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BAKGRUND:  Sverige har gått igenom stora förändringar, från att ha varit ett 
industrisamhälle till att nu vara ett informationssamhälle. Då samhället har 
förändrats har detta även påverkat förskolan som institution. Förskolan har 
gått från att ha varit en form av välgörenhet mot fattiga mödrar till att ta 
emot barn ur alla samhällsklasser, detta för att kvinnor idag yrkesarbetar 
för att bidra till familjens försörjning. Förskollärarutbildningen har 
förändrats från att ha varit en seminarieutbildning utan statligt stöd till att 
nu vara en akademisk utbildning med statligt stöd. 

 
SYFTE: Vi vill ur ett genusteoretiskt - och historiskt perspektiv studera den 

samhälleliga förändring och utveckling som bidrog till barnkrubbans start i 
Sverige år 1854 och dess utveckling, som har lett fram till dagens förskola 
och läroplan, Lpfö 98. För att kunna få fram ett svar har vi utgått från 
följande tre frågeställningar: Hur har förskolan som institution vuxit fram? 
Hur har förskolans pedagogiska förhållningssätt vuxit fram? Hur har 
förskolans framväxt skett utifrån ett genusperspektiv?  

 
METOD: Undersökningen är genomförd som en litteraturstudie. Vi har använt oss av 

ett kvalitativt arbetssätt. Metoden är vald med syfte att kunna studera ett 
fenomen som sträcker sig över ett långt tidsperspektiv. 

 
RESULTAT: Förskolan som institution har utvecklats från en form av välgörenhet som 

bedrevs av kvinnor, till en pedagogisk institution med en egen läroplan, 



Lpfö 98. Den tyske pedagogen Fröbel får genom sitt nytänkande ett stort 
inflytande på de kvinnliga pionjärerna i Sverige. Ett samhälle bygger bland 
annat på olika normer och traditioner, vilket även avspeglar sig i förskolan, 
där en stor del av Fröbels pedagogik fortfarande lever kvar. De kvinnliga 
pionjärerna inom förskolan började intressera sig för psykologi gällande 
barn och dess utveckling, vilket gjorde att förskolans pedagogiska 
förhållningssätt förändrades och blev mer vetenskapligt förankrad. 
Utbildningar i form av seminarier startades och pedagogisk utbildning 
beskrivs redan långt tillbaka i tiden som viktigt i förskolans verksamhet. 
Vårt resultat visar på vikten av akademisk utbildning för att förskollärarna 
till exempel kritiskt ska kunna granska vetenskapliga rön. Granskning av 
vetenskap hjälper förskollärarna att sätta ord på kunskapen och 
vidareutvecklar yrkesrollen, förskolan som institution samt förskolans 
pedagogik. Genom en kombination av dessa tre fenomen ökar yrkesrollens 
status vilket i sin tur leder till att den omedvetna genusordningen kan ändra 
samhällets normer och traditioner.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ur Tallberg Broman (1991:98) : ”Om man vill ha en person att sköta sina höns, sina grisar, ja 
sina maskiner icke nöjer man sig då med den som inte alls förstår den saken. Men 
människobarnet!” (Ellen Moberg i föredrag den 17 /2 1920, Fröbelföreningens arkiv, Vol 
Ö:1) 



Förord 
Denna uppsats har genomförts som en del i vår examen som lärare med inriktning mot de 
yngre barnen, 140 högskolepoäng. Vi vill tacka vår handledare Rauni Karlsson som stöttat 
oss, samt kommit med konstruktiv kritik under arbetets gång. Vi uppskattar hennes tålamod 
då hon hjälpt oss med att sammanställa vår uppsats. Vi vill även tacka våra familjer som haft 
ett stort tålamod med oss under tiden vi arbetat med vår uppsats. Vi känner också en 
tacksamhet över att GU:s pedagogiska bibliotek sparat många av de äldre böckerna såsom 
Pestalozzi, Moberg och Moberg med flera, vilka vi haft stor nytta av i vårt arbete. 
 
Borås i januari 2008 
 
Johanna Freij Gunnarsson och Jenny Rehngren 
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1. INLEDNING 
”-Behöver man läsa på högskola i tre och ett halvt år för att ta hand om barn på dagis?” 
Kommentarer av detta slag har mött oss många gånger av människor i vår omgivning under 
våra snart tre och ett halvt år på lärarprogrammet, inriktning mot de yngre åldrarna. Tröttheten 
på att försvara vårt yrkesval och att behöva förklara varför utbildningen har den längd som 
den har, gjorde att tanken växte fram om att undersöka de förändringar som den svenska 
barnomsorgen genomgått. Dessutom vill vi få en ökad kunskap om och förståelse för 
förskolans utveckling, vilket vi tror ligger till grund för allmänhetens uppfattning av dagens 
förskola och vårt yrkesval som förskollärare. 
 
Samhället har enligt Simmons-Christenson (1993) genomgått stora förändringar på en kort 
tid, sett ur ett historiskt perspektiv. Under de senaste 100 åren menar Johansson (1994) att vi 
har vi fått en ny syn på barns utveckling och lärande. Johansson (1994) anser att olika 
vetenskapsteorier har bidragit till detta fenomen och det var inte speciellt länge sedan som vi 
till och med upptäckte att även små barn känner smärta. Dagens förskola har enligt Tallberg 
Broman (1991) utvecklats från att vara en inrättning där man ”förvarade” sina barn för att 
kunna försörja sig, till en pedagogisk verksamhet med en egen läroplan där man ser till varje 
kompetent barn med deras livslånga lärande. Vi tror inte att alla samhällsmedborgare har 
hunnit ta till sig den snabba och stora förändring som skett från barnkrubbans start till vad 
förskolan är och står för i dag. Alla har vi en ryggsäck med oss med olika uppfattningar och 
bilder om hur det ska vara, som inte alltid överensstämmer med dagens verklighet. Som 
förskollärare har man dubbla roller och genom att kunna sätta ord på den kunskap som finns i 
förskolans pedagogik är det även lättare att reflektera över sina egna normer, traditioner samt 
yrkeskunskaper. 

1.1 Syfte 
Vi vill ur ett genusteoretiskt - och historiskt perspektiv studera den samhälleliga förändring 
och utveckling som bidrog till barnkrubbans start i Sverige år 1854 och dess utveckling som 
har lett fram till dagens förskola och läroplan, Lpfö 98.  

1.1.1 Frågeställning 
För att kunna få fram ett svar har vi utgått från följande tre frågeställningar: 

• Hur har förskolan som institution vuxit fram? 
• Hur har förskolans pedagogiska förhållningssätt vuxit fram? 
• Hur har förskolans framväxt skett utifrån ett genusperspektiv?  

1.2 Begreppsförtydliganden 
Det har varit svårt att vara konsekvent genom hela examensarbetet gällande vissa begrepp. 
Begreppen är ofta bundna till sin historiska epok, men har betytt nästan samma sak vilket 
Davidsson (2002) skriver om i sin litteratur.  Ett exempel kan vara orden kindergarten- 
barnträdgård – lekskola – daghem – deltidsgrupp – deltidsförskola, vilket alla är en form av 
förskola. Förskola är ett samlingsnamn för all pedagogisk verksamhet för barn mellan ett och 
fem års ålder. Dessa benämningar har varit knutna till den epok som de varit aktuella under, 
för att sedan överlappa varandra.  
 
Titeln på förskolläraryrket har under den undersökta tiden varit och benämnts som till 
exempel kindergartenledarinna – småbarnsfostrarinna - barnträdgårdslärarinna – pedagog 
och förskollärare. De olika begrepp vi har nämnt kommer att användas utifrån vilken period 
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vi beskriver. Yrkesrolltiteln kommer för det mesta att utgöras av benämningen förskollärare 
och utbildningen till förskollärare vid till exempel seminarier kommer att benämnas som 
förskollärarutbildning. 
 
Enligt Nationalencyklopedin bygger ett samhälle på olika former av normer och traditioner 
som medborgarna har skapat utifrån ett historiskt perspektiv. Normer är det som anger ett 
”normalt” och acceptabelt mönster eller beteende i en samhällsmedborgares handlingar. Ett 
lands olika lagar bygger enligt Nationalencyklopedin på ett samhälles normsystem men 
normer kan även vara konstruerade utifrån ett samhälles traditioner och seder. Det samhälle vi 
beskriver är ett demokratiskt samhälle som styrs genom folkvalda politiker och olika lagar.  
 
Pionjär är enligt Nationalencyklopedin en person som har en företagsam funktion i 
uppbyggnaden av till exempel den svenska barnomsorgen. Pedagogik är ett ämne där 
studerandet av uppfostran och undervisning står i centrum enligt Nationalencyklopedin. I vår 
C-uppsats använder vi begreppet små barn då vi avser barn i åldern ett till fem år.  

1.3 Disposition 
Vår uppsats inleds med en presentation av ämnet där vi även redogör för varför en 
litteraturstudie bör genomföras på området. Syftet med uppsatsen beskrivs tillsammans med 
de frågor som vi använt för att analysera och bearbeta det insamlade materialet. Under detta 
avsnitt förklarar vi även viktiga och återkommande begrepp. I metodavsnittet redogör vi för 
de urval vi har gjort då vi samlat in material. Här beskriver vi de sökvägar samt sökord som vi 
använt oss av. I bakgrunden undersöker vi förskolans framväxt som institution, dess 
pedagogik och hur förskolan växt fram utifrån ett genusteoretiskt – och historiskt perspektiv. 
Resultaten sammanställs i ett resultatkapitel och redovisas utifrån de teman som framkommit. 
I diskussionskapitlet diskuterar och reflekterar vi över resultat och metod. Avslutningsvis 
presenterar vi ett förslag till eventuell vidare forskning. 
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2. METOD 
Vårt valda ämne och frågeställningar rör sig över ett längre tidsperspektiv. Detta är anledning 
till att vi har valt att göra en litteraturstudie som är av kvalitativ art. Hos Backman (1998) 
beskrivs kvalitativ forskning som en metod att undersöka människors uppfattning och 
tolkning av omvärlden. Författaren menar att dessa tolkningar görs utifrån de tidigare 
upplevda erfarenheter och kunskaper som varje individ bär med sig. Widerberg (2002) skriver 
på samma sätt som Backman (1998) att den kvalitativa metoden används främst för att 
förklara en karaktär eller kvaliteter. Med detta menas att man söker efter svaret på ett 
fenomens innehåll eller betydelse.  
 
En litteraturstudie ska enligt Dimenäs (2006) ställa olika författare, forskare och källors 
resultat mot varandra för att leda fram till ny kunskap som i sin tur ger svar på våra 
frågeställningar. Detta gör att vårt arbete vid en första anblick kan ses som mycket lik en 
litteraturgranskning vars syfte enligt Backman (1998) är att sammanställa litteraturen inom ett 
valt undersökningsområde. Vi kommer dock utöver själva granskningen även att försöka 
finna svar utifrån våra uppsatta frågeställningar. Dessa svar leder sedermera till ny kunskap 
inom det undersökta området. I Runberger (2003) beskrivs en litteraturstudie såsom att även 
analysavsnittet i undersökningen kommer att innehålla referenser då det är dessa som ska 
innehålla svaret eller svaren på den ställda undersökningsfrågan. I vår analys och resultatdel 
kommer även vi att ha referenslitteratur eftersom det inte är våra resultat som presenteras utan 
andra källors redan kända resultat och slutsatser. 

2.1 Reliabilitet och validitet 
Gällande studiens validitet skriver Kihlstöm (2006) om flera av de redskap som ligger till 
grund för vårt examensarbete i form av en C-uppsats. Ett av redskapen som författaren tar upp 
är att göra en undersökningsplan och få handledning av en vetenskapligt skolad person. 
Arbetet med vår C-uppsats startade med att vi gjorde en undersökningsplan, där vi hade 
handledning av en vetenskapligt skolad person. Vi hade även obligatoriska seminarier i 
samband med undersökningsplanen, där vi kunde ställa frågor och fick respons av både 
kurskamrater och seminarieledare. Vi har dessutom skrivit tre PM (promemoria) utifrån den 
mall som finns i Bjurwills (2001) bok inför varje seminarium, som stöd för vårt arbete med 
undersökningsplanen. Undersökningsplanen har examinerats och ligger nu till grund för vårt 
examensarbete. 
 
Thurén (1998) skriver att reliabilitet innebär att man är observant på att undersöka det tänkta 
området och ingenting annat. Då våra valda källors litteratur är författad över ett långt 
tidsperspektiv har vi valt att studera texten utifrån författarnas tankar, som har sin grund i 
samhällets rådande traditioner, för att därefter jämföra och ställa dem mot varandra. Genom 
att vi valt att använda förstahandskällor får vi djup och mångfald i sökandet efter svar på 
undersökningens frågeställningar, vilket leder till en ökad validitet. Den litteratur vi valt att 
använda oss av har en vetenskaplig förankring och våra använda källor har en variation 
utifrån till exempel tidsepoker, vilket Tallberg Broman (1991) anser stärker en undersöknings 
validitet, speciellt om studien har en historisk utgångspunkt och perspektiv. Thurén (1998) 
menar att när vi tolkar olika former av texter gör vi också en bedömning av texternas 
reliabilitet. Det är viktigt att inte lägga in någon värdering när vi tolkar texterna, eftersom en 
värdering inte visar verkligheten enligt Thurén (1998).  
 
I arbetet med vår C-uppsats har vi fått handledning av en person som är doktorand i 
pedagogik. Bjurwill (2001) påvisar i sin litteratur vikten av att under arbetets gång ha hjälp 
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och stöd av en handledare, detta bland annat för att hålla oss till vårt valda område, vilket har 
varit till hjälp. Genom att handledaren har läst igenom vår skrivna text vid valda tillfällen 
samt gett oss respons, har vi fått stöd och hjälp för att ge examensarbetet ökad validitet och 
reliabilitet. 

2.2 Urval 
Vi har använt oss av databaser samt bibliotekskataloger för att finna artiklar, vetenskapliga 
rapporter och litteratur. De kataloger vi har använt oss av är: KVINNSAM, GUNDA, LIBRIS 
och Borås högskolas bibliotekskatalog. Vi har använt sökord som till exempel förskola, 
barnkrubba, kindergarten, förskollärare, barnträdgårdslärarinna, kindergartenledarinna och 
litteraturstudie. De artiklar vi har använt kommer från tidningen Förskolan, som ges ut av 
Lärarförbundet. Johansson (1993) och Wiklund (1998) har i tidningen Förskolan behandlat 
förskolans utveckling. Nilsson (1991) har i en artikel i tidningen Förskolan intervjuat en 
vetenskapligt skolad person, forskare Malin Rohlin, med anknytning till genusperspektivet.  
 
Vi har också använt oss av litteratur skriven av pionjärer och förgrundspersoner såsom 
Pestalozzi (1901), Fröbel (1995), Moberg och Moberg (1909), Moberg och Moberg (1939), 
Moberg, M. och Sandels (1938), Köhler och Hamberg (1926), Myrdal och Myrdal (1934), 
Ulin (1962), Piaget (1974) och Vygotskij (1995) som andra källor i form av till exempel 
forskare hänvisar till för att få första hands källans tankar. 
 
Övrig litteratur och källor är skrivna av personer som har vetenskaplig anknytning till vårt 
valda undersökningsområde såsom Bjurman (1995), Fageli, Lillemyr och Söbstad (2001), 
Florin (1987), Gunnarsson och Schlytter (1999), Hatje (1999), Hammarlund (1998), Hirdman 
(2001), Holmlund (1996), Hultqvist (1990), Johansson och Åstedt (1993), Johansson (1994), 
Johansson (1995), Martin Korpi (2006), Persson (1998), Runberg (2003), Simmons-
Christenson (1993), Stenmalm Sjöholm och Johansson (1992), Tallberg Broman (1991), 
Tallberg Broman (1995), Tallberg Broman (2002) och Vallberg Roth (2002). 
 
Undersökningen omfattar även litteratur som författats av Evenshaug och Hallen (2001), 
Backman (1998), Bjurwill (2001), Björkdahl Ordell (2006), Davidsson (1998), Dimenäs 
(2006),  Kihlström (2006), Malmqvist (2006) och Thurén (1998) vilka har förekommit under 
vår utbildning till lärare med inriktning mot de yngre åldrarna.  
 
Vi har också använt oss av styrdokument såsom till exempel SOU (Statens Offentliga 
Utredningar) i vårt examensarbete. Detta för att kunna belysa de politiska beslut som har legat 
till grund för och påverkat förskolans framväxt som institution i Sverige och därmed 
yrkesrollen som förskollärare, som ett kvinnoyrke. Då vi sorterat vårt insamlade material har 
vi använt oss av den uteslutningsmetod som Backman (1998) och Widerberg (2002) skriver 
om. Vår uteslutning har skett då en viss litteratur till exempel har haft en inriktning mot 
skolans verksamhet.  

2.3 Analys 
Malmqvist (2006) skriver att det är viktigt att analysera insamlad data på ett systematiskt vis. 
Vi kommer under arbetets gång ställa våra frågeställningar mot olika lästa källor, vilket gör 
att vi på ett mer ingående och detaljerat vis kan hitta mönster och variationer i vårt insamlade 
material. Vi kommer att utgå från politiska beslut vilka representerar samhället, det 
vetenskapliga förhållningssätt som finns i förskolans verksamhet vilket har lagts som grund 
av pionjärer och förgrundspersoner då vi strukturerar upp vårt material. Detta för att bedöma 
betydelsen av texternas innehåll i C-uppsatsen och för att hela tiden vara säkra på att vi inte 
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lägger in våra värderingar i analysen utan håller oss fakta. Vår analys kommer därför att ske 
med utgångspunkt i de frågeställningar och begrepp som ligger till grund för vårt 
examensarbete för att på så sätt bli greppbart och överskådligt. 

2.4 Teoretiskt förhållningssätt 
Vi vill undersöka ett fenomen som sträcker sig över ett långt tidsperspektiv. Backman (1998) 
menar att för att kunna undersöka vårt valda syfte behöver vi ha en förförståelse om vad som 
ligger till grund för förskolans verksamhet. Denna förförståelse gör att vi får en utgångspunkt 
i sökandet efter litteratur som beskriver, förklarar samt ger svar på våra frågeställningar.  
 
Vår teoretiska utgångspunkt startar med att vi undersöker den historik som ligger till grund 
för dagens förskoleverksamhet och vi utgår från ett genusteoretiskt perspektiv i vår 
undersökning. Ett genusteoretiskt perspektiv innebär enligt Hirdman (2001) att vi jämför olika 
källors attityder, värderingar och erfarenheter. Ordet genus kommer ifrån det engelska ordet 
gender som symboliserar det sociala och kulturella könet. Florin (1987) och Holmlund (1996) 
menar att genus är något som är föränderligt utifrån till exempel olika tidsepoker i vårt 
samhälle. Kön och genus finns enligt Tallberg Broman (1991) representerade i de normer och 
traditioner som vårt demokratiska samhälle vilar på, om olika uppfattningar och 
föreställningar om kvinnligt respektive manligt. Hirdman (2001) beskriver att genuskontraktet 
består av tre olika nivåer som alla samarbetar med varandra på ett omedvetet sätt genom våra 
normer, seder och traditioner. De tre nivåerna har vi tolkat genom våra frågeställningar. 
Första nivån består av könens motsats till varandra. Andra nivån handlar om värderingar 
mellan könen och samhällets syn på statusen mellan könen. Den tredje nivån beskriver 
Hirdman (2001) som samhällsmedborgarnas skapande av genus utifrån de normer, seder och 
traditioner som definierar vad som är ”normalt” i vårt samhälle.  

2.5 Forskningsetik 
Vetenskapsrådet har givit ut en skrift vid namn Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (2002) med principer som ska ses som riktlinjer vid all 
forskning. Det är enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer varje forskares och 
students ansvar att noga tänka igenom de eventuella konsekvenser en undersökning kan 
orsaka och innebära för en individ som deltar. 
 
Vetenskapsrådet har satt upp fyra huvudkrav (informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) med tillhörande regler som Björkdahl Ordell 
(2006) beskriver, är till för att skydda integriteten på de personer som deltar i en undersökning 
eller ett forskningsprojekt. Genom att vi kommer att göra en litteraturstudie anser vi inte att vi 
omfattas av dessa krav utifrån hur vi har valt att samla in och bearbeta de data som ligger till 
grund för vår C-uppsats. Vi kommer dock, under arbetets gång, noggrant följa 
Vetenskapsrådets principer och uppstår det några eventuella oklarheter kommer vi naturligtvis 
att följa de principer och krav som Vetenskapsrådet rekommenderar. 
 
Vi vill försöka förstå och förklara vad andra människor menar med sina texter, vad de vill 
förmedla. Sett ur ett etiskt perspektiv kommer vi att tolka olika källors texter utan att ge 
författaren en möjlighet att svara på våra eventuella frågor. Vi kommer att tolka andras tankar 
och upplevelser vilket Tallberg Broman (1991) menar är komplicerat. Tolkandet av de 
historiska dokumenten är invecklat eftersom de resonemang som har lett fram till olika 
politiska beslut inte alltid finns bevarade. Det är ett fåtal historiska personer som har författat 
litteratur om förskolans verksamhet vilket även kan ge en ensidig bild. Genom vårt tolkande 
av olika källors texter gör vi också en form av bedömning av texternas trovärdighet. Vi 
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kommer inte i vår tolkning göra någon värdering av texterna eftersom en värdering enligt 
Thurén (1998) inte förhåller sig till verkligheten. En värdering menar författaren bygger på till 
exempel känslor, moral och skönhetsupplevelser. Sett ur ett etiskt perspektiv får vi ej heller 
blanda in våra värderingar när vi samlar in material och analyserar utan vi bör använda oss av 
fakta och förklaringar.  

2.6 Egen förförståelse  
Vår förförståelse grundar sig i de erfarenheter som vi fått genom de personliga erfarenheter vi 
har med barnomsorg och genom våra studier i samband med vår VFU (verksamhetsförlagd 
utbildning). Vi upplever att samhällets syn på förskolan inte har förändrats i den takt som 
vetenskapen om barn i förskolan har utvecklats, trots de förändringar som har skett bland 
annat genom införandet av Lpfö 98 (läroplanen för förskolan 1998), som står för en 
utveckling om bland annat barns lärande. Genom att samhället har genomgått stora 
förändringar över en kort tid, tror vi att detta kan vara en anledning till att 
samhällsmedborgares syn på förskolan inte har hunnit med i förändringsarbetet och därmed 
även synen på förskolläraryrket. 
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3. BAKGRUND 

3.1 Den svenska utvecklingen av förskolan som institution 
Samhället har sedan 1800-talets början, enligt Johansson (1994) genomgått stora förändringar, 
från att ha varit ett bondesamhälle till ett industrisamhälle till dagens informationssamhälle. 
Förskolans uppkomst i Sverige speglar enligt Johansson (1994) den utveckling till dagens 
moderna samhälle som Sverige har genomgått. Under denna tid har också synen på förskolan 
som institution och förskolläraryrket genomgått en förändring, vilket även påverkar dagens 
förskola. Denna utveckling har dessutom, enligt Simmons-Christenson (1993), lett till att 
synen på familj och familjebildning har förändrats. Författarna menar att detta tydligast märks 
på att kvinnorna i dagens samhälle både skaffar barn och yrkesarbetar. 

3.1.1 Cirka år 1850 till cirka år 1900 
Författarna Persson (1998) och Holmlund (1996) skriver att år 1854 öppnades den första 
barnkrubban i Sverige och den låg i Stockholm. Den person som reagerade på att små barn 
var utan tillsyn och gjorde något åt detta var enligt Johansson (1993) läkaren Magnus Huss 
(1807-1890). Genom att ha barnen på speciellt framtagna institutioner menar Bjurman (1995) 
och Hultqvist (1990) att man ville undvika att barn levde på gatorna och försörjde sig själva 
genom att tigga och snatta. Samhället fick enligt Bjurman (1995), Hultqvist (1990), Holmlund 
(1996) och Persson (1998) en möjlighet att fånga upp barnen innan de begick grövre brott. 
Redan i början av 1900-talet fanns det i Stockholm runt 250 stycken olika stiftelser och 
föreningar vilka verkade för att göra något för de fattiga barnen. 
 
Enligt Simmons-Christensen (1993) var barnkrubbornas mål att så billigt som möjligt se till 
barn som annars inte hade någon tillsyn på dagarna. Barnkrubbor hade enligt Stenmalm 
Sjöholm och Johansson (1992) ett socialt syfte genom att ta hand om de fattigas barn men 
senare även barn till förvärvsarbetande mödrar. Barnkrubbornas tanke var att ge tillsyn samt 
mat och när barnen kom till krubban på morgonen byttes kläderna till en särskild uniform. 
Parallellt med småbarnsskolan och barnkrubban beskriver Simmons-Christensen (1993) hur 
kindergarten nu började utvecklas, inspirerade av Fröbels idéer. Föreståndarinnorna för de 
stora barnkrubborna och småskolorna åkte ned till Tyskland för att utbilda sig på den metod 
som Fröbel stod för. Anna Whitlock (1852-1930) var den första i Sverige som arbetade utifrån 
Fröbels idéer. Whitlock var en mycket drivande person som bland annat kämpade för kvinnlig 
rösträtt. I samarbete med Ellen Key grundade Whitlock, enligt Göteborgs Universitets 
Kvinnohistoriska portaler (2007-12-17), en flickskola i Stockholm år 1878. Denna flickskola 
övergick senare till att bli en av Sveriges första samskolor. 
 
År 1896 startades i Stockholm av Anna Eklund (1872-1942) den kindergarten som kom att få 
störst betydelse för den fortsatta utvecklingen av vår förskola. Eklund hade enligt Hatje 
(1999) och Holmlund (1996) studerat på Pestalozzi-Fröbelhaus i Berlin och hennes försök att 
omsätta dessa kunskaper i Sverige slog väl ut. Eklund startade en skola för att utbilda flickor 
inom kindergartenverksamhet vilket gav stor spridning av Fröbels pedagogik i Sverige. 
Eklund fick så småningom hjälp av Signe Åkerman (1836-1942) för att leda denna utbildning 
som var på ett år och de båda kvinnorna var senare mycket aktiva enligt Hatje (1999) i den 
svenska föreningen för barnträdgårdsledarinnor (den svenska benämningen på 
kindergartenledarinnor). 
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3.1.2 Cirka år 1900 till cirka år 1950 
Från början av 1900-talet och fram till 1940-talet hade kindergarten/barnträdgården enligt 
Vallberg Roth (2002) övertaget i samhällsdebatten med sitt sätt att föra ut hur man skulle 
fostra barn för att få ett ”gott samhälle”. Vallberg Roth (2002) skriver att barnkrubbor och 
småbarnsskolor började arbeta allt mer efter den modell som barnträdgårdarna arbetade efter, 
även om man fortsatte att ha heldagar för barnen. 
 
Maria Moberg (1877-1948) var en av de personer som Eklund enligt Holmlund (1996) 
utbildade vid sin kindergarten och hon startar tillsammans med sin syster Ellen Moberg 
(1874-1955) en kindergarten i Norrköping år 1899. Moberg och Moberg (1909) beskriver 
bland annat i deras bok om hur allt i huset var måttanpassat för barn mellan 4- 6 år. 
 
År 1904 fick systrarna Moberg enligt Tallberg Broman (1991) möjlighet att öppna en 
kindergarten som var ämnad för barn till arbetare. De tog emot barn som var mellan 4-7 år 
och Moberg och Moberg (1909) skriver att detta skedde utan privata avgifter, genom stöd av 
bland annat donationer. Simmons-Christenson (1993) menar att det tidigare bara varit möjligt 
för de välbärgade att kunna låta sina barn vara i denna verksamhet eftersom det togs ut en 
relativt hög avgift. Denna avgift var ledarinnorna beroende av för att klara sina egna privata 
utgifter samt driften av kindergarten. Moberg och Moberg (1909) skriver även varför de har 
valt att behålla namnet kindergarten. Författarna ansåg att Fröbels eget namn hade en 
betydelsefull innebörd eftersom namnet förtydligade Fröbels tankar om att barnet ska ses som 
ett frö som ska gro. Det blev dock med tiden allt vanligare med översättningen barnträdgård i 
Sverige och även systrarna ändrade så småningom namn på deras verksamhet. 
 
Systrarna Moberg har enligt Simmons-Christenson (1993) starkt påverkat hur 
förskollärarutbildningen kom att se ut i början av 1900-talet. År 1902 tog M. Moberg och E. 
Moberg emot sina första elever på det som kom att kallas Intressecentrum i Norrköping för att 
ge utbildning för att kunna arbeta på en Kindergarten. Kravet för att utbilda sig hos systrarna 
Moberg var att man skulle ha fyllt 18 år och gått någon form av grundläggande skolutbildning 
som till exempel allmänt läroverk. Utbildningen var två terminer lång och enligt E Moberg 
(1909) läste man bland annat allmän uppfostringslära, hälsolära, hygien, kindergartenmetodik 
etc. Studenterna utbildades även i Pestalozzis och Fröbels synsätt, historia samt organisation. 
 
År 1918, när freden kom efter första världskriget, började barnträdgårdsledarinnor att 
organisera sig och då bildade de Svenska Fröbelförbundet. Förbundet började med en gång 
enligt Moberg och Sandels (1938) att kämpa för att få statligt stöd och att de olika 
institutionerna skulle förbättras. År 1919 lämnade statsinspektören G. H. von Koch in en 
motion, i vilken han vill visa på vikten av barnträdgårdarna. I denna motion skriver von Koch 
enligt Vallberg Roth (2002) att barnträdgårdarna var en social nödvändighet som han ansåg 
skulle vara öppna för alla barn och som staten skulle ta ansvar för. Det skulle dock dröja ända 
fram till 1930-talet innan något skedde i denna fråga. 
 
En socialpolitisk debatt startades av makarna Alva Myrdal (1902–1986) och Gunnar Myrdal 
(1898–1987) genom boken Kris i befolkningsfrågan (1934). Gunnar och Alva Myrdal (1934) 
ville få människorna i samhället att reagera över det rådande sociala systemet. Författarna 
ansåg och ville genom sin litteratur påvisa hur systemet även begränsade kvinnorna i 
samhället. 
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Den socialpolitiska debatten som makarna Myrdal startade år 1934 gjorde att Svenska 
Fröbelförbundet lämnade in en resolution till socialministern där de krävde fler 
barnträdgårdar, ekonomiskt stöd samt statlig inspektion av dessa verksamheter. Detta 
resulterade enligt Hatje (1999) i att E. Moberg fick i uppdrag att göra en statlig utredning om 
bland annat människors behov av barnträdgårdar och barnkrubbor. Det var många saker som 
framkom under utredningen, bland annat vikten av statlig inspektion, vilket ledde till 
ytterligare en utredning.  
 
Myrdal gav år 1935 ut boken Stadsbarn, där hon föreslår olika lösningar som både ska främja 
familjen och statens intresse. Hon ville enligt Tallberg Broman (1995) ta bort 
fattigdomsstämpeln som barnkrubborna hade och ville inrätta avgiftsfria storbarnkrubbor där 
barnen enligt Persson (1998) skulle ges möjlighet till aktiviteter och social uppfostran som 
gagnade barnens utveckling till goda samhällsmedborgare. Storbarnkrubborna skulle 
finansieras genom både statliga och kommunala medel, personalen skulle ha utbildning och 
det skull vara statliga inspektioner så att allt gick rätt och riktigt till. Förändringen lät vänta på 
sig ytterligare ett år, men år 1935 togs bland annat frågan upp om vilket namn som skulle 
passa bäst som samlingsnamn för barnträdgårdarna och barnkrubborna. Det namn som 
befolkningskommissionen kom överens om blev ”Halvöppen barnavård”. 
 
Myrdal mötte ofta argumentationen att genom storbarnkrubbans system skulle flertalet 
mödrar avsäga sig sitt ansvar när det gällde barnen. Detta argument menar Johansson (1994) 
att Myrdal besvarade genom att ifrågasätta varför de välbeställda mödrarnas rätt att lämna 
sina barn på barnträdgårdarna aldrig tidigare har ifrågasatts och varför detta argument bara 
skulle gälla det lägre samhällsskiktets mödrar.  
 
Myrdal började samarbeta med HSB, som i Stockholmsområdet börjat införa lekstugor där 
barnen kunde vara på dagarna. Dessa lekstugor kom mest till därför att risken annars var stor 
att barnen skulle göra en massa ”rackartyg”. År 1936 startade seminarium för att utbilda 
förskollärare där man enligt Johansson (1994) skulle utgå mer från den forskning som var 
aktuell inom barnpsykologin utifrån de förändringar som samhället genomgick. Rektor för 
seminariet blev Myrdal själv. 
 
År 1941 kan man i Simmons-Christenson (1993) läsa om ett betänkande från staten, där man 
föreslog statsbidrag som bland annat skulle användas som lön för den utbildade personal vid 
de båda institutioner (daghem och lekskola) som tillsammans benämndes ”halvöppen 
barnavård”. Detta medförde att allt fler förskollärare även sökte sig till daghemmen och inte 
bara till lekskolorna. Lekskolorna hade tidigare haft en högre status inom yrkeskåren eftersom 
lekskolorna ansågs ha en bättre pedagogik än daghemmen. 
 
En statlig kommitté tillsattes enligt Vallberg Roth (2002) år 1946 för att utreda 
förskolefrågan. I och med denna utredning tog allmänheten enligt Simmons-Christenson 
(1993) mest fasta på lekskolan och många föräldrar ville att deras barn skulle gå i lekskola, 
vilket ledde till platsbrist i många kommuner. Det pågick även en debatt om daghemmens 
vara eller icke vara, kriget var slut och den kvinnliga arbetskraften i samhället var inte lika 
efterfrågad. Följden av den samhälleliga debatten och de låga statsbidragen blev att 
daghemsverksamheten i många kommuner fick läggas ner. Lekskoleplatser däremot 
fördubblades eftersom majoriteten i samhället enligt Hammarlund (1998) ansåg att lekskolan 
var mer pedagogiskt grundad. År 1949 beslutades det i Sveriges riksdag att institutionsvård av 
barn under dagtid var skadligt för de små barnen i fysisk och psykisk bemärkelse. Enligt 
Vallberg Roth (2002) ville riksdagen att daghem, barnträdgårdar med flera endast skulle vara 
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till för de barn som verkligen stod i behov av denna omsorg och pedagogik såsom till exempel 
barn till ensamstående mammor. 

3.1.3 Cirka år 1950 till Lpfö 98 
Det fanns en stark opinion i Sverige under 1950-talet som enligt Johansson (1994) och 
Stenmalm Sjöholm och Johansson (1992) ansåg att daghem inte gav något ekonomiskt 
tillskott och att daghemmen dessutom hotade barnen både fysiskt och psykiskt. Efterfrågan på 
kvinnlig arbetskraft minskade efter kriget och fler kvinnor blev hemarbetande, som nämnts 
ovan. Vallberg Roth (2002) menar att kritikerna till daghem inte var intresserade av att alltfler 
kvinnor skulle börja yrkesarbeta utanför hemmet och flertalet reformer som genomfördes 
vände sig till männen inom LO-förbundet. Allmän sjukförsäkring, det ökande 
bostadsbyggandet och ATP-striden var några saker som präglade politiken efter kriget, 
reformerna var främst socialpolitisk natur. Stenmalm Sjöholm och Johansson (1992) beskriver 
att många kommuner ansåg att daghemmen var dyra i drift och under 1950-talet ökade de ej i 
antal, detta årtionde blev en lång väntan. Även Johansson (1994) menar att detta var några 
anledningar till att det inte utformades någon plan för barnomsorgens utbyggnad, att 
förskollärarutbildningen blev begränsad och att frågan om lekskola blev ett lokalt och 
kommunalt åtagande.  
 
På 1960-talet började samhället enligt Hammarlund (1998) diskutera om daghem verkligen 
var så skadliga för barnen som många menade och vad man i så fall kunde göra åt saken. 
Barnkrubbans fattigdomsstämpel lyckades man enligt Stenmalm Sjöholm och Johansson 
(1992) ”tvätta” bort och daghemmen blev mer hemlika, anpassades mer efter barnen och 
personalen blev mer välutbildad. Det var flera olika politiska skäl menar Schlytter (1999) som 
påverkade barnomsorgsfrågan under 1960-och 1970-talet. Det statsbidrag som enligt 
Stenmalm Sjöholm och Johansson (1992) betalades ut till daghem och lekskolor för att betala 
driften, bland annat förskollärarnas löner, omvandlades till ett platsbidrag år 1963 och det 
samlade namnet för daghem och lekskolor skriver Hammarlund (1998) blev barnstuga. 
Socialstyrelsen valde enligt Johansson och Åstedt (1993) att i Råd och Anvisningar, nr 163, 
belysa vikten av utbildad personal. 
 
Ytterligare en bidragande orsak som flertalet författare såsom Johansson (1994), Schlytter 
(1999) och Stenmalm Sjöholm och Johansson (1992) påtalar var att bland annat stod industrin 
i Sverige inför en stor utbyggnad och behövde mycket arbetskraft. Därför menar Schlytter 
(1999) att även kvinnorna blev efterfrågade och attraktiva på arbetsmarknaden. Författaren 
beskriver att det därför var LO-förbundet som starkt tog ställning för barnomsorgsfrågan. 
Extra tydlig blev debatten om barnomsorg då kvinnoorganisationerna även gjorde detta till en 
kvinnofråga i den rådande könsrolldebatten. Denna debatt handlade om att det behövdes 
barnomsorg för att kvinnor skulle bli ekonomiskt oberoende samt inte betraktas utifrån en 
specifikt kvinnlig norm, utan mer jämställas med männen. Schlytter (1999) anser att man 
under denna debatt även synliggjorde det dubbelarbete som kvinnorna utförde, både i hemmet 
och inom industrin. 
 
Enligt Hammarlund (1998) kom år 1967 familjeberedningens slutbetänkande som var en 
framställning av barnstugeverksamheten. I slutbetänkandet fanns det bland annat mål som 
ville främja samarbetet mellan hemmet och barnstugeverksamheten, hjälpa och stödja barnets 
intellektuella, emotionella, sociala utveckling samt medverka till en positiv anpassning till 
både skola och samhälle. Utredningen hade även enligt Hammarlund (1998) förslag om 
integrering av fysiskt och psykiskt handikappade barn, mer beteendevetenskaplig forskning 
och anställning av pedagogiska konsulter för att kompetensutveckla barnstugepersonalen. 
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Stenmalm Sjöholm och Johansson (1992) menar att det som kom att betyda mycket för 
förskolans utveckling var den barnstugeutredning som tillsattes år 1968. 
Barnstugeutredningen betänkande kom ut år 1972, Förskolan del 1 och 2, SOU 1972:26 och 
SOU 1972:27 och innehöll förslag om förskolans inre och yttre innehåll. 
Barnstugeutredningen resulterade i att riksdagen antog en lag om allmän förskola och 
samlingsnamnet för daghem och deltidsförskola blev nu förskola, trots att det var två skilda 
verksamheter eftersom de nu hade samma mål enligt Stenmalm Sjöholm och Johansson 
(1992). Författarna skriver även att lagen om allmän förskola bland annat innebar att 
kommunerna fick en skyldighet att erbjuda alla sexåringar plats i förskolan, barn med 
funktionshinder skulle erbjudas plats från fyra års ålder. Fagerli, Lillemyr och Söbstad (2001) 
skriver att varje kommun skulle upprätta en särskild plan för förskoleverksamheten där bland 
annat kommunerna skulle redovisa hur de skulle tillgodose behovet av denna verksamhet. I 
samband med detta kom också ett betänkande som rörde förskolepersonalens utbildning. 
 
Förskolelagen ersattes enligt Johansson (1994) år 1977 av barnomsorgslagen vilket gjorde att 
kommunerna fick ett ännu större ansvar för planering och utbyggnad av barnomsorgen. I 
Stenmalm Sjöholm och Johansson (1992) och Johansson (1994) kan man läsa att från år 1982 
är förskolan en del i socialtjänstlagen och därmed har socialstyrelsen och socialnämnderna 
huvudmannaskap och tillsynsansvar. Under samma år tillsatte regeringen en barn- och 
ungdomsdelegation och det kom ett beslut om att arbetet inom förskolan skulle bedrivas i 
arbetslag, vilket Johansson (1994) menar innebar att varje förskola kunde utforma sitt egna 
arbetssätt. Det tillkom även nya uppgifter för personalen såsom till exempel större samverkan 
med barnens föräldrar och integration med barn i behov av särskilt stöd. 
 
År 1983 läggs en proposition enligt Martin Korpi (2006) fram av sittande regering om att 
bidrag ej ska utgå till de privata förskolor som har ett vinstintresse. För att få bidrag så måste 
dessa privata verksamheter vara godkända av kommunen. Från början var det Länsstyrelsen 
som gav dessa godkännanden men mot slutet av 1980-talet läggs detta åtagande på respektive 
kommun. Utifrån en proposition år 1985 beslöt riksdagen att senast år 1991 skulle alla barn 
över 1½ år erbjudas barnomsorgsplats i någon form. Martin Korpi (2006) menar att beslutet 
utgick nu ifrån barnets behov istället för som tidigare vårdnadshavarens. Det blev en Förskola 
för alla barn men det fanns en brist på barnomsorgsplatser. Diskussionen om förskolans 
kvalitet och pedagogiska innehåll fortsatte dock. Frågan om en läroplan för förskolan 
uppkom, vilket många ansåg skulle ge både personal inom förskolan och allmänheten en 
tydligare bild av verksamheten. Det skulle även enligt Martin Korpi (2006) ge förskolan och 
skolan en gemensam samsyn på det pedagogiska innehållet och barns lärande. Efter 
regeringsskifte lades en annan inriktning på kommitténs arbete. 
 
År 1995 sker enligt Fagerli m.fl. (2001) åter ett regeringsskifte vilket innebär att en 
proposition läggs om att ansvaret för barnomsorgen ska tillfalla utbildningsdepartementet. 
Utbildningsdepartementet är en del av skolverket och har hand om utbildningsfrågor. Fagerli 
m.fl. (2001) skriver att den 1 juli 1996 läggs ansvaret för barnomsorgen under 
utbildningsdepartementet. Enligt Martin Korpi (2006) läggs år 1996 propositionen om ett 
gemensamt måldokument för förskolan, fritidshem och skola som utgår från den 
gemensamma synen på kunskap samt lärande. Förslaget till Lpfö 98 (Läroplanen för 
förskolan) lades fram i mars år 1998 och kom i kraft i juni samma år. I och med Lpfö 98 styrs 
nu förskolan av skollagen och därför tillhör förskolan utbildningsdepartementet. Genom Lpfö 
98 blev förskolan det första steget i ett sammanhållet utbildningssystem. 
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3.2 Kvinnorna i förskolan och utvecklingen av förskolans pedagogik  
Dagens pedagogik har ett samband med feodalismens fall på 1700-talet enligt Johansson 
(1994). Författaren beskriver att borgarklassen till exempel behövde kunskaper för att kunna 
bedriva handel och industri samt att den växande underklassen under den senare delen av 
1800-talet hade kommit att bli ett hot mot den rådande samhällsordningen och behövde 
disciplineras. I Jämställdhet i förskolan – om betydelsen av jämställdhet och genus i 
förskolans pedagogiska arbete, SOU 2006:75 kan man läsa att den schweiziske pedagogen 
Pestalozzi får en viktig roll som idégivare när den nutida pedagogiken som vetenskap börjar 
gro för att bli en del av det som ska lösa samhällets olika problem hos bland annat 
underklassen. Fröbel får genom sitt nytänkande ett mycket stort inflytande liksom de 
kvinnliga pionjärerna inom den svenska barnomsorgen. Sådant som finns kvar från Fröbel i 
dagens förskola menar Johansson (1995) är följande: husliga sysslor, fri lek, samling med 
barnen i en ring, utevistelsen med mera. 

3.2.1 Cirka år 1850 till år 1950 
Mellan åren 1850 till 1925 skedde det enligt Vallberg Roth (2002) en stor utvandring av 
främst män till andra länder. Denna utvandring ledde så småningom till att det inom Sveriges 
gränser fanns fler kvinnor än män. Författaren menar att detta i första hand blev ett problem 
för medelklassen då det inte ansågs fint nog att deras kvinnor skulle behöva försörja genom 
att arbeta i fabrik, vilket kvinnor ur de lägre samhällsklasserna kunde göra. För att komma till 
rätta med försörjningsproblemet behövde det skapas yrken där det ansågs fint nog för 
borgarflickor och kvinnor att arbeta inom för att kunna försörja sig själva. Det var på grund av 
detta som kvinnorörelsen bland borgerliga kvinnor uppkom enligt Vallberg Roth (2002). I 
denna rörelse menar författaren att det framfördes krav om att kvinnor skulle få utbildning 
och rätt till att arbeta inom vissa yrken, inom rörelsen ansågs pedagogiken vara ett bra 
alternativ. 

3.2.1.1 Fröbel 
Fröbel är en av de få män som har haft ett stort inflytande i svensk förskolepedagogik och 
förskoleverksamhet. När man läser Fröbel (1995) märks den påverkan som Johann Heinrich 
Pestalozzi (1746-1827) haft över Friedrich Fröbels (1782-1852) tankar kring utvecklingen hos 
barnet och naturen. Denna utveckling sker enligt Fröbel (1995) med inverkan av gud som den 
som bestämmer över all utveckling. Den pedagogik som Fröbel ville arbeta efter var enligt 
Johansson (1994) en form av utvecklingspedagogik. Fröbel menade att allt i världen var 
beroende av hur människan höll sig till den rådande plan som gud förutbestämt, dessa planer 
ändrades hela tiden av gud eftersom människan var en del av naturen. 
 
Fröbel ville, enligt Johansson (1994) att barn och vuxna skulle följa sin inre röst och som 
exempel på detta använde sig Fröbel av Jesus. Fröbel ansåg att Jesus var ett bra exempel 
eftersom han följt sin inre röst, vilket även gjorde att han följde naturens och därmed guds 
röst. Gud är den som Fröbel (1995) beskriver styr allt i samhället, även barnens mognad och 
vad de klarar av. Fröbel trodde på en fri uppfostran där man följde barnet och dess infall. 
Fröbel ansåg dock att moral var en viktig del att lära och tog matematiken som exempel på att 
det fanns saker i samhället som hade vissa regler som inte gick att ifrågasätta. 
 
Verksamhetsdriften bestod enligt Fröbel av människans vilja att skapa yttre verk och för barn 
var detta de lekar samt arbeten som barnen utförde under dagarna. Detta ville Fröbel (1995) 
använda sig av i skolan. I skolan skulle kroppen arbeta under särskilda arbetstimmar. Hjärnan 
skulle i sin tur arbeta under särskilda undervisningstimmar. För att skapa förutsättningar för 
att barn skulle få använda sin verksamhetsdrift skulle barnen få skapa. Då de skapade 
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användes musik, sång, modellering och målning som arbetssätt för att tillgodogöra denna 
drift. 
 
Henriette Schrader-Breymann (1827-1899) benämns av Fagerli, Lillemyr, Söbstad (2001) 
som en av Fröbels lojala medarbetare samt avlägsna släkting som började som 
kindergartenledarinna. Hon startade år 1873 en institution där man utbildade flickor som ville 
arbeta som kindergartenledarinnor och institutionen kom att heta ”Pestalozzi-Fröbelhaus”. 
Till att börja med arbetade hon ensam med att utbilda de unga flickorna, men när läran blev 
känd kom det många flickor från andra länder. De första svenska kindergartenledarinnorna 
utbildade sig här, innan de startade upp sin kindergarten i Sverige. Enligt Fagerli m.fl. (2001) 
skulle kindergarten inte bara ge omvårdnad utan även en utbildning. Under den tid som Fröbel 
verkade började man att utbilda kvinnor till förskollärare. Fröbel ansåg att kvinnor var 
viktigast för de små barnens utveckling, han ville att utbildade kvinnor skulle undervisa de 
små barnen. 

3.2.1.2 Systrarna Moberg 
Systrarna Moberg arbetade utifrån att ge barnen impulser till intellektuell utveckling och 
social fostran. Arbetssättet skulle bygga på barnens egna erfarenheter samtidigt som barnen 
gavs möjlighet till nya upplevelser och vidgade kunskaper. För att kunna ge barnen detta 
arbetade man mycket utifrån olika valda ämnen som passade, till exempel olika årstider. Det 
var dock många människor som hade fördomar emot systrarna och som ansåg att de inte 
gjorde någon nytta genom att bara roa barnen, enligt Tallberg Broman (1991). 
 
Tallberg Broman (1991) skriver att utbildade förskollärare ökade och år 1918 bildades det 
Svenska Fröbelförbundet där systrarna Moberg var aktiva. E. Moberg blev ett år efter 
förbundets bildande ordförande, en post hon hade fram till 1944.  Moberg och Sandels (1938) 
skriver att Fröbelförbundet gav ut en tidskrift där pedagogiska diskussioner fördes ut bland 
landets förskollärare. Även i reportage beskrevs aktuella frågor rörande barnpsykologisk 
forskning. 
 
M. Moberg beskriver i Moberg och Moberg (1939) om hur hon tidigt framförde kravet i 
denna skrift om vikten av kunskaper inom barnpsykologi för att kunna arbeta pedagogiskt 
med barn. Tillsammans med M. Moberg skrev Stina Sandels boken ”Barnträdgården” som 
kom ut år 1945 som kom att användas flitigt som utbildningslitteratur vid 
förskoleseminarierna. 

3.2.1.3 Elsa Köhler 
Elsa Köhler (1879-1940) anser Simmons-Christenson (1993) var en person som tog upp hur 
viktigt det var med både självständigt arbete och samarbete för barns utveckling. Hon var 
reformpedagog och forskare verksam i Wien, där hon forskade om barns utveckling. Genom 
denna forskning utvecklade Köhler barnobservationstekniken. 
 
Inom pedagogiskt arbete skriver Köhler och Hamberg (1926) om vikten av att vara insatt i 
psykologi, för att man som pedagog bör vara medveten om exempelvis den mognadsgrad som 
barnet befinner sig i och därmed kunna stötta och styra barnet i dess utveckling. Köhler och 
Hamberg (1926) likställer yrken som präst, läkare, lärare och jurist, där man behöver ha 
kunskap kring just psykologi för att kunna bemöta människor på ett riktigt sätt. 
 
Köhler och Hamberg (1926) beskriver samt jämför i sin litteratur hur olika pedagogiska 
förgrundspersoner såsom Rousseau och Pestalozzi menar att barnuppfostran skulle ske.  



 

  21 

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) ville enligt Jansson (2002) ha en större frihet som gav 
flexibilitet i barnuppfostran och han hävdade att barnet under sin utveckling gick igenom 
olika former av utvecklingsstadier. Han skrev böcker om att barnuppfostran, bland annat 
boken om Emiles uppväxt och utveckling. Rousseau vill enligt Hultqvist (1990) att Emile ska 
växa upp så skyddat som det bara går från de så kallade onda krafterna i samhället. Först när 
barnet anses vara moget nog ska det lära känna samhället utanför. Rousseau var emot aga och 
förespråkade att man skulle älska sina barn och inte beröva dem sin barndomstid. Simmons-
Christenson (1993) beskriver att Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) var engagerad i de 
lägre samhällsklassernas barn, samt att han var influerad av Rousseau. Pestalozzi ansåg att 
utbildning var en förutsättning för samhällets fortsatta utveckling. Hans pedagogiska tankar 
var att varje barn var unikt och handlade utifrån sin natur. Pestalozzi (1901) skriver bland 
annat om att man kan jämföra utvecklingen hos barnet och människan med hur utvecklingen 
sker i naturen till exempel hos växterna. 
 
Systrarna Moberg bjöd in Köhler till Norrköping där hon även verkade mellan åren 1931 och 
1933 på Fröbelinstitutet. Under de år som Köhler verkade i Norrköping höll hon i flera olika 
kurser för institutionens lärarinnor och elever. Under dessa kurser varvades både praktik och 
teori för att visa på sambandet där emellan. Köhler fick genom sitt samarbete med 
Fröbelinstitutet systrarna Moberg att bli mindre gudscentrerade. Enligt Moberg och Moberg 
(1939) har Köhler bidragit till att deras utbildning och kunskap ökade, då de fick större 
möjligheter till att tillvarata och utveckla barns skapande förmåga. 
 
Köhler satte sig in i arbetssättet som bedrevs inom barnträdgården vilket ledde till att man 
övergav de traditionella sysselsättningarna och lät barnen arbeta mer med det fria skapandet 
som pedagogisk idé. Köhlers aktivitetspedagogik byggde enligt Tallberg Broman (1995) på 
att barnen skulle arbeta med meningsfulla saker som skulle ge impulser till nya former av 
aktiviteter. Köhler hävdade vikten av utbildning och goda kunskaper inom psykologi hos 
förskollärarna. Simmons-Christenson (1993) beskriver att Köhler var den första att göra 
vetenskapliga studier över barnträdgårdarnas resultat och hon arbetade själv en tid i Göteborg 
med aktivitetspedagogiska studier och som föreläsare. Köhlers tankar och synpunkter 
diskuterades på de flesta håll inom Skandinavien. 

3.2.1.4 Carin Ulin 
Carin Ulin (1886-1971) var barnpsykolog och rektor vid Södra KFUK: s (Kristliga 
Föreningen för Unga Kvinnor) pedagogiska institution. Ulin startade sin utbildning vid KFUK 
år 1934 på grund av att hon ansåg att Fröbelpedagogiken var otillfredsställande, enligt 
Stenmalm Sjöholm och Johansson (1992). Författarna menar att Ulin med denna utbildning 
ville utbilda förskollärare inom barnpsykologisk forskning för att kombinera och reformera 
den rådande barnpedagogiska synsättet. Författarna beskriver att Ulin ansåg att Fröbelrörelsen 
hade för lite av utvecklingspsykologi. 
 
Ulin besökte vid flera tillfällen under 1920-talet Charlotte Bühler (1893-1974), som var 
verksam som barnpsykolog vid Wieninstitutet. Enligt Tallberg Broman (1995) lärde sig Ulin 
tekniken för barnobservation av Bühler. Bühler skrev flera böcker om barns mentala 
utveckling vilka enligt Simmons-Christenson (1993) lästes av barnträdgårdslärarinnorna 
under 1940- och 1950-talet. 
 
Ulin studerade även på Yaleuniversitetet i USA där hon fördjupade sig i Arnold Gesells 
(1880-1961) vetenskapliga observationstekniker samt mognadsteorin. Denna teori innebär 
enligt Tallberg Broman (1995) att barnets utveckling följer en viss bestämd ordning. Ulin 
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utgick sedan från detta enligt Tallberg Broman (1995) och Hultqvist (1990) då hon 
detaljstuderade hur barn i förskolan interagerade med varandra och miljön i sin utveckling. 
Hultqvist (1990) menar att Gesell länge ansågs vara ledande inom barnpsykologi och hans 
psykologi satte stort avtryck i förskolepedagogiken, eftersom alla hans böcker översattes till 
svenska och böckerna kom att användas inom förskollärarutbildningen.  
 
Ulin utförde mellan 1930- till 1960-talet barnpsykologiska studier på KFUK: s pedagogiska 
institution och hennes studenter fick träna på att göra observationer av barn. Detta för att ge 
de blivande förskollärarna en vetenskaplig grund som de kunde bygga sina barnobservationer 
på. Anledningen var att Ulin ansåg att en verksamhet enligt Stenmalm Sjöholm och Johansson 
(1992) skulle ha tydliga mål och eventuella problem skulle vara hämtade ur vardagen för att 
kunna diskuteras och dra lärdom av, utifrån ett vetenskapligt förfarande. 
 
Ulin gav ut litteratur där hon ville framhålla vikten av yrkesutövning, utbildning och 
forskning som en helhet. I en av sina böcker beskriver och jämför Ulin (1962) bland annat hur 
barn utvecklas i daghem, barnhem och hemma hos sina föräldrar. Enligt Hultqvist (1990) 
menar Ulin att barnträdgården skall fungera som en form av sluss för barnet då det skall möta 
vuxenvärlden utanför hemmet. Ulin skapade även ett material för förskolebarn som 
uppkallades efter henne, Ulinmaterialet. Detta materials principer bygger på ett system av 
uppgifter som ökar i svårighetsgrad och att varje nytt moment bygger på det tidigare 
momentet. Ulins seminarium lades ner i slutet av år 1961 och ett av skälen var enligt 
Johansson (1994) att endast en utbildning skulle få finnas i Stockholm och att valet föll på 
Socialpedagogiska seminariet. 

3.2.1.5 Alva Myrdal 
A. Myrdal var enligt Johannson (1994) kritisk till Fröbels pedagogik med dess 
sysselsättningar och Hultqvist (1990) menar att Myrdal ansåg att Fröbel var en romantiker och 
metafysiker. Myrdal ansåg även enligt författarna att Fröbelpedagogiken saknade en 
vetenskaplig förankring i och med att man aldrig kritiskt granskade Fröbels pedagogik. 
Myrdal framhöll vetenskap, socialt medvetande och kreativiteten hos barn, förnuftet skulle 
styra tankar och handlingar. Kritiken om att barn inte skulle överlämnas till någon främmande 
personal utan bör vara hemma hos sin moder när de är små avfärdar Myrdal i sin bok 
Stadsbarn. Hon konstaterar att över- och medelklassen under århundraden har överlämnat 
sina barns vård och uppfostran till betald arbetskraft i hemmet. Myrdal hänvisade enligt 
Tallberg Broman (1995) till att verksamhet med skolad personal i form av förskollärare i 
storbarnkammare absolut var bättre ur både psykologisk och social synvinkel jämfört med att 
barnen skulle tas om hand av privata tjänare utan kompetens. Hon menade att barnflickor och 
hembiträden förde en folklig okunskap vidare när de uppfostrade husbondens barn. 
 
A. Myrdal ansåg att barn skulle omges av utbildade experter enligt Vallberg Roth (2002) för 
att en länk mellan vetenskap och politik skulle växa sig stark. Psykologisk och pedagogisk 
forskning skulle genom institutionerna ge ett starkare samhälle. HSB (Hyresgästernas 
Sparkasse- och Byggnadsförening) och Myrdal genomförde dessa idéer. Det satsades på ett 
bostadsprogram i Stockholm med små lägenheter och gemensamma storbarnkammare, de så 
kallade lekstugorna. Där fanns spädbarnsavdelningar, heldagsomsorg för förskolebarn, 
omsorg för sexåringarna som gick i barnträdgården samt för de skolbarn som behövde 
eftermiddagsomsorg efter skolan. Hultqvist (1990) anser att Myrdal i sin bok Stadsbarn har 
skrivit Sveriges första ”förskoleprogram”. Barnträdgårdsrörelsens egna böcker menar 
Hultqvist (1990) sågs som mindre värda jämfört med Myrdals för att de inte var så 
konsekventa och sammanhängande i sitt upplägg. 
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Enligt Johansson (1994) startade Myrdal år 1936 en utbildning för förskollärare som fick 
namnet Socialpedagogiska seminariet där hon själv verkade som rektor. Myrdal ville att 
Socialpedagogiska seminariet skulle utbilda moderna och självständiga pedagoger som inte 
var begränsade i sina tankegångar av till exempel religion. Myrdal var inspirerad av Freuds 
tankar enligt Hultqvist (1990) då både Freud och Dewey var forskare. Inom psykologin kom 
en annan gren, den psykoanalytiska, med Sigmund Freud (1856-1939) med sin särskilda syn 
på mänskligt handlande, vilket författarna Evenshaug och Hallen (2001) beskriver. Freud 
ansåg att hur människor handlar beror på hur personens barndom sett ut och vilka upplevelser 
man haft.  
 
Då Myrdal studerade barns socialisering hos John Dewey på Harvarduniversitetet i USA och 
barnpsykologi i Genève hos Jean Piaget kom det fria skapandet och experimenterandet att 
betonas allt mer enligt Stenmalm Sjöholm och Johansson (1992). Tallberg Broman (1991) 
beskriver att Myrdal menade att detta var en vidareutveckling av det moderna samhället och 
att tankar samt handlingar skulle styras av vetenskapen.  John Dewey (1859-1952) var 
verksam University of Chicago, där han lät barnen experimentera och utforska för att själva 
komma fram till sina slutsatser och kunskaper. Dewey var filosof och reformpedagog som 
publicerade många böcker, framförallt om barnets utveckling och lärande. Det var Dewey 
som myntade begreppet ”learning by doing”. 
 
Evenshaug och Hallen (2001) beskriver att Jean Piaget (1896-1980) och hans forskning lade 
en ny grund till hur barn till exempel uppfattar orsak, medkänsla, samarbete. Enligt Piaget 
(1974) kommer barnet att påverkas av de kollektiva förställningarna som finns i samhället. 
Piaget som var psykolog stod enligt Hultqvist (1990) som frontfigur inom psykologin med 
sina tankar om barn och deras aktiviteter.  Denna forskning kom till Sverige under 1970-talet 
och Piagets teorier fanns även med i Barnstugeutredningen 1972. 

3.2.2 Förskolan, pedagogiken och yrkesrollen 
Både kyrka och stat har varit uttalade manliga områden. Dessa arbetsområden har alltid varit i 
princip förbjudna när det gäller kvinnlig arbetskraft. Under lång tid fortsatte detta och 
Tallberg Broman (2002) beskriver detta som en manlig norm som styrde i skolan, kvinnor 
tilläts först bara arbeta med de mindre barnen. Flertalet av de utbildade 
barnträdgårdslärarinnorna bodde på sina arbetsplatser, vilket var en del av deras lön enligt 
författaren. Tallberg Broman (2002) menar att föreställningar om kön har påverkat både 
utbildnings- och skolpolitiken. Enligt författaren utvecklades föreställningarna om könens 
olikheter inom borgligheten. 

3.2.2.1 Cirka år 1950 till barnstugeutredningen år 1968 
Kritikerna till förskolan som institution och dess pedagogik under 1950-talet hämtade sina 
argument utifrån John Bowlbys (1907-1990) anknytningsteori. Bowlbys anknytningsteori 
bygger på undersökningar som enligt Stenmalm Sjöholm och Johansson (1992) gjordes av 
Bowlby på barn i krigstidens barnhem. Bowlby var en engelsk forskare som studerade 
bindningen mellan mamma och barn. Detta resulterade i hans anknytningsteori, vilken 
beskrivs av Evenshaug och Hallen (2001). Han menade att små barn tog skada om de allt för 
tidigt skildes från sina föräldrar och att framförallt längre separationer från mamman gjorde 
att barnet inte utvecklade sitt jag. Bowlby ansåg att modern fungerade som ett ”jag” för barnet 
under barnets första levnadsår. Trots att det i Sverige vid denna tid inte fanns liknande 
förhållande så fick kritikerna resultaten att gälla även barn på svenska förskolor. Mot slutet av 
1960-talet kom enligt Simmons-Christenson (1993) den första sakliga debatten i form av 
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barnstugeutredningen, om det pedagogiska innehållet i förskolan rörande dess innehåll och 
utformning. Den nya forskning som ingick i barnstugeutredningen visade att små barn 
stimulerades av att vara tillsammans med andra små barn och den kritik som hade funnits mot 
daghemmen på 1950-talet tonades ner. 
 
Den 1 juli 1963 beslutade Sveriges riksdag att alla förskoleseminarier skulle förstatligas. 
Förskollärarutbildningen blev nu en av alla övriga lärarutbildningar och fick enligt Johansson 
och Åstedt (1993) status som pedagogisk utbildning med Skolöverstyrelsen (SÖ) som 
huvudman. År 1972 blir förskollärarutbildningen en linje vid lärarhögskolan. Samma år 
startar Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) en 40-veckorsutbildning för arbetslösa akademiker 
som tidigare studerat pedagogik, psykologi eller sociologi och år 1973 tillkommer en 50 
veckors utbildning av barnskötare till förskollärare. 

3.2.2.2 Barnstugeutredningen år 1968 
I barnstugeutredningens huvudbetänkande från år 1972, Förskolan del 1 och 2, SOU 1972:26 
och SOU 1972:27 presenteras en ny pedagogisk ideologi, dialogpedagogiken. Johansson 
(1994) och Stenmalm Sjöholm och Johansson (1992) beskriver att dialogpedagogiken gick ut 
på att förhållandet mellan barn och vuxna skulle byggas med utgångspunkt i samspel och 
ömsesidighet. Barnstugeutredningen fick genomslag inom förskollärarutbildningen genom 
Utbildning i samspel, SOU 1975:67 och ämnen som till exempel social omvärldsuppfattning 
menade Johansson (1994) ökade i antal timmar och många ämnen fick nya benämningar. År 
1976 genomgick förskollärarutbildningen stora och påtagliga förändringar eftersom 
utbildningen blev en del av högskolesystemet. Under slutet av 1970-talet blev 
dialogpedagogiken mycket kritiserad och kallades ibland för ”flumpedagogik”. Kritikerna 
menade enligt Stenmalm Sjöholm och Johansson (1992) att det inte var möjligt att för barn 
och vuxna att utforska världen på lika och ömsesidiga villkor samt att dialogen begränsades 
till enbart en metod att förmedla kunskaper och färdigheter. 
 
Barnstugeutredningen utformades av experter inom socialstyrelsen för att ge framförallt 
förskolepersonal vägledning i det nya arbetssättet. I utredningen kan man läsa om hur staten 
kommit fram till att den nya pedagogiken skall ta sin grund i Piagets och Eriksons teorier. 
Stenmalm Sjöholm och Johansson (1992) menar att det var under 1970-talet som vetenskapen 
började kombinera Jean Piagets kognitiva teori och Erik Homburger Eriksons 
psykodynamiska teori för att få en heltäckande syn på människans utveckling. Det som kom 
att framstå som värdefullt i barns utveckling menar författarna var samspelet mellan arv och 
miljö. Den rådande traditionen av Fröbelpedagogiken som utgick från Gesell och Bühler stod 
nu som motpol till Piagets och Eriksons psykologiska utvecklingsteorier. Evenshaug och 
Hallen (2001) beskriver att det var Erik Homburger Erikson (1902-1994) som fortsatte 
utveckla Freuds teorier. Skillnaden mellan Freud och Erikson var enligt författarna att Erikson 
ansåg att människans utveckling fortsätter under hela livet. Freud anser att människans 
utveckling avstannar då man uppkommer i vuxen ålder. Författarna skriver att Erikson menar 
att anledningen till denna fortgående utveckling är att man under livet utsätts för olika former 
av kriser som man tvingas lösa för att utvecklas vidare som människa. 
 
Barnstugeutredningen, menar Johansson (1994), gav organisatoriska följder på förskolans 
verksamhet. I så kallade lekhallar skulle barnen enligt Förskolan del 1, SOU 1972:26 
organiseras i aktivitetsstationer vilket innebar att barnen skulle rotera mellan olika mindre 
grupper. Arbetet med barnen skulle ske i små grupper och stora samlingar skulle undvikas. 
Tidigare hade hela barngruppen varit i förskollärarens fokus och utredningen betonade att det 
nu skulle vara det enskilda barnet som skulle vara i centrum för förskolläraren. Utredningen 
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ville även att all personal oavsett utbildning skulle arbeta tillsammans i arbetslag. Stenmalm 
Sjöholm och Johansson (1992) menar att barnstugeutredningen även skriver att man inte 
kunde dela upp barns liv och lärande i pedagogik och omsorg. Utredningen förenade de 
sociala och pedagogiska målen. Förskolan har enligt tradition alltid erbjudit omvårdnad och 
en form av händiga sysslor för att förbereda barn inför vuxenlivet. Förskolans verksamhet har 
varit ett område som har dominerats av kvinnor. Johansson (1994) anser det inom förskolan 
alltid har funnits en tradition av att inte uttala den existerande kunskapen. Därför har det fram 
till Barnstugeutredningen år 1968 enligt författaren saknats en vetenskaplig förankring i den 
pedagogik som bedrivs inom förskolans verksamhet. 

3.2.2.3 Cirka år 1970 till Lpfö 98  
Under 1970-talet startas flertalet förskollärarlinjer skriver Stenmalm Sjöholm och Johansson 
(1992) över hela Sverige. Universitets- och Högskoleämbetet (UHÄ) blir år 1976 
tillsynsmyndighet för all högre utbildning i Sverige och ett år senare ingår förskollärarlinjen i 
högskolan som en allmän utbildning inom undervisningssektorn. Detta år förverkligades även 
förslaget om en förlängd förskollärarutbildning vilket innebar att en ny utbildningsplan 
fastställdes och utbildningen förlängdes med en termin. Under 1980-talet ses åter utbildningen 
över av UHÄ och år 1987 läggs ett förslag om ytterligare en termins förlängning vilket avslås 
av regeringen två år senare. 
 
År 1990 lägger åter UHÄ fram ett nytt förslag till utbildningsplan för förskollärarlinjen. Detta 
förslag antas enligt Martin Korpi (2006) av den sittande regeringen år 1991 och 
förskollärarutbildningen förlängs till att nu omfatta tre år. Orsaken till förlängningen av 
förskollärarutbildningen var att det fanns ett behov gällande budget och personalansvar från 
de fristående förskolorna. Regeringen ville även underlätta för ett samarbete mellan skola och 
förskola. 
 
Enligt Johansson (1994) gjorde socialstyrelsen i början på 1980-talet en bedömning av att 
förskollärarutbildningen hade stora brister, innan dess hade inte förskollärarutbildningen 
utvärderats särskilt grundligt. Johansson (1994) skriver att i ”Utvecklingsplan för 
barnomsorg” (1981) menar socialstyrelsen att personalen inom förskolan behöver ha goda 
kunskaper och möjligheter att väl planera sin verksamhet. Socialstyrelsen ansåg att personalen 
måste ha kunskaper som gjorde det möjligt att kritiskt granska och bearbeta planerna och att 
verka för ett pedagogiskt förnyande. Grundutbildningen måste, enligt socialstyrelsen få en 
stabilare struktur och bli mer målinriktad. 
 
Från år 1981 och framåt tillkom flera arbetsplaner och kompletterande publikationer för 
förskolan. År 1987 formulerade Socialstyrelsen ett program för förskolan, Pedagogiskt 
program för förskolan, SOU 1987:3 som Stenmalm Sjöholm och Johansson (1992) menar var 
inspirerat av mer traditionell pedagogik. Exempel på detta är temaarbete vilket är en 
tankegång inom förskolan som man enligt Johansson (1994) finner mycket långt tillbaka. 
Barngruppen som helhet kommer mer i fokus, tidigare var det enskilda barnet i fokus och det 
ges rekommendationer om att planera mer detaljerat. Den utvecklingsteoretiker som allt mer 
började färga styrdokumenten inom förskolan var Lev Vygotskij (1896-1934). Vygotskij 
arbetade mest inom utvecklingspsykologin och är en person som har ett stort inflytande i 
dagens lärarutbildningar och barnverksamheter. Inom utvecklingspsykologin intresserade 
Vygotskij sig speciellt för utvecklingen av barns språk och begreppsbildning. Han menar att 
tanken föds genom språket samt att lek, arbete och fantasi hör ihop. Fantasi är lika viktigt för 
vetenskapen som vid framtagning av ett konstverk enligt Vygotskij (1995) och denna förmåga 
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har alla människor. För att kunna uppfinna vetenskapliga ting menar Vygotskij (1995) att 
människan måste ha fantasi och har människan fantasi har människan även kreativitet. 
 
Utifrån att synen på barn förändrades och pedagogisk forskning visade på det kompetenta 
barnet med ett livslångt lärande, föddes tanken om ett sammanhållet utbildningssystem. 
År 1991 tillsätts en kommitté för att arbeta fram en läroplan för förskolan. I och med att det 
mot slutet av 1900-talet sker skiften mellan de politiska blocken påverkas kommitténs arbete. 
Martin Korpi (2006) skriver att ändringar sker för att politikerna i den sittande regeringen ej 
anser att den frivilliga förskolan ska blandas samman med den obligatoriska skolan. 
 
Under slutet av 1980-talet och 1990-talet rådde det i Sverige en ekonomisk kris, detta i sin tur 
ledde till att förskolan började dra ner på personal. När dessa neddragningar sker under mitten 
av 1990-talet valde man enligt Martin Korpi (2006) att behålla förskollärarna. Detta beslut har 
sin grund i att kommunerna då kunde säga sig ha en god kvalité på sin barnomsorg, då det till 
största delen var högskoleutbildade förskollärare som arbetade i verksamheten.  
 
En statlig kommitté lägger i slutet av år 1997 enligt Fagerli, Lillemyr och Söbstad (2001) 
fram ett förslag om en läroplan för förskolan till regeringen. Regeringen utformar och 
fastställer läroplanen som därefter överlämnas till riksdagen som tar ett beslut i ärendet i juni 
år 1998. Lpfö 98 (Läroplanen för förskolan, 1998) är ett styrdokument som fått status av 
förordning och betyder precis som ordet säger, en plan för lärande enligt Fagerli m.fl. (2001). 
I Lpfö 98 beskrivs ett gemensamt tänkande om barns lärande och utveckling i all pedagogisk 
verksamhet. En gemensam värdegrund ska finnas från förskolan genom grundskolan och till 
gymnasieskolan och utgöra en bindande förordning för det pedagogiska innehållet även i 
förskolans verksamhet. Wiklund (1998) skriver att Ylva Johansson (f.d. skolminister) menar 
att det är viktigt att man inom förskolans verksamheter ser över personalens kompetens för att 
kunna förverkliga läroplanens intentioner. Lpfö 98 omfattar all personal i förskolans 
verksamhet, detta medförde enligt Martin Korpi (2006) reaktioner i förskollärarnas 
fackförbund. Dessa hade hellre sett läroplanen som ett styrdokument för endast 
högskoleutbildad personal. Skolminister Johansson tog dock inte någon hänsyn till dessa 
protester utan Lpfö 98 sattes i verket och är det styrdokumentet som förskolan idag arbetar 
efter. 
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4. RESULTAT 

I vårt resultat kan vi bland annat genom Johansson (1994), Hatje (1999), Holmlund (1996), 
Tallberg Broman (1991) och Tallberg Broman (1995) se att kvinnor varit dominerande i 
förskolans framväxt som institution och i förskolans pedagogiska utveckling. Kvinnor är en 
del i ett samhälle och framväxten av förskolan har skett i ett samhälle som styrs av 
demokratiskt folkvalda politiker och lagar. Samhället bygger även på olika normer och 
traditioner som samhällets medborgare har format utifrån ett historiskt perspektiv.  

4.1 Kvinnorna och förskolans start 
I Sverige var det under 1700- och 1800-talet enligt Simmons-Christensen (1993) och Florin 
(1987) inte ovanligt att som kvinna vara ogift och utan barn. Det fanns ett överskott av 
kvinnor i Sverige, som hade uppstått på grund av tidigare krig och emigration. Detta överskott 
upphörde i och med industrialiseringen och människorna började flytta in till städerna. Den 
första barnkrubban i Sverige startade enligt Persson (1998), Holmlund (1996), Bjurman 
(1995), Hultqvist (1990), Stenmalm Sjöholm och Johansson (1992), Hatje (1999), Simmons-
Christensen (1993), Vallberg Roth (2002), Tallberg Broman (1991) med flera i mitten av 
1850-talet. Orsaken till barnkrubbornas uppkomst var enligt författarna en reaktion från de 
välbärgade i samhället över att fattiga barn befann sig på gatorna utan tillsyn när deras mödrar 
arbetade. Överklasskvinnorna, menar Johansson (1994) har dominerat förskolans verksamhet 
på samma sätt som mycket av annat socialt arbete i samhället i form av bland annat olika slag 
av välgörenhet.  
 
De mest kända och de första pionjärerna inom förskolan anser Tallberg Broman (1991), 
Vallberg Roth (2002), Simmons-Christensen (1993) är systrarna Maria och Ellen Moberg.  
Systrarna Moberg beskriver i Moberg och Moberg (1909) och tillsammans med ovan nämnda 
författare Fröbels tankar och om hur de omsatte hans pedagogik i sin verksamhet. Systrarna 
Moberg startade även ett seminarium där de utbildade barnträdgårdslärarinnor. 
Fröbelpedagogiken med sina barnträdgårdar hade dock enligt Johansson (1994) ideologiskt 
sett svårt att slå igenom bland annat på grund av det hot som den ansågs utgöra på 
förhållandet mellan mor och barn.  
 
Systrarna Moberg lägger enligt Johansson (1994), Simmons-Christensen (1993), Martin 
Korpi (2006) m.fl. grunden till den svenska förskolepedagogiken. Köhler vidareutvecklar 
systrarna Mobergs Fröbelpedagogik i Norrköping utifrån den vetenskap som kommer från 
utvecklingspsykologin under 1930- och 1940-talet. Simmons-Christensen (1993) menar att 
arbetssättet förändrades genom att förskolans metodik kom att byggas mer på barnpsykologi 
och barns utveckling, vilket innebar ett nytt perspektiv på barnen, deras verksamhet och ett 
metodiskt sätt att förhålla sig som förskollärare. Problemet med det gamla arbetssättet var att 
hela barngruppen skulle göra saker samtidigt. Förskollärarna rättade barnens arbeten och det 
fanns inte mycket plats för barnen att ta egna initiativ i sitt lärande. Enligt Hatje (1999) anser 
Köhler i sitt samarbete med systrarna Moberg att de skulle utöva forskning på barn för att få 
en bättre inblick i barns utveckling. Författaren menar att de blivande 
barnträdgårdslärarinnorna behövde ha goda kunskaper inom psykologi för att föra den 
moderna småbarnspedagogiken framåt.  

4.2 Kvinnor, samhälle, normer och traditioner 
Förskolan har sedan 1800-talet arbetat utifrån ett ämnesintegrerat arbetssätt och Fröbel har 
enligt Johansson (1995) givit förskolan vissa grundläggande drag vilka har vidareutvecklats 
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och alltjämt kan ses i dagens förskola. Förskolan har också haft en socialpedagogisk struktur 
genom att inte bara uppfostra barnen, utan också vara med och påverka hemmen. Johansson 
(1994) anser att det går en röd tråd genom förskolans pedagogik, där man kan se en historisk 
uppbyggnad som har formats på ett medvetet sätt.  
 
Riksdagens beslut år 1949 om att stoppa utbyggnaden av daghem och förskollärarutbildning 
gjorde enligt Vallberg Roth (2002) att det pedagogiska samt det vetenskapliga intresset inom 
förskollärarutbildningarna minskade. Det påverkade även intresset från det politiska hållet att 
göra förskollärarutbildningen statlig. Under 1950-talet skedde i princip ingenting rörande 
förskolans utveckling. På 1940-talet var många kvinnor hemmafruar men under 1950-talet 
började kvinnorna utbilda sig och yrkesarbeta. Johansson (1994) anser att det är kvinnornas 
och därmed familjernas nya situation som ligger till grund och är avgörande för den 
utveckling som sker när det gäller förskolans expansion och uppdrag. Efter 1950-talet har 
kvinnlig arbetskraft ökat inom flertalet yrkesområden enligt Schlytter (1999) och 
barnomsorgens stora betydelse idag visar att kvinnornas uppgifter inom familj och yrkesliv 
har förändrats i samhället. Enligt Johansson (1994) handlar det inte bara om kvinnors 
utbildning och arbetsmarknadens efterfrågan, utan även om att kvinnorna yrkesarbetar 
samtidigt som de skaffar barnen. Han menar att vi endast behöver se tillbaka på 1920-talet för 
att finna en helt annan situation för kvinnorna. Kvinnorna som arbetade var då barnlösa och 
ogifta, medan de kvinnor som inte arbetade var gifta hemmafruar som skötte hushållet och 
barnen, vilket Myrdal (1934) redan på 1930-talet debatterade för att förändra.  
 
1968 års barnstugeutredning hade i uppdrag enligt Martin Korpi (2006) att utreda förskolans 
pedagogiska arbetssätt samt att utreda den utformning som förskoleverksamheten skulle ha. 
Författaren menar att det var genom barnstugeutredningen som den svenska förskolans 
framväxt verkligen startade, då den ligger till grund för den förskolereform som genomfördes 
under början av 1970-talet. Tanken på en förskola för alla förverkligades. Heltids- och 
deltidsförskolan skildes endast åt av verksamhetens öppettider och av föräldrars och barns 
behov, inte av det pedagogiska innehållet. Under 1970-talet genomfördes en stor och snabb 
utökning av barnomsorgen och socialstyrelsens resurser investerades i att organisera samt 
sätta barnomsorgsreformen i verket. Socialstyrelsen gjorde enligt Johansson (1993) en 
granskning av de effekter som förskolereformen bidragit till. När denna granskning 
publicerades menar Fagerli m.fl. (2001) att den var kritisk till den yrkeskompetens som 
förskollärarna utvecklat under 1970-talet. Socialstyrelsen menade enligt författarna, att det var 
den kraftiga utbyggnaden barnomsorgen genomgått som hade medfört brister i 
förskollärarutbildningen. 
 
Det var ekonomiska nedskärningar inom den svenska barnomsorgen i början av 1980-talet 
men därefter har det åter skett en utbyggnad av förskolans verksamhet vilket även har gjort att 
utbildningsplatserna till förskollärare har ökat. Yrkesutbildningen har lagts över på 
departement och ämbetsverk vilket Johansson (1994) menar har medfört att förskollärarna 
gradvis har förlorat sin rätt att bestämma utbildningen innehåll. Han menar att innan 
förstatligandet avgjorde rektorerna på förskollärarutbildningarna innehållet i den utbildning 
som de ansåg att studenterna skulle ha.  
 
Johansson (1994) menar att förskollärarutbildningen har vuxit fram genom små resurser. 
Författaren anser även att de internationella kontakter Köhler, Ulin och Myrdal haft har gett 
förskolan kunskap med en väl pedagogisk och vetenskaplig anknytning. Ulin och Köhler var 
mer traditionsbundna i sina förskollärarutbildningar, men liksom Myrdal hade de ett stort 
intresse av pedagogisk forskning. Stenmalm Sjöblom och Johansson (1992) skriver att Myrdal 
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ansåg att förskollärarna i det moderna samhället måste kunna vara självständiga och kunna 
motivera sina valda arbetssätt utifrån den vetenskapliga forskningen. Johansson (1993) menar 
att Myrdal var den av de tre huvudaktörerna inom den svenska förskollärarutbildningen som 
hade det mest moderna upplägget.  
 
Forskare Malin Rohlin beskriver i sin intervju med Nilsson (1991) att om man som 
förskollärare inte använder facktermer samt visar utifrån ett vetenskapligt sätt vad arbetet 
tillsammans med barnen innebär, så nedvärderar man sin yrkeskunskap Det skapas en form av 
tyst kunskap när man inte kan argumentera samt vidareförmedla sin kunskap ut i samhället, 
vilket i sin tur gör att kvinnors yrkeskunskap inom barnomsorgen inte tas på allvar. Detta är 
något som även stämmer in på Myrdals och Ulins texter. När man pratar om begreppet ”tyst 
kunskap” anser Johansson (1994) att det försvårar en medveten och kritisk granskning av 
förskolans pedagogik och att det finns risk för att den kunskap som finns inom 
förskolepedagogiken inte uppmärksammas tillräckligt. 
 
Myrdal (1934) såg inga hinder i att de som gick utbildningen var gifta, i motsats till Ulin. Det 
finns dock en förklaring till Ulins inställning utifrån de ekonomiska och sociala aspekter som 
rådde under denna tid. Johansson (1994) menar att pionjärerna inte vill ge blivande 
hemmafruar en form av bisyssla i väntan på äktenskap. Pionjärerna ville och hoppades på ett 
livslångt engagemang från de blivande förskollärarna efter att de hade satsat både tid och 
pengar på att utbilda dem. Myrdal såg däremot enligt Hultqvist (1990) det som en förlegad 
kvinnosyn att inte kunna kombinera ett yrke med äktenskap och barn. Johansson (1994) 
menar att det går att urskilja en form av kamp mellan Myrdal som tillhörde den yngre 
generationen och Köhler, Ulin samt systrarna Moberg som tillhörde den äldre generationen, 
angående kvinnornas världsbild och pedagogik.  
 
Myrdals bok Stadsbarn tar enligt Hultqvist (1990) upp flera olika aspekter, helt beroende på 
med vilka glasögon som man läser texten. En aspekt kan vara hur barn under 1930-talet hade 
det, men en annan kan vara jämställdhetsfrågan, där man argumenterar för kvinnors rätt att 
arbeta. Äktenskapet var ett påtaligt hinder för yrkesarbete utanför hemmet, vilket Myrdal 
(1934) och Schlytter (1999) beskriver som ett problem för både kvinnorna och samhällets 
utveckling redan i mitten på 1930-talet. Johansson (1994) anser att detta innebär att 
tydliggörandet av förskolans verksamhet påverkas negativt, tillsammans med den rådande 
tradition och kultur som innebar att kvinnor fostrar och tar hand om barn i en hemlik miljö. 
Johansson (1994) menar även att förskolans verksamhet skiljer sig från flertalet 
samhällssektorer genom att den är uppbyggd och har letts av kvinnor.  
 
Fram till cirka 1960-talet, då jämlikhetsdebatten mellan kvinnor och män ökade, var 
förskollärarutbildningen ett rent kvinnoyrke. Johansson (1994) skriver att det inte finns någon 
form av speciell kunskap hos kvinnor angående barnuppfostran. Författaren menar att till 
exempel information via media i olika former har ett stort inflytande på både barn och vuxna, 
liksom kvinnor och män i olika yrken och positioner, som till exempel läkare, gällande 
barnuppfostran. Jämlikhetsdebatten förde ut budskapet om att fler kvinnor skulle arbeta, även 
efter att de hade fött barn. Därmed ökade efterfrågan på förskoleplatser då allt fler kvinnor 
följde detta budskap. Genom att till så stor del som möjligt ha inhemsk arbetskraft vid denna 
tid hoppades LO-förbundet att lönerna skulle kunna hållas uppe vid den då rådande nivån. 
Schlytter (1999) anser att detta ledde fram till att kvinnor i allt större omfattning började 
arbeta inom framförallt industrin och att arbetsmarknads- samt familjepolitiken ofta 
kopplades samman med daghem och barnkrubbor. Hammarlund (1998) anser att detta 
gynnade debatten om daghem. Den samhälleliga debatten svängde åt det positiva hållet i och 
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med att man började tala om behovet av barntillsyn och bättre utbildad personal. Allt detta 
ledde till att allt fler barn enligt Martin Korpi (2006) behövde barnomsorg under stora delar av 
dagen.    

4.3 Barnfamiljer, kvinnor och Lpfö 98 
Martin Korpi (2006) beskriver att det under slutet av 1900-talet har funnits en politisk 
maktkamp rörande förskolan. Detta har bland annat bidragit till att arbetet med att fastställa en 
läroplan för förskolan har dragit ut på tiden från det att den första kommittén tillsattes, fram 
till Lpfö 98 trädde i kraft. Under 1900-talet har vetenskapen utvecklat de tankar som idag 
ligger till grund för att bland annat se barnet som en kompetent person som lär genom hela 
livet, det livslånga lärandet, vilket man kan läsa om i Lpfö 98. Innan Lpfö 98 kom styrdes 
förskolan av Socialtjänstlagen och var därmed en del av familjepolitiken. Förskolans uppgift 
har genom tiderna enligt Fagerli m.fl. (2001) i första hand handlat om föräldrars behov, deras 
möjlighet att kunna förvärvsarbeta. I den svenska familjens utveckling kan man se att 
barnomsorgens målgrupper enligt Simmons-Christensen (1993) har skiftat från fattiga och 
barnrika barnfamiljer till dagens yrkesarbetande småbarnsfamiljer. Det har uppstått en ny 
situation i dagens samhälle, där familjer enligt Johansson (1994) även från socialt högre skikt 
idag lämnar sina barn till en pedagogisk institution för att kunna arbeta i stället för att låta 
tjänstefolk ta hand om barnen. Detta kan man även hänföra till Myrdals tankegångar, enligt 
Hultqvist (1990) om att överklassens kvinnor aldrig tidigare har kritiserats för att ha lämnat 
över ansvaret till någon annan. När detta fenomen sprider sig till andra socialgrupper i 
samhället än överklassen menar Hultqvist (1990) att det kan ses som en samhällförändring. 
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5. DISKUSSION 

5.1 Resultatdiskussion  
Utifrån vårt resultat anser vi att det behövs en akademisk utbildning för att arbeta med små 
barn inom förskolans verksamhet och att våra undersökta källor visar på vikten av detta. 
Genom en akademisk utbildning får man som förskollärare utbildning i de redskap som krävs 
för att kritiskt kunna granska till exempel litteratur, media samt vetenskap och kan därmed 
tillgodogöra sig nya rön inom sitt ämnesområde. Detta leder enligt oss till ett utvecklande 
arbete som gynnar förskolan och samhället. Barnen får som blivande vuxna 
samhällsmedborgare en god grund i sitt livslånga lärande genom den kompetens som finns 
hos förskollärarna.  

5.1.1 Normer och traditioner 
Kvinnodominansen inom förskolan anser vi beror på den samhällsstruktur som har funnits 
och fortfarande finns eftersom genus enligt oss är en form av social konstruktion som bygger 
på samhällets normer och traditioner. Ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga och politiska 
svängningar gör att vi kan se ett mönster som upprepar sig i samhällets syn på förskolan, 
förskolläraryrket och därmed även på kvinnans roll, vilket vi menar går att utläsa i de olika 
källor vi refererat till. Det handlar även enligt oss om de gamla normer och traditioner som 
samhället har haft och som fortfarande till viss del lever kvar vilket gör att genus inverkar 
både medvetet och omedvetet på vårt sätt att till exempel tänka, tolka och handla. Detta 
tillsammans påverkar också de social- och familjepolitiska beslut som tas av våra folkvalda 
politiker. De olika politiska blocken i Sverige har lagt fokus på olika delar när det gäller 
social- och familjepolitik. Bland våra politiker kan man i olika politiska beslut tydligt urskilja 
åsiktsskiljaktigheter, vilket har påverkat de frågeställningar vi valt att undersöka.  

5.1.2 Kvinnor och samhället 
De kvinnor som byggt upp förskolan i Sverige var välbärgade. De kvinnor som vid denna tid 
arbetade var ogifta medan de gifta kvinnorna var hemmafruar. I förskolans framväxt kan man 
tydligt se att det har funnits inbördes motsättningar mellan de kvinnor som har varit drivande. 
Genom ett genusteoretiskt perspektiv kan samhällets normer och regler också kan ses i de 
olika former av maktrelationer som finns inom och mellan könen.  Vi menar att detta tydligast 
märks i att kvinnorna mycket sällan eller aldrig refererar till varandra i sin litteratur. Vi menar 
att detta medförde att förskolans framväxt bromsades upp genom de olika normer och 
traditioner som då var rådande genom politiska beslut. Vilket även gjorde att den kunskap 
som fanns inom förskolan spreds ej i samhället och förskollärarnas ställning i samhället 
minskade. Kvinnans roll kom under förändring då de behövdes för att Sverige skulle kunna 
utveckla sin industri. Detta förde enligt oss med sig att samhällets normer och traditioner 
ändrades och samhället fick en positivare inställning till förskolan och därmed yrket som 
förskollärare. Genom den positiva inställning och den stora efterfrågan av arbetskraft som 
ledde till en expansion av förskolan blev det även en ökad efterfråga av utbildade 
förskollärare.  
 
Vi anser att det var först då Myrdal betonade användandet av speciellt utbildade experter i 
förskolan som om en efterfrågan på utbildning byggd på vetenskap. 
Förskolelärarutbildningarna kritiserades av Socialstyrelsen på 1970- och 1980-talet bland 
annat för att den saknade en vetenskaplig förankring. Utvecklingen av 
förskollärarutbildningen har enligt oss skett under en mycket kort tid vilket vi anser ha 
bidragit till användandet av begreppet tyst kunskap. Vi menar att begreppet tyst kunskap blev 
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resultatet av att förskollärarna inte fick redskap för att sätta ord på Vad, Hur och Varför. Detta 
har i sin tur enligt oss lett fram till att samhället inte har nåtts av den kunskap som förskolan 
och förskollärarna innehar. Genom den akademiska utbildningen med vetenskaplig 
anknytning lär sig förskollärarna sätta ord på sin kunskap, kunskapen blir därmed synlig för 
samhället. Därmed anser vi att de makt-, status- och genushierarkier som man kan se i den 
historiska tillbakablicken minskar genom en akademisk utbildning för förskollärare. 

5.2 Didaktiska konsekvenser inför kommande yrke  
Utifrån vår uppsats har vi kommit fram till att all forskning och litteratur talar för vikten av 
akademisk utbildning för att arbeta inom förskolans verksamhet. De senaste 30 åren har 
förskolan som institution, pedagogiken och förskolläraryrket gått framåt. Forskningen 
fokuserar allt mer på de yngsta barnens utveckling och lärande. Detta har medfört att 
grundläggande uppfattningar även har ändrats angående förskolans verksamhet och innehåll. 
Vi menar att den snabba utvecklingen medfört att de rådande normer och traditioner som 
finns rotade i vår samhällsstruktur ej har hunnit anpassa sig till denna utveckling. Detta menar 
vi bland annat beror på normer, traditioner och förskolans verksamhet har byggts upp under 
en lång tid. Genom en akademisk utbildning får förskollärarna en ökad förståelse samt 
kunskap om att kunna förklara sitt arbete utifrån de didaktiska frågorna Vad, Hur, Varför och 
innebär också att förskolläraren kan argumentera för vikten av en akademisk utbildning för 
barnens och därmed samhällets utveckling. 

5.3 Metoddiskussion  
Vid strukturering samt insamlandet av litteratur rörande litteraturstudier inom pedagogiken 
upptäckte vi att endast ett fåtal uppsatser samt arbeten var genomförda på detta vis. Dock fann 
vi att Dimenäs (2006) tog upp och beskrev hur han ansåg att en litteraturstudie inom den 
pedagogiska fakulteten borde genomföras. Dimenäs (2006) i sin tur refererar till två olika 
referenser vilka vi sökte reda på för att få en bättre överblick samt kunskap om 
genomförandet. Den litteratur som Dimenäs (2006) refererade till var Backman (1998) samt 
Runberger (2003). Dessa i sin tur nämner ej ordet litteraturstudie i sina skrivna text. Det ord 
som de använder för att beskriva denna metod är litteraturgranskning. Runberger (2003) samt 
Backman (1998) beskriver hur en litteraturgranskning skall gå till väga, men Runberger 
(2003) beskriver även hur hon valt att i sitt resultat använda sig av referenser. 
 
Genom läsandet av boken Lära till lärare samt Backman (1998) har vi kommit fram till att 
litteraturgranskning är ett steg i en studie som alla behöver genomföra. Detta gjorde oss 
förvirrade eftersom Dimenäs (2006) gör en klar skillnad på litteraturgranskning och 
litteraturstudie. Än mer förvirrande blev detta då vi uppmärksammade det avsnitt där 
Kihlström (2006) beskriver hur en litteraturstudie enligt henne borde genomföras. Kihlström 
(2006) anser att en litteraturstudie bör bestå av de fem kriterierna giltighet, konsistens, 
förutsättningar och antaganden, implikationer och betydelse. Då vi tillsammans med vår 
handledare diskuterade detta ärende bestämde vi oss för att Dimenäs (2006), Backman (1998) 
samt Runberger (2003) var de referenser som beskrev den litteraturstudie som vi valt att 
genomföra för oss på mest lättförståeliga sätt. 
 
Vi har valt att i vår C-uppsats starta vår undersökning vid barnkrubbans start fram till 
införandet av Lpfö 98. Trots att undersökningen bara sträcker sig över cirka 150 år märker vi 
att tiden för en litteraturstudie och vårt ställda syfte kräver mer tid än vad vi har haft till vårt 
förfogande. Under arbetets gång har även våra två första frågeställningar utökats med en 
tredje, eftersom vi märkte att vårt resultat även kom att få en stor prägel av ett 
genusperspektiv, detta utifrån den kvinnodominans som har funnits från starten av 
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barnkrubban till dagens förskoleverksamhet. I vår C-uppsats finns kön och genus bland annat 
representerat genom de kvinnliga pionjärer som startade förskolan för att andra kvinnor skulle 
få möjlighet att bland annat förvärvsarbeta. Hirdman (2001) anser att könsrollerna skapas 
genom de rådande normer, seder och traditioner som finns i samhället, vilket gör alla 
samhällsmedborgare delaktiga. Hirdman (2001) menar att det är bättre att använda sig av 
ordet genus istället för kön och könsroller eftersom dessa ord fokuserar och vidhåller könens 
olika roller i vårt samhälle, vilket leder till en uppdelning mellan män och kvinnor. Genom att 
använda ett genusteoretiskt perspektiv kan vi bättre förstå hur till exempel jämställdhet 
uppstår i samhället. 
 
Vid sökningen efter litteratur för att beskriva förskolans framväxt har vi uppmärksammat att 
det endast är ett fåtal källor som beskriver denna period. Dessa ofullständiga källor beskriver 
Johansson (1994) som ett problem, då ingen heltäckande historik finns nedskriven för vidare 
forskning. Vi har även under arbetets gång upptäckt när vi sammanställt resultatet att de olika 
referenser och källor vi har fått fram har varit svåra att ställa mot varandra, de har snarare 
kompletterat samt stärkt varandra. Detta har medfört att vi genom hela uppsatsen hänvisar till 
i princip samma källor, på grund av att endast ett fåtal människor har bedrivit forskning där de 
beskrivit hur den svenska förskolans institution samt pedagogik vuxit fram.  
 
Då vi har tolkat vårt insamlade material har vi försökt att förstå och förklara vad källan vill 
förmedla. Detta har varit svårt utifrån att vi bär med oss vissa värderingar vilka innefattar 
bland annat känslor, moral och upplevelser. Vi anser dock att vi har klarat av att hålla isär vad 
som är värderingar och fakta. Vi anser att den svenska forskningen finns representerad i våra 
källor och referenser vilket stärker tillförlitligheten och giltigheten i vår C-uppsats. Däremot 
har vi ej funnit någon internationell forskning rörande våra frågeställningar.  
 
Vi har under arbetets gång kommit fram till att detta är ett mycket större och komplexare 
undersökningsområde än vad vi anade från början. Det finns företeelser som vi på grund av 
vårt pressade tidsschema inte har kunnat lägga så mycket kraft på som vi skulle ha önskat för 
att få större styrka i vårt resultat, bland annat synen på barn. Vi anser även att det hade varit 
bra om vi eventuellt hade vänt oss ut i samhället mot människor som befinner sig i förskolans 
verksamhet. Genom att få ta del av både förskollärares och föräldrars syn på våra 
frågeställningar skulle detta ha kunnat komplettera samt stärka vår litteraturstudie. 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 
Då vårt arbete med att sammanställa vår C-uppsats skett under ett pressat tidschema har vi 
tyvärr inte kunnat följa upp vissa delar på ett sådant sätt som vi hade önskat. Ett förslag för 
vidare forskning är att belysa samhällets syn på förskolans verksamhet och innehåll genom en 
empirisk studie, detta för att tydligare få fram synen i samhället på Lpfö 98 och utvecklingen 
efter år 1998.  
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