion av verksamheten en
rekonstruktion av personalens syn på barn, kunskap och lärande som inte stämmer med
svensk tradition, kultur och läroplan? Är det möjligt och rimligt att i högre grad se
förskolan som en "social institution" med betoning på vård och omsorg (vilket
personalen i min undersökning är inne på) i förhållande till en "pedagogisk institution"
med betoning på utveckling och lärande?
Syn på förskolans mål och mening. (En begynnande synvända)

På ett personalmöte (Lidholt, 1999) hörs röster:
- Det gäller att lägga sig p§ en lagom niv§. - Man kan inte fixa alla behov. Vi
kanske f§r vara nöjda med att vi gör en social insats i det här omr§det och att
barnen f§r litet spr§kträning. - Vi kanske f§r ge upp det här med föräldrarna - att
de ska vara delaktiga och bry sig om vad vi gör p§ förskolan.

Personalen på alla tre förskolorna talar ofta om att de måste "sänka sin pedagogiska
ambitionsnivå" och inse att de får vara nöjda om de fyller en social funktion och
tillsynsfunktion och att barnen överhuvudtaget vill komma till förskolan. De arbetar
enligt min mening hårt på att försöka göra en typ av synvända, som på djupet berör deras
inställning till förskolans mål och mening, från en pedagogisk institution för barns
utveckling och lärande till en institution för vuxnas behov av tillsyn av barn och en
socialpolitisk insats. Om de lyckas med detta tycker de inte att det är så "bara" vad de gör
utan gott nog - trots att de inte hinner "se" varje barn, planera och genomföra det de ser
som den pedagogiska målsättningen. Då är det inte "bara barnpassning" de utför.
Katrin som varit ensam större delen av veckan med 20 barn i femårsåldern eftersom den
andra förskolläraren varit sjuk säger:
"Det har varit hyfsat. Det kan inte vara mer än hyfsat när man g§r kort. Det har
g§tt runt även om vi gjort mer än en br§kdel av vad vi planerat." Och Maria säger:
"Det kanske räckermed att ungarna kommer hit och leker - att de vill komma hit
och leka - och att det är nog."

Personalen för ibland resonemang som går ut på att det kanske är bättre för ett barn att
vara på dagis än hemma - att de gör en insats för vissa barn trots att det råder långt ifrån
idealiska förhållanden på förskolan. Det finns exempel på hur de reflekterar för att
försöka förstå att det kaos de upplever råda på förskolan är att föredra framför det kaos
som råder i vissa barns hem.
Kerstin: Ta det här med Rosi. Man märker p§ en g§ng att hon m§r mycket bättre
när hon bara g§r tre timmar i stället för fem.
Maria: Soc (individ- och familjeomsorgen) kan bevilja tv§ timmar extra - men de
vet ju inte hur barnet har det här.
Ragnhild: Men fr§gan är om hon har det bättre hemma. Hon behöver mer av sin
mamma, men hon f Ar inte mer av sin mamma.
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Siv: Vi kan inte avgöra det.
Ragnhild.· Men delvis m§ste vi kunna det. Om det nu är s§ att hon klättrar p§
väggarna hemma kanske hon har det bättre här.

(Här ser vi att Ragnhild tycks vara på väg mot att "se" annorlunda på förskolans insats
för vissa barn.)
På en syskongruppsavdelning med erfaren personal på en av förskolorna i Stadshagen
säger personalen att de ändrat målsättningen med verksamheten på senare år.
Margareta.' Vi har dragit ihop det mer och blivit mer konkreta. Förr skrev vi
tjusigare m§lsättningar. Nu handlar det om lek, trygghet och vardagsartighet

Personalen på Stensötan försöker komma fram till en realistisk målsättning för den grupp
barn de har och prioriterar hårt. För att nå en rimlig grad av måluppfyllelse försöker de
förändra sin syn på vad verksamheten går ut på, sänker sin pedagogiska ambitionsnivå
och försöker se verksamheten ur andra synvinklar än tidigare.
Maria.' Vad är viktigt just för de här barnen - och vad kan vi göra avkall p§? Det
gäller att prioritera. Vad är det al/ra viktigaste. Vi f§r försöka vara nöjda med vad
vi kan göra.
Katrin: Det kanske räcker med att vi gör en social insats i det här omr§det.
Maria.' Vi m§ste veta vad vi vill och varför.

Personalen på en av syskongrupperna på Hälleflundran uttrycker samma typ av problem
och menar att verksamheten - ligger på ett annat plan nu. Nedanstående exempel visar
på hur basala behov som hälsa och säkerhet prioriteras framför pedagogiska.
På Hälleflundran förekommer under en period hepatitsmitta och hygienen och
handtvättningen får gå före pedagogiska aktiviteter, säger personalen. De diskuterar på
ett veckoplaneringsmöte hur de ska organisera lunchen, dukningen och tvättningen av
händer. De bestämmer sig för att en av dem går och dukar och en hjälper barnen med att
tvätta händerna för att därefter gå direkt till matbordet.
Ulrika.' Det tar halva da/n om barnen ska duka.
Lisbeth: Men vi sa ju förr att det var s§ viktigt.
Ulrika.' Men med de här barnen? Det ligger p§ ett annat plan nu.
Lisbeth.' De f§r ju i alla fall duka avsina tallrikar själva.

En del av de ovan angivna exemplen hänger samman med en ökad medvetenhet om
verksamhetens mål och inriktning. I en mening kan det således leda till en högre grad av
yrkesskicklighet att tvingas tänka om. En erfaren förskollärare säger t.o.m.: "Nöden är
uppfinningarnas moder", och menar att nedskärningarna gör "att man måste hitta på".
Vad jag här vill visa med dessa exempel är emellertid i första hand en strävan efter att
förändra synen på vad som är det viktigaste i verksamheten - en större vikt än tidigare på
socialpolitiska insatser och tillfredsställandet av basala behov framför planerade
pedagogiska aktiviteter.
Det innebär dock för många en smärtsam process att tvingas göra avkall på det de anser
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som viktigt i verksamheten. Om man tycker att man tvingas välja bort viktiga mål "mår
man dåligt", vilket rimligen går ut över verksamhetens kvalitet. 3
Viktoria: Blir det bara barnpassning m~r jag d~ligt. Men vi har lärt oss att sätta litet
mindre höga m~1 fr~n början.
Katrin.· Läget är ansträngt. Det "bränner" förskollärare.

Försök att förstå personalens begynnande synvändor beträffande förskolans

mål och mening
För att öka förståelsen för den typ av anpassning som bygger på en begynnande synvända
hos personalen beträffande förskolans mål och mening vill jag här föra en diskussion om
förskolans flerdubbla funktioner.
Som en röd tråd genom hela mitt material går uttalanden som tyder på att personalen
upplever att det skett och sker en förändring i synen på vem förskolan huvudsakligen är
till för. Det finns en utbredd uppfattning på alla tre förskolorna att förskolan
huvudsakligen borde vara till "för barnen skull" men att den alltmer börjar bli en
organisation "för föräldrarnas skull" och för samhällets behov av arbetskraft.
Det dilemma som upptar mina informanter i hög grad (och enligt min mening präglar
förskolan på 1990-talet i ännu högre grad än tidigare) handlar således om förskolans
flerdubbla funktioner: Förskolan som en organisation för barns fostran, omsorg och
utveckling, (huvudsakligen "för barnens skull") och förskolan som en organisation för
tillsyn eller förvaring av barn utifrån jämlikhets- och arbetsmarknadsmotiv,
(huvudsakligen "för vuxnas skull"). Det kan också vara fruktbart att tala om dragkampen
mellan ett familj e- och socialpolitiskt perspektiv och ett utbildningspolitiskt eller
pedagogiskt perspektiv.
Historiskt sett har barnperspektivet och arbetsmarknadsperspektivet funnits med i olika
proportioner under förskolans hela historia parat med uttalade jämlikhetsmotiv.
(Johansson, 1993; Tallberg Broman, 1994; Tallberg Broman, 1995; Johansson & Åstedt,
1996). Betoningen på de olika funktionerna har växlat över tid och med socioekonomisk
kontext. Från en tonvikt på tillsyn eller pedagogik i olika former av barnomsorg under
början av 1900-talet har utvecklingen gått mot en betoning av tillsyn och pedagogik sedan
Alva Myrdal i mitten av 1930-talet planerade "storbarnkammare" (Myrdal 1935).
Utifrån en analys av samhällsutvecklingen och barns förändrade uppväxtvillkor
betonades i "Förskola för alla barn" (Regeringens proposition 1984/85:209) att
barnomsorgen behövs för barnens skull men att det också finns andra motiv.
Även om barnomsorgen måste byggas ut för barnens skull går det inte att förbigå det
faktum att god barnomsorg också är en förutsättning för föräldrarnas möjligheter till
personlig utveckling och till sin egen och barnens försörjning (ibid s. 5).
Mina data visar, som tidigare påpekats, att den dominerande inställningen bland
personalen i föreliggande studie är att förskolan är till "för barnens skull" och att de
framförallt försöker tillgodose barnens behov i verksamheten. Detta stämmer väl överens
med Kjellmans (1988) resultat i en intervjuundersökning inom projektet Yrkeskompetens
och arbetsmiljö inom förskola och fritidshem. William-Olsson (1988) konstaterar i sin

Granström (1998) för ett liknande resonemang när det gäller lärarstress pga stora undervisningsgrupper i skolan
och lärares syn på undervisningens kvalitet.

3
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delrapport inom samma projekt att fokuseringen på varje enskilt barns behov har stöd i
den svenska barnomsorgens tradition och målsättning.
Framträdande i Kjellmans intervjuundersökning är en önskan från personalen att ha tid
"att sitta ned med ett eller två barn". De vill enligt Kjellman hinna med att
uppmärksamma varje enskilt barn utifrån dess behov, vilket stämmer väl med mina
iakttagelser. Som framgått utgör detta ett problem av dilemmakaraktär.
Tallberg Broman (1994) kallar sin studie av förskolan som ett kvinnligt
professionaliseringsprojekt "För barnens skull". Hon ställer frågan varför förskolan och
de professionella behövs och gör en analys av argumentationens inriktning i tidskriften
Förskolan och i statliga utredningar och dokument. Hon hävdar att den moderna
förskolans centrala drag har utvecklats ur barnträdgårdens ideal, metod och innehåll.
Den blir även i sin heltidsform en institution "för barnets skull", även om man under
olika perioder olika starkt har framhållit att den också är till "för arbetsmarknadens skull"
och "för jämlikhetens skull". Tallberg Broman påpekar att LO-kongressen år 1966 tom.
uttalade sig för ett överförande av barnstugeverksamheten till Arbetsmarknadsstyrelsen.
I januari 1995 infördes nya bestämmelser i socialtjänstlagen som preciserar
kommunernas ansvar för barnomsorgen. Lagens viktigaste intentioner sammanfattas i ett
antal punkter i Allmänna råd från Socialstyrelsen (1995 :2). De tre första punkterna lyder:

*
Kommunerna är skyldiga att tillhandahälla förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg i olika former för barn i äldern 1-12 är i den omfattning som
behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller barnets eget
behov.
*
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg ska pä olika sätt genom sin
pedagogiska verksamhet erbjuda barnen stöd i deras fysiska, sociala, intellektuella
och emotionella utveckling. Personalen ska vara välutbildad och arbeta
gruppinriktat.
*
Verksamheten ska utgä frän varje barns behov, vara mälinriktad och
planerad.
Den del i socialtjänstlagen som reglerar förskolans verksamhet är sedan l januari 1998 en
del i skollagen. Förutom vissa små redaktionella ändringar, har endast bestämmelserna
om enskild barnomsorg och sekretess ändrats. Lagtexten finns i skollagen, som tryckts
om i SFS 1997:1212. Den återfinns i två nya kapitel i lagen: 2a. kap. och 2b. kap.
skollagen och förarbetena till regeringens proposition 1997/98:6. "Förskoleklass och
andra skollagsfrågor" .
Sedan mitten av 1990- talet finns det tecken på en rörelse "uppifrån" (från riksdag och
regering) i synen på förskolans funktion och mening, som enligt denna studie går i
motsatt riktning mot en rörelse "nerifrån" (från praktikerna). Rörelsen går från en
betoning av de socialpolitiska målen mot en betoning av de utbildningspolitiska målen
"uppifrån" och tvärtom "nerifrån" . Rörelsen "nerifrån" kan ses som en
anpassningsstrategi i form aven begynnande synvända utifrån ett yttre tryck; utifrån
uppgifter och problem som personalen måste hantera för att vardagen ska fungera. Den
kan förstås som en konsekvens av och hänsynstaganden till helheten av de uppgifter som
de står inför - således en slags kontextuell rationalitet.
Tydliga tecken på den politiskt drivna rörelsen "uppifrån" , är överförandet av ansvaret
inom
regeringskansliet
för
barnomsorgen
från
Socialdepartementet
till
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Utbildningsdepartementet i juli 1996 och överförandet av tillsynen över barnomsorgen
från Socialstyrelsen till Skolverket i januari 1998. Detta gäller även framtagandet av och
fastställandet av Sveriges första läroplan för förskolan i juni 1998 samt den aviserade
omarbetningen av skollagen för att i högre grad anpassa denna till förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg.
Bakgrunden till dessa förändringar gavs i regeringsförklaringen 1996, där det lades fast att
det livslånga lärandet skall vara en hörnsten i regeringens politik och att barnomsorgens
pedagogiska funktion skall förstärkas.
Sverige skall kunna konkurrera med hög kompetens, och förutsättningar för det skall ges
genom en hög kvalitet i alla skolformer, från förskolan till högskolan (UhU 1997/98:16,
s.5).
Av regeringens proposition 1997/98:93, "Läroplan för förskolan", framgår emellertid att
regeringens avsikt med att göra förskolan till en del av utbildningspolitiken inte är att
frångå grundläggande principer om förskolans familjepolitiska uppgift.
Förskolan skall både kunna erbjuda omsorg och främja barns utveckling samt vara
organiserad så att föräldrar kan förvärvsarbeta eller studera. Däremot innebär det att det
pedagogiska bamperspektivet blir tydligare - att förskolan i första hand skall vara till för
barnets egen omsorg, utveckling och lärande. Detta innebär att det pedagogiska
innehållet skall betonas och förtydligas och sambanden förstärkas med de skolformer
som barnen fortsätter till efter avslutad förskola (Prop. 1997/98:93, s. 8).
Att förskolan i första hand skall vara till för barnets egen omsorg, utveckling och lärande,
går helt i linje med förskolepersonalens uppfattning" att förskolan skall vara till för
barnets skull" och kan stödja en utveckling i denna riktning. Risken är emellertid stor att
diskrepansen mellan de centrala intentionerna och förskolepersonalens reella och/eller
upplevda möjligheter att förverkliga intentionerna blir ännu större än de är för
närvarande. De motsatta rörelserna "nerifrån" och "uppifrån", som jag redogjort för, kan
skapa problem i det dagliga arbetet med att förverkliga förskolans målsättning.
Personalen på förskolorna i denna studie upplever, såsom här redovisats, så gott som
genomgående att förskolan i realiteten i dagens läge huvudsakligen är till för föräldrarnas
skull och i högre grad har en socialpolitisk och arbetsmarknadspolitisk inriktning än en
utbildningspolitisk.
Det förefaller vara angeläget att det skapas förutsättningar på statlig och kommunal nivå
för implementering av de nya läroplanerna, den reviderade Lpo 94 och Lpfö 98, då det
föreligger en risk för att en allt större konflikt skapas mellan den politiska nivån eller
"formuleringskontext" och verksamhetsnivån eller "realiseringskontext" . Man kan också
tala om krocken mellan centrala önskningar och lokala realiteter.
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OMSORGSKULTUR - EN BRO MELLAN
FÖRSKOLA OCH LÄRARUTBILDNING?

Sven Persson,
Institutionen för pedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola

1. Inledning
I denna artikel redovisas en observationsstudie gjord på Barn- och ungdomspedagogisk
utbildning vid Malmö högskolas lärarutbildning. Det övergripande syftet med studien är
att utifrån en fallbeskrivning beskriva hur utbildningskulturer konstrueras och gestaltas i
lärarutbildningen. Finns det flera lärarutbildningskulturer? Vilka historiska traditioner
och ideologiska föreställningar vilar utbildningskulturerna på? Vilka band finns mellan
lärarutbildningen och verksamheten på förskolor och skolor? Frågorna är många och
denna artikel har naturligtvis inte ambitionen att kunna svara på alla, snarare vill jag
analysera ett fall utifrån några begrepp som är relevanta för förståelsen av
utbildningskulturer. Utbildningskulturer är ett begrepp som kan förstås utifrån skilda
sammanhang och kontexter: den konkreta undervisningssituationen, lärares och
lärarstudenters socialisation till yrket, historiska traditioner, statliga ideologier. Viss vikt i
denna artkel kommer därför att läggas vid en beskrivning av de sammanhang som är
betydelsefulla för analysen av utbildningskulturer på lärarutbildningen.
Att det är en undervisningssituation med blivande förskollärare och fritidspedagoger som
observeras har flera orsaker. En orsak är att utbildningen till förskollärare och
fritidspedagoger traditionellt sett har en stark koppling till yrket och dess institutioner.
Men vilka värden och föreställningar fungerar som brobyggare mellan lärarutbildning
och verksamheten på förskolor och fritidshem?

2. Läraren och omsorgstraditionen
Feiman-Nemser (1990) analyserar utbildningsreformer utifrån tankefigurer som har
influerat tänkandet om vilken sorts lärare som det amerikanska samhället behöver. Dessa
tankefigurer är kopplade till värderingar och föreställningar om läraren och lärarens roll i
utbildningssystemet. Några exempel beskrivs nedan
•

•

Den akademiskt orienterade läraren. I denna tankefiguren poängteras lärarens
ämneskunskaper och teoretiska djup. I detta tänkande värderas vetenskapligt
tänkande och kritisk analytisk förmåga.
Den praktiskt on"enterade läraren. Här ses läraren mer som en hantverkare och
lärarens artistiska förmåga sätts i förgrunden.
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•

Den tekniskt orienterade läraren. I denna tankefigur är lärarens arbete en fråga om att
behärska undervisningstekniker i klassrummet. Den utgår från en behaviouristisk
modell av undervisning.
• Den personligt orienterade läraren. Lärarens förmåga att skapa goda relationer sätts i
förgrunden. Tankefiguren har sina rötter i humanistisk psykologi och ser lärande som
en process av personlig utveckling. Lärarutbildningen ska erbjuda en lärandemiljö
som uppmuntrar studenten att upptäcka sin personlighet.
• Den kritiskt undersökande läraren. Tankefiguren poängterar lärarens förmåga att
kritiskt granska sociala reformer. Skolan möjlighet att verka för demokratiska
värderingar och förhindra social ojämlikhet är de viktigaste frågorna för läraren.
Dessa tankefigurer är sociala konstruktioner av undervisning och lärande som tar sin
ugångspunkt i skilda ideologier och traditioner. Calderhead and Shorrock (1997) menar
att dessa tankefigurer om läraren inte är bundna till situationen i USA. De är möjliga att
identifiera i de flesta länder. J ag tror också att dessa tankefigurer eller föreställningar om
läraren är lätta att identifiera i svensk utbildningspolitik. Jag vill emellertid argumentera
för att dessa tankefigurer är grundade i föreställningar om läraren i klassrummet och att
de därför är mindre giltiga som tankefigurer för förskolläraren på en institution med
yngre barn. För att skapa en förståelse och begreppsapparat för vad förskolläraryrket
innebär, och dess relation till lärarutbildningen, är det inte tillräckligt att beskriva läraren
utifrån tankefigurer som enbart fokuserar lärarens undervisning. Det som i förskolan
beskrivs som omsorg kan fungera som ett analytiskt begrepp för att förstå vad det innebär
att vara eller utbilda sig till förskollärare och fritidspedagog. I det följande görs en kort
beskrivning av omsorgsbegreppets innebörd.
Omsorg och lärande - Edu-Care

Begreppet omsorg används både som beteckning på innehållet i en verksamhet, som t.ex.
att ta hand om och ansvara för någon, och på institutionerna där denna verksamhet ingår
som en del (Hallden, 2000). Barnomsorg är exempel på hur begreppet har använts som
ett samlande term för en av samhället stödd verksamhet riktad mot barn, t.ex. i
institutioner som förskola och familjedaghem. Omsorgsbegreppet har inom dessa
institutioner en lång tradition som sträcker sig till början av 1800-talet då den moderliga
omsorgen inte bara blev förbehållen kvinnor med egna barn (Tallberg Broman, 1991).
Omsorg kan förstås som både sakinriktat (att göra något omsorgsfullt) och
relationsinriktat (att visa omsorg om någon). Omsorgen är kvinnligt definierad, såväl i
yrket som i lärarutbildningen. Inom yrket har den sina rötter i ett tänkande om
förskolläraren som ställföreträdande moder och förskolan som ett ställföreträdande hem.
Omsorg innebär en nära och intensiv kontakt mellan vuxna och barn och uppfattas vara
av stor betydelse för barnens identitetsutveckling och uppfattning av sig själva i
förhållande till andra människor. Även äldre förskolebarn har behov av omvårdnad:
tröst, uppmuntran, hjälp vid av- och påklädning etc.
Den svenska förskoletraditionen har ideologiskt vilat på iden om att utbildning och
omsorg, Edu-Care, ska integreras i verksamheten för de yngre barnen (Lidho1t, 1999).
Betoningen av omsorg speglar en speciell syn på lärande. Barn lär sig under alla
situationer och inte bara vid formella undervisningssituationer. Det innebär att
vardagssituationer har stor pedagogisk betydelse.
Omsorg betonar vikten av den sociala utvecklingens betydelse för barns förmåga att lära.
Att arbeta med barns sociala utveckling bygger på en föreställning om att denna utgör
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grunden för den intellektuella utvecklingen. Om barn är trygga har de också större
möjligheter att lära sig. Att förskolan är och har varit omsorgsorienterad innebär b1.a. att
personal i förskolan lägger vikt vid kontinuitet i relationerna barn-vuxna, att barnens
sociala förmågor är viktigare än deras kognitiva, att tids- och rumsstrukturen i förskolan
liknar hemmets mer än skolans samt att aktiviteterna på förskolan ska ta sitt ursprung i
barnens behov och intressen (Persson, 1998). Omsorgsrationaliteten inom barnomsorgen
har varit stark, men utmanas av att förskolan numera ses som en del av ett samlat
utbildningssystem. Det som tidigare var familjepolitik är nu utbildningspolitik och
förskollärarens/ fritidspedagogens yrkesroller riktas alltmer mot lärande och undervisning
av de yngre barnen (Persson, 1998; Rosenqvist, 2000).
Vilken betydelse har den här beskrivna integrationen av utbildning och omsorg inom
svensk förskola haft för utbildningen av förskollärare och fritidspedagoger?
Från seminarieutbildning till högskola

Dagens högskoleutbildning av förskollärare och fritidspedagoger har utvecklats ur en
seminarietradition som betonade praktiken och yrkeskunskapen. Johansson (1992)
beskriver det som en närhet mellan teoretisk undervisning och handledd praktik som
åstadkoms genom att handledarna var nära knutna till seminarierna. Som medel
användes övningsskolor för observationer av barn och demonstrationer med barngrupper.
Förskollärarutbildningen har en grund i den tyska Fröbeltraditionen och senare i den
utvecklingspsykologiska vetenskapen. Betoningen av yrkeskunskap och ämnesintegrering
var central för utbildningen. Metodiklärarna hade ett starkt inflytande över seminarierna.
De var också nyckelpersoner i byggandet av förskollärarutbildningarna under 1960-talet.
Vid de intervjuer som Johansson (1992) gjorde med metodiklärare vid olika
lärarutbildningar i landet framkommer att de ser sig som yrkesföreträdare i
lärarutbildningen, vilket ålägger dem uppgiften att bevaka yrkesinriktningen. Detta har
också präglat synen på ämnen. Alla ämnen som ingår i förskollärarutbildningen ska bidra
till yrkeskunskapen och utbildningen ska vila på ämnesintegrering. De enskilda ämnena
är främst medel och inte mål för arbetet i förskolan.
"Det rör sig om makten över utbildningen, men ocks~ om vilket perspektiv man
ska ha p~ förskolan. Ska förskolan som helhet styra de olika ämnesinslagen i
utbildningen? Eller ska de enstaka ämnena se förskolan som en marknad för sina
olika specialiteter?" (Johansson, 1992, s 219).

I en sammanfattning beskriver Johansson att metodiklärarna uppfattar sig som
utbildningens kärna. De strävar efter att skapa en yrkesmässig helhet, både inåt i
förhållande till de övriga ämnena i utbildningen och utåt i förhållande till praktiken. Här
är det viktigt att framhålla att metodiklärarna inte var akademiker. De var förskollärare
och fritidspedagoger och hade som föresats att profilera sig som goda förebilder för
lärarstudenterna, ofta i oppositionen mot tendenserna att akademisera utbildningen
alltför mycket.
Seminarietraditionen och den akademiska strävan

Vanligtvis beskrivs att lärarutbildningen har utvecklats ur två traditioner: den praktiskt
orienterade seminarietraditionen och den teoretiskt orienterade akademiska traditionen.
Den senare delen av 1900-talet har karakteriserats av reformer som försökt rasera
barriärerna mellan dessa traditioner, men genom reformer som samtidigt organiserat
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lärarutbildningen under universiteten har lärarutbildningen fått en inriktning som mer
liknar den traditionella universitetsutbildningen. 1977 blev utbildningen till förskollärare
och fritidspedagoger en högskoleutbildning, vilket bl. a. innebar att utbildningen ska vila
på vetenskaplig grund. I en diskussion om det svenska skolsystemet argumenterar
Carlgren (1996) för att lärarutbildningens uppdrag har ändrats i relation till förändringar i
utbildningssystemet. Det decentraliserade svenska skolsystemet utvidgar lärarens
uppgifter - från att implementera läroplanens intentioner i klassrummet till att utveckla
lokala arbetsplaner som innebär en konkretisering av läroplanens mer allmänna
målformuleringar. I anslutning till denna utveckling finns en ideologisk rörelse som vill
göra alla lärare mer oberoende, vetenskapligt tränade och kapabla att utveckla den egna
skolans/förskolans verksamhet. Samma tankegångar är formulerade i utredningen om
den nya lärarutbildningen. Den nya lärarexamen ska t.ex. ge behörighet till
forskarutbildning (Dtbildningsdepartementet, 1999).
Sammanfattningsvis innebär den här beskrivna utvecklingen att såväl utbildningen av
förskollärare och fritidspedagoger som verksamheten på förskolor och fritidshem befinner
sig i en brytningsperiod. De samhälleliga diskurserna, som de formuleras i utredningar
och läroplaner, uttrycker en rörelse som betonar lärande och undervisning i förskolan.
Diskursen har sin motsvarighet i en betoning av de akademiska färdigheterna i
lärarutbildningen. I den följande beskrivningen aven fallstudie på Barn- och
ungdomspedagogisk utbildning kommer dessa begrepp att utgöra den kontext till vilken
analysen av det empiriska materialet kopplas.

3. Fallstudie: Problembaserade studier på Barn- och ungdomspedagogiska programmet
I kursen "Yrkesintroduktion" (1:2) på Barn- och Dngdomspedagogiska programmet
observerades 18 studenter och två handledare i två PBL-grupper (Problembaserat
Lärande) under en period av nio veckor. Sammantaget observerades grupperna under 32
timmars arbete. Den studerade kursen är en yrkesintroducerande kurs för
fritidspedagoger och förskollärare i termin 1. Enligt studiehandledningen organiseras
kursen som PBL-studier men kursen innehåller varierande arbetsformer t.ex.
litteraturstudier, föreläsningar, seminarium, områdesstudier, studiebesök och fältdagar.
Av studiehandledningen framgår det att målet med kursen dels kan beskrivas som
inhämtande av specifika kunskaper, dels ska den genom PBL-processen befrämja
studenternas personliga utveckling, samarbetsförmåga och vetenskapliga tänkande. I
syftesbeskrivningen betonas kunskapsinnehållet i kursen. Kursens syfte är att
"studenterna ska fördjupa sina kunskaper om de yrkeskrav som ställs på fritidspedagoger
och förskollärare. Kursens syfte är också att studenterna ska skaffa sig kunskaper om
olika familjestrukturer och den lagstiftning som gäller. Vidare syftar kursen till att
studenterna inhämtar kunskaper om vad föräldraskap innebär för kvinnor och män i
dagens samhälle."
Vid seminarietillfällena satt observatörerna (Sven Persson och Eva Melchert) vid samma
bord som studenterna och handledaren eller vid sidan av bordet. Forskarna förde löpande
protokoll, framför allt skrevs dialogerna upp, men också miljön och tidsåtgången
beskrevs. Särskild uppmärksamhet ägnades åt:
- hur stoffet och arbetsformerna presenteras;
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- handledarens kontroll av och stöd till studenterna;
- studenten som aktivt kunskapssökande/passiv mottagare av kunskap;
- lärarens krav/förväntningar på studenterna och studenternas strategier för att möta
dessa krav;
- strategier som studenterna utvecklar sinsemellan för att lösa uppgiften (cue-seeking);
studenternas strävan efter konsensus/olikheter i uppfattningar.
Ställ frågor - sök svar mönster

När studenterna träffas sätter de sig runt ett bord. I gruppen är det nio studenter och en
handledare. Alla är kvinnor. Studenterna utser en ordförande och en sekreterare för
mötet. Träffen fortsätter med att handledaren delar ut en text eller bild som illustrerar
problemet som ska studeras.
PBL-träffarna följer en bestämd struktur:
Träff 1

1. Ordförande och sekreterare utses. Studenterna får en illustration och svarar på frågan:
Vad handlar illustrationen om?
2. En mängd olika frågor ställs till illustrationen. De frågor som behandlar samma
område förs samman.
Vid detta tillfälle lämnas en illustration som endast består av skriven text:
"p~ det stora varuhuset mötts Lena och Gun. De är barndomsvänner och b~da är
yrkesarbetande mormödrar. Gun är deltidsarbetande, sedan barnen flyttat
hemifr~n. Lena arbetar heltid sedan skilsmässan för ett tiotal ~r sedan. Efter n~gra
inledande fraser berättar Gun att hennes ena dotter ska skiljas, och att hon och
hennes man är mycket upprörda och oroliga över hur det ska g~ för de tv~
barnbarnen. "Jag tänker inte stanna hemma för att ta hand om dem". "Men",
svarar Lena "det finns fler alternativ. Men är du säker p~ att din dotter f~r
v~rdnaden om barnen?" "Det är väl självklart. Kan föräldrarna inte hälla ihop en
familj, s~ ska väl mamman i alla fall ta hand om sina barn. Man vet ju hur det g~r
för skilsmässobarn. Förresten, hur har du det?" "Jo, min nuvarande sambo har tv~
barn fr~n sitt tidigare äktenskap, s~ vi bor som en storfamilj. Vi har tv~ barn
tillsammans och s~ hans tv~ barn och s~ bor ett av mina barn fr~n ett tidigare
äktenskap hemma. Nu m~ste jag kila, men hälsa din dotter och svärson att det
finns hjälp att f~ p~ m~nga plan".

Handledaren: "Ordförande...?"
Caroline: "Ja, det är jag."
Handledaren: ''Tar du över direkt?"
Caroline: "Ja, problematiken... "
Handledaren: "Ja, vad handlar det om?"
Johanna (skriver p~ tavlan efter vad medlemmarna i gruppen säger att
illustrationen handlar om): Familjesammansättning, skilsmässa, v~rdnad,
rättigheter.

3. Fyra till fem frågor väljs ut.
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Studenterna gör en "brainstorm" och ger flera förslag på frågor som de vill besvara t.ex.:
Vad är fördelarna med skilsmässa?
Hur p~verkar skilsmässa barnen?
Hur kan man vara en bra förälder? Etc.

Därefter gör studenterna en reducering av frågor i relation till de områden som tidigare
definierats. Man enas om fyra frågor:
Vad säger lagen om v~rdnaden vid skilsmässa och vilka rättigheter har barnen?
Hur p~verkas barnen vid skilsmässor?
Vilka är för- och nackdelarna för barnen vid skilsmässor?
Varför tror du att skilsmässor ökar idag?

Studenterna arbetar därefter individuellt under en period av 7-10 dagar med att söka svar
på frågorna genom litteratur och ev. utifrån samtal med handledaren på institutionen där
studenten haft sina fältdagar.
Träff 2

4. Studenterna besvarar frågorna, oftast utifrån litteratur de läst men också utifrån samtal
med handledare vid den institution som är kursens fältstudier.
Studenterna börjar med att redovisa svaren på första frågan, för att sedan gå till fråga två
osv.
Handledaren: ''Vem är ordförande? Vem är sekreterare?"
Sekreteraren kommer lite sent. Sätter sig p~ sin plats
Johanna: "Jaha, kan vi förklara mötet öppnat? Vad säger lagen om skilsmässor och
vilka rättigheter har barnen?"
Johanna (fortsätter själv med att själv svara p~ fr~gan): "Lagen säger att ett gift
par f~r den gemensamma v~rdnaden ... " Johanna fortsätter: "Det heter att man ska
ta hänsyn till barnens behov "
Portalparagraf. Jag vet inte riktigt vad
Nina: "Jag vill fortsätta med
portalparagraf är."
Johanna: "Hur p~verkas barnen vid skilsmässor?"
Moa: "Skilsmässor är alltid uppslitande och tragiska"
Sara: "Jag läste i en bok att m~nga barn tycker det är skönt om föräldrarna
br~kar."

Moa: "Jomen, det är änd~ sv~rt för barnen."
Johanna: "Jag tror att det är sv~rare för barnen innan skilsmässan slutar med
br~k."

Nina: "Jag har kollat i en bok. Redan i sm~ ~Idrar präglas barnen av föräldrarnas...
Sedan läste jag ocks~ att barnen kan bli arga p~ sina föräldrar."

5. Utvärdering av gruppens arbete.
Handledaren: "Lite utvärdering. Hur har det varit den här g~ngen?"
Johanna: "Jag tycker det är bra att berätta om sina egna erfarenheter."
Handledaren: "Jag tycker det blev ett ganska s~ gediget material."
Sara (sekreteraren): "Ja, jag har att göra hela tiden."
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Handledaren: "Ni som varit sekreterare. Hur har ni upplevt det?"
Caroline: "När jag skrev visste jag precis, men när jag kom hem var det sv~rare."

Som framgår av ovanstående så behandlar studenter (och lärare) PBL-processen som ställ
fråga - sök svar - redovisa svar. Detta är ett återkommande mönster av handlingar i
kursen. Utvärderingarna behandlar ofta sociala processer och samspelet i gruppen. Man
kan säga att studenterna skapar sina innebörder av vad ett problembaserat lärande
innebär genom dessa handlingar. Rutiniseringen av handlingar skapar också en
gemensam erfarenhetsbas för gruppens medlemmar, vilket illustreras i nästa avsnitt.
Kollektiv modell

Studenterna sitter tillsammans med handledaren runt ett bord i ett rum på
lärarutbildningen. Det råder en vänlig atmosfår: studenterna småpratar med varandra,
skrattar ibland. Böcker ligger på bordet. Handledaren ger signal om att det är dags att
bölja redovisningen av frågor om en illustration. I redovisningarna av svaren på frågorna
pendlar studenterna mellan att redovisa "rätt" svar på frågorna, dvs. svar från
litteraturen, och att diskutera utifrån egna erfarenheter. När studenterna redogör för vad
de kommit fram till genom att läsa litteratur är stämningen ofta återhållsam och
trevande. Studenterna läser från sina block, ingen ifrågasätter den litteratur som
studenterna läst eller de svar som ges. Vid bearbetningen av illustrationen om skilsmässor
blir detta tydligt. Berättelserna som utgår från egna erfarenheter kommer spontant medan
svaren från böckerna är uppskrivna i studenternas block. När diskussionen utgår från
egna erfarenheter av skilsmässor blir diskussionen livligare bland dem som har dessa
erfarenheter. Vid dessa tillfållen blir det mindre av sökande efter "rätt" svar och mer ett
givande och tagande av erfarenheter. Detta blir emellertid också ett dilemma för gruppen.
I en utvärdering kom det kritik mot den diskussion som utgick från egna erfarenheter av
skilsmässor.
Ett utdrag från observationsprotokollet vid utvärderingen av redovisningen:
Johanna: Vi f~r inte avbryta varandra.
Handledaren: Det var väldigt bra i början, men sedan ...
Caroline: Det blir väldigt mycket barnsnack, och vi som inte har barn.
Sara: D~ tycker jag att du ska g~ in och säga stopp. (vänder sig till handledaren.)
Johanna: Det är lätt att man tar av det man har.
Handledaren: Känner ni att ni inte f~r n~got ut av vad de andra berättar om sina
erfarenheter.
Caroline: Om man inte har egna barn s~ vet man ju inte s~ mycket.

Strategin att hålla samman gruppen genom att utgå från gemensam erfarenhetsbas ställer
krav på studenterna att inte gå utanför ramarna. Emma är den student som ofta utgår
från egna erfarenheter. Hon tar stort utrymme i gruppen och pratar mycket. Emma har
också ifrågasatt sitt eget och de andras sätt att tänka om sitt lärande. Vid ett tillfålle får
hon kritik för att hon pratar för mycket. Emma försvarar sig med att hon tidigare varit
väldigt blyg och tillbakadragen, det är först nu som hon vågar säga vad hon tycker:
Emma: "... s~ nu när jag är trygg pratar jag och det är bra att ni säger till mig".

Emma gör här en form av självkritik. Hon medger att hon pratar för mycket och ger de
övriga i gruppen rätten att säga till henne. Hon svarar därmed upp på gruppens krav på
anpassning och kollektiv sammanhållning.
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Man kan tolka studenternas kritik som att metoden ställa frågor - söka svar i böcker
fungerar som sammanhållande för gruppen, medan diskussioner som utgår från egna
erfarenheter, även om de är relevanta för uppgiften, upplevs som exkluderande av dem
som inte har dessa erfarenheter. Studenterna ställer krav på handledaren att agera och
stoppa dessa diskussioner. Handledaren å sin sida ger dem medgivandet att det var
väldigt bra i början då man bara redovisade svaren på frågorna.
Kritiskt tänkande

En fråga som vi ställt oss i studien är om studenterna är aktivt kunskapssökande eller
passiva mottagare av kunskap. Till sin karaktär är PBL-studier studentaktiva: det är
studenterna själva som utifrån en illustration arbetar med att besvara de frågor som
gruppen kommit överens om. Det är studenterna som är ordförande och sekreterare vid
träffarna. Handledaren ska enligt studiehandledningen "klargöra och fördjupa via
ordföranden, via frågor iaktta inlärningsnivå, observera grupprocessen och se till att
utveckling sker - individuellt och i grupp" .
Utifrån observationerna i PBL-gruppen skulle jag vilja karakterisera handledarens
funktion som igångsättare och stöttare. Handledaren stöttar ofta studenterna genom sin
mimik, hon nickar bekräftande etc. Vid början av träffarna är det handledaren som sätter
igång studenterna och ser till att de vet vilka som är sekreterare och ordförande. Hon har,
på ett mjukt sätt, en övervakande funktion över formema för PBL-processen, medan hon
överlåter innehållet åt studenterna. Hon ifrågasätter inte det studenterna kommer fram
till. Den instruktion som finns i studiehandledningen om handledarens funktion ger inte
heller stöd för ett mer aktivt deltagande från handledarens sida. Studenterna önskar
emellertid mer styrning från lärarnas sida. Alla studenter för fram kritik mot oklara
direktiv, några studenter menar att handledaren är alltför passiv och några för fram
önskemål om mer obligatorisk litteratur. En kvinna i gruppen avviker emellertid från
dessa krav på styrning från lärarnas sida. Följande dialog är hämtad från ett tillfälle då
studenterna i gruppen utvärderade kursen.
Anna: "Jag kände att det var svärt att hitta svar i litteraturen: en bestämd bok
hade inte varit fel."
Emma: "Jag tycker att det är vi som mäste ändra oss. Vi har blivit lärda att göra sä
här och vi mäste tänka om".
Caroline: "Jag häller inte med. Jag vill gärna ha en bok att gä tillbaka till".
Handledaren: ''Vad menar ni för basbok7 Om PBL...7"
Caroline: "Jag vill ha en bok: 'Gör sä här'."
Sara: "Jag har använt min erfarenhet. Men jag tror att det är svärt för dem som
inte har erfarenheten."

Emma försöker få diskussionen till att handla om det egna lärandet, inte att
kunskapssökandet ska utgå från vad lärarna tycker är viktigt att lära sig, men hon får inte
medhåll av de andra studenterna. De vill inte leva i "ingenmansland". De betonar istället
en hårdare styrning från lärarnas sida. Flera studenter menar också att handledaren ska
vara tydligare och mer bekräftande i PBL-processen.
Sara: "Jag tycker att handledningen under seminarierna borde vara starkare. 'Nu
är ni inne pä rätt spär' etc."
Caroline: "Jag vill ha mer vägledning - gör vi rätt eller sä. Dä kan vi veta om vi är
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pä rätt väg".
Handledaren: "Jag tar till mig".

Studenterna efterlyser alltså hårdare styrning, men det kan tolkas på flera sätt:
1. Instruktionerna är otydliga och oklara. Studenterna är osäkra på om de gör enligt
lärarnas intentioner.
2. Vissa studenter efterlyser större tydlighet om vad de ska lära sig. De vill ha en basbok
där de flesta svaren fmns och de vill veta om de är på rätt väg. Det finns alltså en
undertext som går ut på att studenterna vet/tror att lärarna och handledarna har de
rätta svaren och att PBL-processen och handledningen är en fråga om att lotsa
studenterna till rätt svar på frågan. Då vore det rimligare, enligt dessa studenter, att få
en bok som innehåller de svar som lärarna vill ha.

4. Diskussion
En sammanfattning av resultaten:
•
•
•
•
•

PBL tolkas av studenter och handledare utifrån en ställ frågor - sök svar struktur.
Rutiniseringen av PBL skapar en gemensam kollektiv erfarenhetsbas för gruppens
medlemmar.
Det finns en tendens att ge "rätta" svar från litteraturen utan att ifrågasätta dess
relevans, medan svar som utgår från personliga erfarenheter blir ifrågasatta.
Handledaren uppmuntrar studenternas organisering av arbetet. Studenters svar
ifrågasätts sällan av handledaren.
Studenter utvärderar oftast sociala processer i gruppen och formerna för studierna.

En kvinnlig kunskapsform?

I studien finner vi flera exempel på att studenterna betraktar problemlösningsprocessen
som att de ska besvara frågor genom att söka kunskap i litteratur. Svaren på frågorna
redovisas och lämnas ofta okommenterade av såväl handledaren som de andra
studenterna. Vi ser inte heller att studenterna antecknar då andra redovisar sina svar.
Sekreteraren antecknar till protokollet medan övriga studenter lyssnar, bekräftar. De
tycks ofta vara upptagna med att vänta på sin tur att redovisa sina svar.
Kunskapsbildningen blir på så sätt en privat angelägenhet trots att det hela utspelar sig i
ett offentligt rum.
Egna erfarenheter ses visserligen som intressanta, och de ger upphov till engagerande
diskussioner, men de egna erfarenheterna tycks inte betraktas som relevant kunskap inför
den förelagda uppgiften. Det är i litteraturen studenterna finner svar på sina frågor. Det
som står i böckerna upphöjs till "sanning" och ifrågasätts inte. Vi kan förstå detta som att
studenterna löser sin uppgift genom att utgå från föreställningar om vad kunskap är och
hur den bildas. Kunskap är något som finns "där ute", utanför studenternas
erfarenhetsram. Studenterna och handledaren konstruerar inte kunskap tillsammans, de
hämtar kunskap från böcker. Samtidigt är det genom den procedur, eller den teknifiering
av PBL som fråga-svar mönstret innebär, svårt för studenterna att förstå
kunskapsbildningen på annat sätt. Sättet att betrakta kunskap blir en konsekvens av den
situation som studenterna befinner sig i.
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PBL-kursen är en del av ett större undervisnings- och utbildningssammanhang.
Utbildningen till förskollärare och fritidspedagoger är kvinnligt definierad utifrån ett
professionaliseringsperspektiv. Studenterna ska introduceras till ett yrke som är
könsmärkt (Havung, 2000) och präglat aven lång omsorgstradition. Studenterna är till 97
procent kvinnor. De flesta av lärarna är kvinnor och har sina rötter i yrket. Vilken
betydelse kan det ha för synen på kunskap?
I boken Womens way ofknowing (WWK) (Belenky & Clinchy & Goldberger & Tarule,
1986) beskrivs hur kvinnor förhåller sig till kunskap på olika sätt. De perspektiv som
urskiljs är:

1. Silence- en position av icke-kunskap då personen känner sig utan makt och utan röst.
2. Received knowledge - en position då kunskap ses som något utanför det egna jaget.
Man lär sig av andra.
3. Subjective knowing - en position då kunskap ses som privat, personlig och baserad på
intuition och känslor snarare än på formulerade tankar och ideer som försvars i
diskussion.
4. Procedural knowing - en position då tekniker och procedurer för att skaffa och
bedöma kunskap är utvecklad och uppskattad. Inom denna kategori beskrivs två
strategier som kvinnorna använder: separate knowing som är en skeptisk och
distanserad hållning till det fenomen som man skaffar kunskap om och connected
knowing som beskriver hur kvinnorna försöker sätta sig in i den andres situation och
tankar.
5 Constructed knowing- en position då kunskapen ses som beroende av sammanhang.
Kunskapen är inte absolut. Personen är själv en del i konstruktionen av kunskap.
Dessa olika kunskapsformer beskrevs då, 1986, som relativt oberoende av social klass, ras
eller etnisk tillhörighet. Till viss del beroende av att det insamlade intervjumaterialet inte
gav möjlighet till den typen av stratifieringar. Dessa olika positioner behöver emellertid
inte förstås som renodlade strategier för lärande och kunskapsbildning hos kvinnor,
snarare kan de ses som situationsbundna och relaterade till ras, klass och etnisk
tillhörighet. Det senare finns utvecklat i uppföljningen av boken (Goldberger & Tarule &
Clincy & Belenky, 1996).
"Although many people have interpreted our work as arguing for essentiai gender
differences, we did not c1aim that the five perspectives were distinctively female.
We believied that those categories might be expanded or modified with the
inclusion of a more culturally and socioeconomically diverse sample of women and
men." (Goldberger m.fI., 1996, s 7)

Med utgångspunkt i de olika kunskapsformer som beskrivs WWK finns det ett
spänningsfält mellan "received knowledge" och "procedural knowledge" i
observationerna. Som tidigare påpekats blir förhållningssättet till kunskapsbildning i
PBL-situationen oftast liktydigt med vad som i WWK beskrivs som "received
knowledge". Kunskap hämtas utanför det egna jaget och egna erfarenheter ses inte som
relevant kunskap av gruppen.
Clinchy (1996) beskriver de två förhållningssätten till kunskap som "the doubting and
believing game". I "the doubting game" letar man efter brister i resonemang, om det är
något som misstolkats, om det finns alternativa sätt att tolka fenomenet på, om det finns
bevis för andra tolkningar som inte redovisas m.m. De kriterier som används för att
värdera argument är personoberoende och objektiva, relaterade till vetenskapssamhällets
normer för hållbara resonemang. I "the believing game" är man istället empatisk och
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försöker förstå avsikter och argument utifrån vad det betyder för personen som framför
dessa. Syftet är inte att testa om argumenten är giltiga, snarare att förstå dem. Det senare
förhållningssättet ligger nära det som observerades i fallstudien.
En kulturell kollektiv modell

Hur ska man förstå resultaten från observationsstudien som utbildningskultur? Gee och
Green (1998) föreslår termen kulturell modell (culturai model) för att beskriva en
meningsbärande situation, där studenter interagerar och modifierar betydelsen av
utbildningskontexten över tid och rum. Denna fallstudie indikerar en kollektiv kulturell
utbildningsmodell som inte utmanar enskilda studenters föreställningar eller förförståelse
av ett problem. Den uppmuntrar goda relationer och en kollektiv sammanhållning,
istället för kritisk analytisk granskning av ett problem. I observationerna av PBLprocessen har vi sett en stark strävan i grupperna efter enhetlighet och konsensus. Det
finns en stark tillsammans-känsla i grupperna. Studenterna sitter runt ett bord Gämför
med samling i förskolan/på fritidshemmet), de nickar oftast uppmuntrande till varandra
och bekräftar varandra. När studenterna redovisar svar från litteratur sker det genom att
var och en redovisar vilka svar de kommit fram till. Kunskapsprocessen får karaktären av
att deltagarna i gruppen kommer fram till rätt svar och när samtliga är eniga om detta
svar fortsätter man till nästa fråga. Det sker sällan att någon student utmanas i sina
föreställningar eller att någon ifrågasätter de svar som ges. Fråga-svar metoden fungerar
som sammanhållande för gruppen så länge svaren hämtas från böckerna. När svaren
relateras till de egna erfarenheterna känner sig studenter som inte delar dessa erfarenheter
exkluderade i diskussioner. Ibland ifrågasätts om dessa erfarenheter är generaliserbara till
andra människor eller till andra situationer. Studenterna ställer krav på anpassning och i
viss mån på konformitet. Liknande strategier har uppmärksammats av Dencik (1988)
studie av daghemskulturer. Den strukturella Jantelagen säger att du är inte annorlunda
än andra och därmed ska du inte behandlas annorlunda än alla andra, oberoende av vilka
erfarenheter du har som skiljer dig från de andra.
Samtidigt finns det en stark självständighetsfostran i upplägget av den problembaserade
undervisningen. Studenterna ska själva söka kunskap, handledaren låter studenterna
själva sköta den innehållsmässiga delen, och har en mer övervakande funktion över
formerna. Precis som på förskolan är det viktigt att studenterna (barnen) tar eget ansvar,
men formerna (rutinerna) står lärarna för. Nu är det inte riktigt så att studenterna får det
fulla ansvaret eftersom det är lärarna som konstruerar illustrationerna, formulerar mål
och syfte med kursen etc. Flera studenter upplever att det sker en form av lotsning fram
till de rätta svaren på problemet.
Som framgår av de ovan beskrivna observationerna finns en stark tendens hos
studenterna att försöka tolka och anpassa sig till de krav som utbildningen ställer.
Studenterna kommer till en högskoleutbildning och försöker förstå vad som förväntas av
dem i den nya situationen, man försöker avläsa den kulturella kontexten. För att få stöd
för sin tolkning efterlyses tydligare instruktioner och styrning från handledaren och
övriga lärare i kursen. Det finns inga tendenser att studenterna vill ändra eller forma om
undervisningens form eller innehåll. Istället kräver de att få veta vad lärarna förväntar sig
av dem. Hur ska vi förstå denna process?
Att läsa av den kulturella kontexten i avsikt att anpassa sig till den handlar naturligtvis
om maktrelationer. Detta är inte unikt för utbildningssituationer, snarare ett
allmänmänskligt beteende, men avkodningen av den kulturella kontexten blir väldigt
tydlig i utbildningssammanhang (Haug, 1992). På samma gång som studenterna försöker
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avläsa den kulturella kontexten så konstruerar de utbildningskulturer. De är i sin sociala
praktik aktörer i skapandet av kulturen. Kultur framstår som en "signifying process", en
aktiv konstruktion av mening istället för något statiskt, fixt och färdigt. Men, studenter är
inte bara kartläsare, de är också kartritare. Kultur kan förstås som en kognitiv karta som
ständigt ritas om. Street (1993) menar att kultur är ett verb:
"Indeed, the very term 'culture' itself, like these other ideas and definitions,
changes its meanings and serve different often competing purposes at different
times. Culture is an active process of meaning making and contest over definition,
including its own definition. This, then, is what I mean by arguing that Cu/ture is a
verb." (Street, 1993, p 25).

Kulturen gestaltar sig i människors handlande och tänkande. När studenter använder
fråga-svar metoden i PBL-processen som återkommande handlingar så blir
rutiniseringen meningsskapande. Risken med rutiniseringen är emellertid att PBL
övergår från att vara en ideologisk konstruktion om yrkesutbildning och
kunskapssökande till att bli icke-reflekterande handlingar. De lärare och studenter som
"gör PBL" genom sina återkommande handlingar kan lätt förbise och förbigå
bakomliggande intentioner med problemlösningsprocessen. Så har t.ex. varit fallet då
studenterna och handledare inte granskat och värderat gruppens kunskaper om
problemområdena innan de avgränsat en eller flera problemformuleringar. Det har
inneburit att varken studenterna själva eller handledaren kunnat följa studenternas
kunskapsprocess .
Avläsning av den kulturella kontexten förutsätter en form av rutinisering, dvs. ett
mönster av återkommande handlingar. Fråga-svar metoden har ett tydligt mönster:
utifrån illustrationen definierar studenterna problemområden, konstruerar frågor, söker
svar och redovisar dessa. Detta återkommande mönster innebär att studenterna skapar
innebörden av PBL genom att göra den (till rutin). Det skapas en social praktik: "Så här
gör man när man studerar enligt PBL-metoden". Studenterna har emellertid inte bestämt
dessa rutiner. De kommer till en undervisningssituation vars intentioner och ramar
uppfattas som givna och konstruerade av lärarna. Studenterna strävar efter att avläsa och
förstå dessa intentioner.
Seminarietradition och omsorgskultur

Vad som beskrivits ovan kan diskuteras som ett spänningsfält mellan seminariekultur och
akademisk kultur. I statliga utredningar om lärarutbildningen uttrycks detta som att
lärarutbildningen ska vara såväl en yrkes- som en akademisk utbildning
(V tbildningsdepartementet, 1999). Den akademiska inriktningen har fungerat som
legitimerings- och professionaliseringsstrategi för att höja förskollärarnas och
fritidspedagogernas status. Den akademiska utbildningsmodellen är strategiskt viktig för
att etablera professionen, öka yrkets status etc. Det innebär samtidigt att yrket förankras i
vetenskaplig teori, man lämnar den traditionellt yrkesbaserade utbildningsmodellen till
förmån för en teoribaserad utbildning. Det är en övergång som inte är smärtfri.
Förskollärar- och fritidspedagogutbildningen har utvecklats ur en seminarietradition, och
metodiklärarna är den yrkesgrupp som fört yrkeskulturen in i lärarutbildningen.
Metodiklärarna är bärare aven yrkeskultur som betonar relationer, omsorg och
förhållningssätt och det praktiska handhavandet. Denna yrkeskultur konkurrerar med en
akademisk kultur som betonar fördjupning (oftast utifrån ämnesstudier), ett vetenskapligt
förhållningssätt, kritiskt tänkande och det offentliga samtalet. Seminarietraditionen har
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starka band till vad som här betecknats som omsorgskultur. Till skillnad från den
akademiska kulturen så är omsorgskulturen kollektiv, den är i hög utsträckning relaterad
till gruppen. Medan man i den akademiska kulturen betonar och uppmuntrar individens
rätt att gå sina egna vägar är man i omsorgskulturen inriktad mot gruppens behov. I
gruppen skapas grogrunden för den enskilde studentens utveckling och lärande samtidigt
som individen får underordna sig gruppens krav på anpassning. Det finns en strävan efter
konsensus, efter att vara överens i gruppen. Där den akademiska kulturen innebär ett
ständigt ifrågasättande av föreställningar om verkligheten och därmed också kan vara
splittrande för gruppen, är omsorgskulturen sammanhållande och kollektivt
uppmuntrande. Inom såväl yrket som i utbildningen till yrket betonas begrepp som
reflektion, dokumentation och livslångt lärande, men där den akademiska kulturen
strävar efter explicitgöranden och vetenskaplighet är professionen baserad på
förhållningssätt och "tacit knowledge".
Den motsättning som finns inbäddad i de båda kulturerna blir på ett sätt tydligare i en
PBL -baserad undervisningssituation eftersom det finns ett ideal att
problemlösningsprocessen ska ha praktiken som utgångspunkt. Barrows (1994) menar
t.ex. att PBL ska förstås som "Practice - Based Learning". Pettersen (1997) myntar i sin
bok om pedagogiska processer i PBL tesen att: "Lärandet främjas bäst om det tar sin
utgångspunkt i praktiska problem. Problemet först! Praxis först! Lärande är först och
främst att förstå som erfarenhetslärande." (s 227). Observationerna pekar emellertid på
att de problem (illustrationer) som studenterna ska utgå från i sina PBL-studier inte är
tillräckligt yrkesanknutna. De är alltför allmänt hållna för att handledarna ska ha nytta av
sin kompetens som goda praktiker.
Edu-Care i lärarutbildningen?

Forskningen pekar på att såväliärarstudenter som lärarutbildare är traditionella i sin syn
på undervisning och utbildning (Beach, 1995, Kvalbein, 1998). Det gap som tycks finnas
mellan lärarutbildningens praktiska och teoretiska moment gör att lärarstudenter sätter
sin tilltro till praktiken och handledaren på skolan eller förskolan, då de försöker förstå
yrkets krav och skapa sig en professionell hållning. Lärarutbildningen tycks inte på
avgörande punkter utmana lärarstudenternas tänkande, istället tenderar lärarstudenter att
ta till sig det som stärker deras existerande föreställningar.
Studenterna känner frustration över vad de menar vara en bristande yrkesanknytning i
lärarutbildningen. Efterhand kommer studenterna att uppfatta praktikperioderna som de
mest yrkesrelevanta. Lärarutbildarna strävar efter att i sin undervisning framstå som
idealmodell för hur undervisning ska bedrivas men det är handledaren på praktikskolan
som ur studenternas perspektiv får stå som modell för hur en lärare ska vara (Guyton &
McIntyre, 1990).
Ur akademisk synvinkel är resultaten från denna observationsstudie naturligtvis
problematiska. Vi finner inte mycket av den akademiska traditionens kritiskt granskande
och fördjupande kunskapsideal i denna relationellt inriktade omsorgskultur. Men,
studenterna lär sig uppenbarligen något annat som är betydelsefullt för deras
professionella utveckling. Studenter på förskollärarutbildningen är mer tillfredsställda
med sin utbildning än vad studenter på andra program är (Jönsson & Rubinstein Reich,
1994). De är också i högre utsträckning än andra lärarstudenter säkra på att deras insatser
är betydelsefulla för barn och för samhället (Persson och Tallberg Broman, opublicerat
manus). Det finns ett högt söktryck till förskollärar- och fritidspedagogutbildningen,
samtidigt som studenter på dessa utbildningar fullföljer sina studier i högre utsträckning
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än andra lärarkategorier. Omsorgskulturen fungerar kanske i högre grad än den
akademiska traditionen som kollektivt yrkesförberedande för förskollärare och
fritidspedagoger. Samtidigt saknas den analytiska inställning och ifrågasättandet som är
grunden för konstruktiva förändringar.
Den fråga som återstår att besvara är om det är möjligt att förena ett akademiskt och ett
omsorgsperspektiv i lärarutbildningen. Är EDU-CARE ett koncept som är relevant för
lärarutbildningen?
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