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Förord
Hur har forskning i barnpedagogik utvecklats under de senaste åren och var står den idag? Var ligger forskningsfronten?
Detta är de frågor som ligger till grund för denna översikt,
som Anna Klerfelt gjort. Hon har tagit avstamp i de avhandlingar som skrivits inom området under de senaste 20 åren.
Dessa får utgöra mätare på forskningsområdets inriktning och
utveckling under åren samt också ge en bild av former och villkor för dessa studier. Det innebär, att de forskningsmiljöer
som dessa studier görs inom utgör en viktig bakgrund för hur
man ska förstå studierna. I anslutning till forskningsmiljöerna
beskriver Anna Klerfelt de dominerande forskningsinriktningarna samt diskuterar övergripande såväl teorier och
använda metoder.
Materialet ger upphov till flera intressanta frågor och diskussioner. Med hjälp av en jämförelse med en annan studie av
avhandlingar inom hela det pedagogiska fältet frågar författaren bland annat vilket kunskapstillskott den barnpedagogiska
forskningen bidrar med. Andra frågor som diskuteras är om
den barnpedagogiska forskningen förmår att ifrågasätta och
granska sin egen forskning, hur samspelet verksamhet - forskning - styrdokument sker samt hur avhandlingsstudier ska
betraktas. Är de kunskapsproducerande studier av ett forskningsfält eller är de främst produkter av en utbildning?
Förhoppningsvis kan läsaren ställa ytterligare frågor och
boken bidra till fortsatta diskussioner både i den dagliga verksamheten och inom forskningen.
Ann Carlson Ericsson

Annika Andrae Thelin

Avdelningschef

Enhetschef

Förord
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Sammanfattning
Denna översikt tar upp aktuella frågor kring vilka områden
doktorander bedriver forskning samt former och villkor för
dessa studier. 67 avhandlingar inom det barnpedagogiska
forskningsområdet skärskådas av författaren. Avsikten är att
bidra till en diskussion om hur forskning i barnpedagogik har
utvecklats under åren och var den står idag.
Översikten spänner över en rad frågeställningar och kan på
så viss väcka intresse hos en rad olika yrkesgrupper; såväl forskare, doktorander, lärarutbildare, studenter som yrkesverksamma pedagoger. De frågor som tas upp besvaras inte oreflekterat utan stämmer väl så ofta till diskussion. Men utan tvivel undanröjer översikten en rad fördomar om studier i barnpedagogik, samt pekar på både brister och möjliga utvecklingsvägar för den barnpedagogiska forskningen.
Översikten innehåller en faktadel där läsaren får ta del av en
diskussion kring hur de 67 avhandlingarna är strukturerade.
Olika frågor berörs, exempelvis vilket språk används, är det
monografi eller sammanläggningsavhandlingar vi tar del av,
vilka områden behandlas och kanske ännu viktigare, vilka
behandlas inte? Därpå följer en tematisk indelning av avhandlingarna utifrån ämnesområde.
De så ofta debaterade frågorna om ämnets identitet och
berättigande diskuteras. Vad är egentligen den pedagogiska
disciplinen och hur skiljer sig den barnpedagogiska forskningen från den pedagogiska forskningen? Finns det skillnader?
För att vidga förståelsen för hur de slutliga produkterna
utformas reses frågor om forskarens roll. På vilka villkor skrivs
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en avhandling? Då blir också de forskningsmiljöer som doktoranden deltar i viktiga som bakgrund för en förståelse av själva produkten, avhandlingen. Därför beskrivs de mest tongivande forskningsmiljöerna på olika institutioner i Sverige, där
också huvuddelen av de ingående avhandlingarna är producerade. I anslutning till forskningsmiljöerna beskrivs även
dominerande forskningsinriktningar. Detta följs av några övergripande avsnitt kring teori- och metodanvändning.
I det ifrågasättande avsnittet om ”Barnpedagogisk forskning
- för vem och på vilket sätt?” förs en polemik med hjälp av en
jämförelse med resultaten från en undersökning om avhandlingar producerade inom det pedagogiska forskningsfältet.
Det finns en oro att pedagogisk forskning alltmer fjärmar sig
från praktiskt utövande pedagogers verksamhet. Gäller detta
även den barnpedagogiska forskningen? Såsom ett yngre
forskningsfält som vänder sig mot en verksamhet som växer
lavinartat finns ett skriande behov av kunskap om hur barn
och pedagoger inom förskola, förskoleklass och fritidshem tillbringar sina liv. Vilken form av kunskapstillskott bidrar barnpedagogisk forskning med? Hur möts avnämarnas frågor?
Vilken nytta har fältet av den barnpedagogiska forskningen?
Har den överhuvudtaget någon nytta? Med det stora behov av
kunskap inom fältet vore det olyckligt om doktorander skolades in i former av forskning som blir irrelevant för avnämarna.
Frågan är om den barnpedagogiska forskningen förmår att
ifrågasätta och granska sin egen forskning. Trots alla farhågor
vi kan ställa oss kan man ändå inom det barnpedagogiska fältet se en nära koppling mellan de resultat som forskningen
bidragit med och utformningen av de statliga styrdokumenten, läroplanen och dess föregångare de pedagogiska programmen. Den barnpedagogiska forskningens beredvillighet
att publicera sina resultat i populärvetenskapliga skrifter har
möjliggjort att stora delar av det vetande som producerats
kommit verksamma pedagoger och pedagogstuderande till
del. På detta sätt kan man påstå att forskningens uppgift att

Sammanfattning
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producera kunskap till fältet uppfylls. Samspelet verksamhet forskning - styrdokument sker i en ömsesidig triangel. Denna
diskussion avslutas med en fråga om vart barnpedagogisk
forskning är på väg, ställd utifrån de tendenser som kan skönjas i avhandlingarna.
Slutligen ställer författaren frågan om hur avhandlingsstudier ska betraktas; som kunskapsproducerande studier av ett
forskningsfält eller som utbildning? Väljer vi att betrakta
avhandlingarna som enbart utbildningsprodukter så är det
inte avhandlingarna som är resultatet utan avhandlingsförfattarnas förvandling till forskare!
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Inledning
Avsikten med denna forskningsöversikt är att bidra till diskussionen av hur forskning inom barnomsorgsfältet har utvecklats under åren och var den står idag. Det föll sig naturligt att
gå bakåt i tiden för att förstå samtiden och där föddes idén att
följa utvecklingen genom att granska avhandlingar publicerade inom barnomsorgsområdet under de senaste tjugo åren.
Därmed är den forskning som redovisas i forskningsöversikten
begränsad till just avhandlingar. Forskning bedrivs i olika former och doktorandprojekt som resulterar i avhandling är en
del av den totala forskningen som genomförs inom detta
område.
Frågor som behandlas i denna översikt rör vilka områden
författarna har intresserat sig för, med vilka teoretiska utgångspunkter samt vilka metoder författarna valt för att undersöka
sitt forskningsobjekt. Förhoppningen är att genom att granska
avhandlingar få en inblick i de teoretiska ramverk och de
metodiska verktyg som använts inom forskarutbildningar vid
olika forskningsmiljöer i landet. Tidsspannet, 20 år, ger möjlighet att ställa frågan på vilket sätt teorier och metoder har
utvecklats över tid. Avgränsningen till avhandlingar innebär
samtidigt att denna översikt inte speglar all forskning inom
barnomsorgsfältet, utan erbjuder ett urval avhandlingsstudier
från en begränsad tidsperiod för att ge just en överblick och
bidra till en diskussion om hur barnpedagogiska studier inom
forskarutbildning har utvecklats och var vi står idag.
Diskussionen har också rört sig kring författarnas bakgrund.
De så kallade praktikerna har gjort sitt inträde inom akademien och då har man ställt sig frågan om författarnas bakgrund,

Inledning
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med avseende på utbildning och yrkeserfarenheter, har betydelse för val av forskningsfrågor och metoder.

Mitt perspektiv
För vem är då denna översikt skriven? Det är min förhoppning
att både yngre och äldre forskare kan ha behållning av denna
översikt, fast kanske ur olika perspektiv. Eftersom jag själv är
doktorand och i färd med att skriva avhandling hoppas jag att
den ska kunna fungera som kunskapsbas för blivande forskare
inom barnomsorgsfältet. Referenser finns dels i texten, dels i
en referenslista. För äldre forskare kan denna översikt kanske
bidra med en annan bild än de själva har av utvecklingen
under de senaste åren.

Disposition av texten
Forskningsöversikten är disponerad så att läsaren kan gå in i
texten och läsa det som väcker intresse, utan att behöva läsa
allt.
Översikten består av en inledande del där avgränsning och
arbetsprocess beskrivs. Denna del följs av en faktadel om
avhandlingarna med avseende på språk; svenska eller engelska, form; sammanläggning eller monografi, samt inom vilken
verksamhet avhandlingarnas studier förläggs. Så behandlas
forskarens roll, den vetenskapliga disciplinen och den barnpedagogiska forskningens framväxt, samt vilka områden som
är avhandlade och vilka områden som inte återfinnes inom de
67 avhandlingarnas ämnesområden.
Därpå följer en indelning av avhandlingarna kring olika
teman. Här nämns alla avhandlingar och deras författare.
Vidare beskrivs de forskningsmiljöer som är tongivande inom
den barnpedagogiska forskningen och där huvuddelen av de
ingående avhandlingarna är producerade. I anslutning till
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forskningsmiljöerna beskrivs också dominerande forskningsinriktningar. Detta följs av några övergripande avsnitt kring
teori- och metodanvändning. I det ifrågasättande avsnittet om
”Barnpedagogisk forskning - för vem och på vilket sätt?” förs
en polemik med hjälp av en jämförelse med Eklunds undersökning om avhandlingar producerade inom det pedagogiska
forskningsfältet. Denna avslutas med en fråga om vart barnpedagogisk forskning är på väg, ställd utifrån de tendenser
som kan skönjas i avhandlingarna. Efter slutordet vidtar referenslistorna.

Inledning

15

Avgränsning
Forskningsöversikten är avgränsad till avhandlingar publicerade inom det barnpedagogiska fältet under de senaste 20 åren,
1980 till 1999. Skiljelinjen mellan avhandlingar som faller
inom ”barnomsorgsområdet” och avhandlingar som faller
utanför är inte tydlig och jag trodde inledningsvis att litteratursökning via Libris skulle bli ett instrument för avgränsning.
Så visade sig inte vara fallet. De elektroniska sökningarna har
inte täckt in det eftersöka litteraturområdet utan har kompletterats av studier av referenslistor, hemsidor och samtal
med kunniga personer.
De elektroniska sökningarna är baserade på titlarna. Den
första sökningen utfördes med hjälp av två sökord, barn och
dissertation. Nästa sökning utvidgades med orden förskola,
barnomsorg, daghem och fritidshem. Denna kompletterades
med ytterligare sökning som inkluderade ordet småbarn.
Trots detta saknades en rad titlar. Genom samtal med andra
initierade forskare, eftersökningar på hemsidor och genom
att studera referenslistor i avhandling efter avhandling kompletterades litteraturlistan. Sedan vidtog det sorgfälliga arbetet att utesluta avhandlingar som föll utanför det direkta barnomsorgsfältet. Noteras kan att överraskande många avhandlingar om barnforskning berör områden utanför den verksamhet som hamnar innanför barnomsorgsfältet. Det finns
exempelvis avhandlingar med syfte att beskriva modern barndom som utelämnar barns vistelse i förskola- och/eller fritidshem (exempelvis ”Stadsbarndom: om barns vardag i en
modern förort”, Rasmusson 1998).
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Den avgränsning som slutligen tog form ledde till att de
avhandlingar som ingår i forskningsöversikten rör verksamhet
kring förskola och fritidshem, både i nutid och dåtid. Vidare
ingår avhandlingar som behandlar barn i åldern 0-12 år och
deras personal i anknytning till denna verksamhet. Även
avhandlingar som behandlar föräldraaspekter i förhållande
till verksamheten, samt avhandlingar som berör utbildningen
till förskollärare ingår. Gränserna är dock otydliga, vilket leder
till att skiljelinjen mellan att falla inom eller utanför denna
översikt blir hårfin och ibland diskutabel.
Forskning inom barnomsorgsfältet är ytterligare ett begrepp
som kräver sin definition. Det finns flera benämningar som
betecknar forskning som kan falla inom detta fält.
Barnforskning, barnpedagogiska forskning och barnomsorgsforskning är exempel på några. Fortsättningsvis kommer företrädelsevis benämningen barnpedagogisk forskning att användas, och jag använder denna benämningen synonymt med
den ovan beskrivna avgränsningen. Även benämningen forskare behöver klargöras. Jag benämner doktoranden som
under avhandlingens gång utvecklas till forskare som forskare,
alternativt avhandlingsförfattare.

Arbetsprocess
För att belysa de ovan beskrivna frågeställningarna granskades
de 67 avhandlingarna med fokus på titel, år, var de är publicerade, författare, författarbakgrund, syfte, frågeställningar,
teoretisk utgångspunkt, metoder samt innehållsligt område.
Information under dessa punkter har samlats från varje
avhandling och denna information har sedan använts för att
söka beskriva vilka områden avhandlingarna har behandlat,
utifrån vilka utgångspunkter och de metoder som valts. I analysen har också förändringar i förhållande till tid undersökts.
Studiernas resultat är således inte primärt i fokus, snarare det
område till vilket de bidragit med kunskap.

Avgränsning
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Till detta har jag läst annan litteratur och samtalat med kollegor. Ett varmt tack riktas till Gunni Kärrby för att hon delat
med sig av sin kännedom kring utvecklingen inom barnomsorgsfältet. Jag hade också innan jag började arbetet med översikten en viss förförståelse i och med att jag redan tidigare läst
en del av avhandlingarna i min egenskap av doktorand och
biträdande forskare vid Institutionen för pedagogik och
didaktik, Enheten för barn och ungdomsvetenskap, vid
Göteborgs universitet.
Mitt intresse har i första hand varit riktat mot avhandlingarna i förhållande till varandra, inte varje avhandling i sig.
Därmed följer också att jag kanske inte har läst avhandlingarna såsom författaren i första hand har tänkt sig sina läsares
fokus, men allteftersom tiden går förändras det perspektiv
mot vilket man läser den form av texter som en avhandling
utgör.
I en första version gavs en mera ingående beskrivning av
varje avhandling, framför allt när det gäller just teoretiska
utgångspunkter och metoder. Dessa beskrivningar har uteslutits av utrymmesskäl till förmån för de andra avsnitten i översikten.
Ingrid Pramling Samuelsson, vetenskaplig ledare för forskningsverksamheten vid Enheten för barn- och ungdomsvetenskap har initierat arbetet med forskningsöversikten och bidragit med värdefulla synpunkter. Även Eva Johansson och Ulla
Mauritzson har läst och givit konstruktiv kritik. Tack!
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Fakta om avhandlingarna
I den här forskningsöversikten ingår 67 avhandlingar publicerade under åren 1980 till och med år 1999. Två decennier!
Cirka en fjärdedel, 17 stycken, är publicerade under det första decenniet, 1980-1989. Under det andra decenniet finner vi
de tre andra fjärdedelarna: 50 avhandlingar har publicerats
under 1990-1999. Man skulle kunna lockas att betrakta denna
utveckling som en lavinartad ökning av forskningsmöjligheterna inom fältet. Dessa siffror måste dock ställas i relation till
fältets utbredning. Mängden människor som direkt involveras
i verksamheten har under denna tidsperiod ökat starkt.
Forskningen inom barnomsorgsområdet är fortfarande förhållandevis liten. Ett sätt att förstå storleken skulle kunna vara
att jämföra antalet professurer, två inom barnomsorgsområdet
jämfört med 63 professurer inom pedagogikområdet som helhet.
Tabell 1. Antal avhandlingar publicerade under åren 1980-1999 inom
barnomsorgsområdet.
År 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
A

1

3 3

2

1

0

2 2

2

1

2

3

3 6 7

4

6

3 8 8

Av de 70 författarna är 49 kvinnor. Sex av dessa kvinnor står också för de
avhandlingar som innehållmässigt behandlar kön.

Fakta om avhandlingarna

19

Svenska eller engelska
15 av de 67 avhandlingarna är författade på engelska. Värt att
lägga märke till är att de flesta engelskspråkiga avhandlingarna är publicerade innan 1995. Under de senaste fem åren finner vi bara fyra avhandling publicerad på engelska. Vi har alltså en faktisk minskning av antalet avhandlingar skrivna på
engelska inom denna 20-årsperiod. Hälften av de 15 engelskspråkiga avhandlingarna är sammanläggningsavhandlingar.
Med tanke på att vi lever i ett litet land är detta oroväckande.
Skriver doktorander i Sverige endast för svenskar? Vad innebär detta för samarbete med forskare i andra länder? Frågan
borde naturligtvis snarast tas upp till diskussion exempelvis
inom forskarutbildningar och åtgärder som stimulerar produktion av engelskspråkiga avhandlingar tas under övervägande.

Sammanläggningsavhandling eller monografi
De flesta avhandlingar är monografier. Omfånget är ofta
omfattande. Många håller sig kring 200 sidor, men det är vanligt med avhandlingar på uppemot trehundra sidor. Ett fåtal
avhandlingar har formen av en sammanläggningsavhandling
bestående av olika artiklar och en teoretisk kappa. Sju av de
femton engelskspråkiga avhandlingarna har formen av sammanläggningsavhandling och dessa är jämt spridda i tid över
båda decennierna. Förmodligen har vi att vänta en ökning av
sammanläggningsavhandlingar, men det är svårt att sia om det
också kommer att innebära en ökning av antalet avhandlingar
skrivna på engelska. En möjlighet är att avhandlingarna kan
innefatta artiklar skrivna på både svenska och engelska. Ett
faktum som med nödvändighet kan orsaka denna utveckling
är att antalet vetenskapliga tidskrifter, där det är relevant att
publicera artiklar om barnpedagogisk forskning, är få.
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I diskussionen för eller emot sammanläggningsavhandlingar
hörs olika argument. Lite skämtsamt säger man inom den
vetenskapliga världen att det är i genomsnitt två personer som
läser en avhandling, opponenten och mamma. Ett argument
för sammanläggningsavhandling är förhoppningen om att
vetenskapliga resultat ska nå ut snabbare och nå fler genom
att publiceras i artikelform. Om dessa förhoppningar infrias
återstår att se.

Förskola, fritidshem och utbildningen till förskollärare i avhandlingarna
Vilken typ av verksamheter är det då vi ser avhandlade inom
dessa undersökningar? Ett kort svar skulle kunna vara: doktorandernas forskning följer den verksamhet som finns!
I början av 80-talet beforskas i huvudsak verksamheten vid
lekskolor, alltså deltidsförskolor. Barnen vistas ca tre timmar
på förmiddagen eller eftermiddagen i en deltidsverksamhet.
Platserna på daghem är få och föräldrar söker lösa barnomsorgen för sina barn så gott de kan. När de arbetar kanske
anhöriga, grannar eller dagmammor kan ta hand om barnen.
Detta leder inte sällar till tillfälliga lösningar och många barn
drabbas av en provisorisk omsorg. Under 80-talets senare del
växer behovet av barnomsorg, utbyggnaden av barnomsorgen
tar fart och forskarna träder in på heltidsförskolorna; daghemmen. Fast termen ”förskola” introducerades 1972 i
Barnstugeutredningen används den i stort sett endast i officiella dokument. I och med att förskolan fick en egen läroplan
1996 gick man över till att mera allmänt använda termen ”förskola” för barnomsorg. Idag existerar knappast deltidsförskolor och eftersom heldagsomsorg benämns förskola kan en
språkförbistring kan uppstå när det gäller jämförelser mellan
förskolor på 80-talet och förskolor mot slutet av 90-talet. Jag
använder därför inte enbart ordet förskola utan även beteck-
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ningarna deltidsförskola, heltidsförskola eller daghem för att
öka tydlighet och läsbarhet.
Fritidshemmen har också genomgått omvälvande förändringar. Under början av 80-talet var skola och fritidshem skilda åt. Fritidshemmen låg antingen samman med daghemmen
eller helt fristående och barnen vistades på fritidshemmen
före och/eller efter skoltiden. Under senare delen av 80-talet
och framförallt under 90-talet ökar integrationen, åtminstone
lokalmässigt och tidsmässigt, med skolan. Alltfler barn omfattas av skolbarnsomsorg i någon form.
Under denna tidsrymd av 20 år har vi 12 avhandlingar som
behandlar innehållsliga områden som berör fritidshem. Vi
har två under 80-talet och resterande 10 under 90-talet. Under
år 1999 har vi till och med fyra stycken! Denna utveckling är
naturlig med hänsyn till att fritidshem är en yngre verksamhet
än förskola och att utbyggnaden kom i början av 90-talet. Eller
med andra ord, forskning kring verksamhet i fritidshem följer
i samma spår som förskoleforskningen. För en mera ingående
beskrivning av forskning när det gäller fritidshem rekommenderas kunskapsöversikten ”Fritidshemmet i forskning och förändring” (Skolverket, 2000).
Vi finner ett fåtal avhandlingar som berör verksamhet utanför de vedertagna institutionerna förskola, fritidshem och förskollärarutbildning. En avhandling berör i huvudsak lekpark,
Pia Björklid, 1982, och en är förlagd till eftermiddagshem,
Ann-Carita Evaldsson, 1993, men ingen där verksamhet på
öppen förskola behandlas. Barnomsorgen i Sverige bedrivs
huvudsakligen i kommunal regi, men under 80-talet tvingade
bristen på barnomsorg fram institutioner drivna i privat regi
med kommunala bidrag. Föräldrar slog sig samman och bildade föräldrakooperativa daghem. Under 90-talen ifrågasätts
staten och kommunen som barnomsorgsgivare och fristående
institutioner för barnomsorg startas av ideologiska och/eller
pedagogiska skäl med kommunal finansiering. Trots en livlig
samhällsdebatt kring privat barnomsorg ser vi inga tydliga spår
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av denna i avhandlingarna. En författare har förlagt sin studie
till enskild verksamhet, Gun Unenge, 1994. Hon beskriver
verksamheten vid åtta daghem i föräldrakooperativ regi, men
hennes huvudintresse riktar sig mot könsaspekter, inte mot
frågeställningar kring barnomsorg i privat drift.
Tabell 2. Antal avhandlingar som behandlar verksamhet med anknytning till
förskolor och fritidshem 1980-1999.
År 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Fs 1

2 2

Fr

1

2

2 2
1

2

1

2

3

3 4

7

2

1

4

5
1

3

6 4
2 4

Observera att vissa avhandlingar kan behandla båda verksamheterna och
återfinns då i bägge kolumnerna.

Utbildning
Ett antal avhandlingar behandlar yrkesprofessionen och
utbildningen till förskollärare eller olika fenomen relaterade
till utbildningen. Men ingen avhandling berör utbildningen
till fritidspedagog.

Följsam forskning?
Vi skulle kunna gå tillbaka till den inledande frågan om vilken
typ av verksamhet som följs och ifrågasätta svaret. Varför måste
doktorandernas studier i så hög grad följa den befintliga verksamheten? Vilka kunskapsbidrag skulle vi få om verksamheter
som skiljer sig från de vedertagna skulle beforskas? Man talar
ibland om doktorandstudier som nydanande och spjutspetsar,
men frågan är om det stämmer?
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Forskarens roll
Av stor betydelse är också förändringen av den blivande forskarens egna insatser i förfärdigandet av sin undersökning
och dess formulering. I början av 80-talet finns exempel på
arbeten där forskaren inte själv samlade in sitt datamaterial
utan tog hjälp av studenter och andra medhjälpare som fick
utbildning i att samla in data och bringa denna till forskaren.
Forskaren analyserade och formulerade och skrev för hand.
Manuskriptet lämnades till en sekreterare som sedan skrev
texten på skrivmaskin. Ett tidsödande arbete med små möjligheter till omdisponering av texten.
Med ”praktikernas” inträde följde en önskan om att utföra
både den empiriska undersökningen själv och den skriftliga
processen att kommunicera sina resultat med läsaren. Detta
sammanföll i tid med ett uppsving för den etnografiska metoden, där betydelsen av forskarens roll betonas. Med hermeneutiken följde en reflektion över forskarens förförståelse
inför sitt forskningsobjekt. Bilden av forskaren som en objektiv vetenskapsman som utifrån betraktar sitt forskningsobjekt
utan någon som helst relation till detta förändras. Denna bild
ersätts genom insikten att forskarens tidigare erfarenheter har
betydelse i forskningsprocessen och bör redovisas, istället för
att undanhållas läsaren.
Även de rent konkreta skrivverktygen påverkar forskarens
arbete. Ordbehandling med hjälp av dator förändrar avhandlingen. Med ett nytt verktyg följde möjligheterna att näst intill
sista dagen omdisponera och omformulera, komprimera eller
expandera texten. Detta har sannolikt berett vägen för en större öppenhet från forskaren att även i ett sent skede vara villig
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att släppa in kollegors förslag till förbättringar och förändringar av texten. Därmed följer också en ökad läsbarhet samt
en mera stringent disposition av texten. Vi ser numera sällan
en avhandling som där teori, metod, resultat och diskussionsdel är tvinnade kring varandra i en kompakt, ogenomtränglig
textmassa. Avhandlingar som spinner sin väv från första
meningen på första sidan till den sista meningen på sista
sidan. Däremot är avhandlingar som klart redovisar i sin innehållsförteckning exakt på vilken sida läsaren kan finna det den
söker vanligare idag än för 20 år sedan. Ordbehandlarens
bidrag till en kvalitetshöjning av avhandlingarna kan inte överskattas.

Val av innehållsligt område i relation till författarnas bakgrund
Väljer avhandlingsförfattare med praktisk erfarenhet av eget
arbete inom barnomsorg andra områden att beforska än akademiker utan egen arbetserfarenhet av barnomsorg? Innebär
erfarenheten av att vara ställd öga mot öga med barn som har
bekymmer en vilja att se verksamheten ur barns perspektiv?
Ger den upplevda erfarenheten av utmaningen att leda en
barngrupp högre bredvillighet att bedriva forskning som
direkt kan underlätta andra pedagogers arbete?
Det finns en muntlig diskussion bland seniora pedagogiska
forskare att forskarens bakgrund påverkar forskarens val av
område. När det gäller forskare inom det barnpedagogiska
forskningsfältet blir denna diskussion ytterligare tillspetsad
och man kan höra forskare påstå att de så kallade ”praktikerna” väljer andra områden för sin forskning än de så kallade
”teoretikerna”.
Vad är då en ”praktiker”? Även en ”praktiker” kan vara född
i ett intellektuellt hem av föräldrar med akademisk utbildning. Står en förskollärare som efter sin utbildning knappt
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arbetat med barn utan gått direkt in i arbetsledande ställning
mer med fötterna i myllan, än en psykolog som arbetat med
integration av hörselskadade barn? Har en beteendevetare
som tillbringat huvuddelen av sitt liv inom universitetet svårt
att förstå verksamheten inom barnomsorgsinstitutioner?
Dessa frågor leder fram till frågan om praktikerna väljer
andra områden för sin forskning än teoretikerna? Vid en analys av avhandlingarnas innehåll i förhållande till författarnas
yrkesbakgrund kan inget sådant mönster urskiljas. För mig
framstår det som mer betydelsefullt hur författaren har använt
sig av sina tidigare erfarenheter i sin avhandling. Om relationer mellan val av innehåll i avhandlingen och författarnas
bakgrund inte kan skönjas, kvarstår ändå den övergripande
frågan; vad betyder det att forskare med annan bakgrund än
klassiskt skolade akademiker gjort sitt inträde i vetenskapens
värld? En ny diskussion skulle kunna initieras. Är forskare med
egna erfarenheter av pedagogiskt arbete inom barnomsorg
bättre rustade att planera och utföra en empirisk datainsamling när det gäller intervjuer och observationer av barn och
pedagoger? Eller tjänstemän inom kommunen?
Avhandlingarna här är genomförda av en samling författare
med skiftande bakgrund. De flesta är beteendevetare, psykologer, förskollärare och fritidspedagoger. Men vi finner även
jurister, historiker, medicinare, lärare och bildningspraktiker
bland författarna. Vissa beskriver sin bakgrund, andra inte.
Jag har då försökt söka dessa personer, vanligtvis över e-post,
och erhållit svar från några men inte från alla. De författare
som i sin avhandling skriver om sin tidigare bakgrund kanske
bara nämner detta i förbifarten, alternativt knyter till sitt
område och visar hur de använder sig av sina tidigare erfarenheter. Nedan visas några exempel på hur författarna hänvisar till sina tidigare yrkeserfarenheter.
Mats Lundgren redogör för sitt insider-perspektiv i sin
avhandling ”Den kommunala förvaltningen som rationalistiskt ideal”. Han har under flera år arbetat inom kommunal
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förvaltning; som fritidsassistent, park-fritid-kulturchef, personalchef, lärare på folkhögskola, högskola, kontaktperson mellan den akademiska världen och arbetslivet.
”Det gav samtidigt en del slags möjligheter till att under denna
period få viss tillgång till ”det inre livet”, som en slags deltagande observatör. Att jag vid tiden för intervjuerna periodvis fanns i
kommunen bidrog till att jag aldrig möttes som en främmande
utan, att de som intervjuades såg det som en självklarhet att jag
fanns där. Samtidigt kan jag själv ha varit ”offer” genom att inte
vara tillräckligt uppmärksam på att jag i vissa lägen kan ha
”förts bakom ljuset”. (Lundgren, 1998, sid. 39)
Monica Hansen hänvisar till sina egna dubbla yrkeserfarenheter som fritidspedagog och lärare i avhandlingen ”Yrkeskulturer i möte”. Det är just fritidspedagoger och lärare som
möts:
”...Men mitt problem var snarast att jag inte bara var intresserad
av det specifika fallet utan också hade ambitionen att på en mera
generell nivå förstå samarbets-situationen ur ett yrkeskulturellt
perspektiv och därigenom, ur min praktikersynvinkel, kunna i
någon mån bidra till utvecklingen av praktiken på området.”
(Hansen, 1999, sid 71)
Kerstin Strander gör kopplingar mellan val av forskningsansats och förhållningsätt i sitt tidigare arbete som förskolepsykolog i avhandlingen ”Jag är glad att jag gick på dagis”. I studien intervjuar hon 40 ungdomar:
”Som förskolepsykolog i barnomsorgens vardag har jag i min konsultativa hållning alltid haft mer av en lyssnande attityd än en
styrande. Jag kan se att det avspeglar sig i min forskningsansats.
Jag har generellt ett pedagogiskt psykologiskt intresse av att lyssna
till barns sätt att tänka kopplat också till en vilja att se barns

Forskarens roll

27

behov av att få sammanhang i sin tillvaro. Jag har därvid medvetet valt att genomgående åskådliggöra ungdomarnas berättelser
i form av en indirekt dialog med läsaren, där jag låter barnen
uttrycka olika teman som utkristalliserats och som jag önskar synliggöra. Det är kanske inte alltid som jag verbalt lyckas uttrycka
vad jag hör och ser i den kontext jag utforskar, men det har varit
min avsikt att redan i denna inledning ge ramar och inriktning
för denna studie.” (Strander, 1997, sid 14.)
Det är ingen tillfällighet att alla författarna nämnda ovan har
disputerat under 90-talet. Under 80-talet fanns inte forskaren
som människa av kött och blod och med personliga erfarenheter bakom sin text. Exemplen ovan visar på hur bruket av
kvalitativa metoder, kanske framförallt etnografiska, reser krav
på att forskaren redogör för sin förförståelse inför sitt fenomen.
Lundgren, Strander och Hansen pekar tydligt ut att deras
tidigare yrkeserfarenheter har avgörande betydelse för deras
forskning. Lundgren menar att hans person gav honom tillträde till ”det inre livet”. Hansen menar att hon som praktiker
både kan besitta en förståelse för det hon ser och söka bidra
till utvecklingen av praktiken. Strander gör en koppling mellan sin vilja att lyssna och se barns behov, till att medvetet låta
barnen komma till tals. Omvänt då? Hur refererar ”teoretikerna” till sina tidigare erfarenheter? Det får vi inte veta, för
det uttrycks inte specifikt i avhandlingarna. De refererar
aldrig till sin akademiska bakgrund som en referensram till
valt avhandlingsområde eller som kvalifikation för att genomföra en god forskningsinsats.
Med undantag för ett fåtal personer gör pedagoger med
yrkesbakgrund som förskollärare sitt inträde inom den pedagogiska forskningen under 80-talet. Då ökar forskare med bakgrund som förskollärare markant, medan fritidspedagogerna
gör sin röst hörd först under 90-talet. En bidragande orsak till
detta kan ha varit att förskollärar- och fritidspedagogutbild-
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ningarna inte tidigare var universitetsbaserade. Examination
till förskollärare eller fritidspedagog gav inte behörighet att
söka till forskarutbildning, utan yrkesutbildningen behövde
kompletteras med ytterligare studier inom universitetet,
antingen i form av fristående kurser eller inom så kallade
påbyggnadsutbildningar.
Även om det inte finns något samband mellan författarnas
yrkesbakgrund och val av avhandlingsinnehåll finns det andra
relationer mellan personliga erfarenheter och val av utformning och utförande av avhandlingsarbetet. Det finns kopplingar mellan personliga motiv, traditioner i forskningsmiljön
eller koppling till forskning inom arbete i tidigare projekt.
Avhandlingar som behandlar situationen för barn med
behov av särskilt stöd kan ses som ett exempel på kopplingen
mellan avhandlingsområde och personliga motiv. Inte sällan
har författarna personliga erfarenheter av hur ett älskat barn
har bemötts inom barnomsorgen.
Traditioner i olika forskningsmiljöer kan leda till att man ser
en grupp avhandlingar som faller inom samma ämnesområde
eller använder sig av liknande teorier och metoder. Koppling
mellan arbete i tidigare projekt har ofta ett direkt samband
med forskningsarbetet i avhandlingen.
I detta sammanhanget kan man också fundera över vilken
betydelse författarnas könstillhörighet har. Rimligtvis finns det
ett samband mellan kön och bakgrund. Kvinnodominansen
inom förskolläraryrket ger att fler kvinnor än män är ”praktiker” och fler män än kvinnor är ”teoretiker” med avsaknad av
erfarenheter från praktiskt verksamhet. När det gäller forskare inom fritidshemsfältet gäller inte detta mönster.
Kvinnodominansen är inte lika markant på fältet och lika
många män som kvinnor är avhandlingsförfattare.
Slutsatsen måste bli att det naturligtvis är av största vikt att
doktorander får möjlighet att reflektera över sina motiv vid val
av undersökningsområde och reflektera över sina förtjänster
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och brister som forskare beroende av yrkeserfarenheter och få
tillfälle att utvecklas under sin utbildning.
Andra frågor som man möjligtvis kan ställa i förhållande till
ovanstående problematik är vad som sker med ”praktikerna”
respektive ”teoretikerna” efter disputation? Hur ser karriärsvägarna ut för personerna i de olika grupperna? Hur tillvaratar de sina resultat och på vilket sätt förs de ut i verksamhet?
Dessa frågor behandlas dock inte här.
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Den vetenskapliga disciplinen
Den barnpedagogiska forskningen har sina rötter inom det
pedagogiska vetenskapsfältet. Urban Dahllöf skissar pedagogikämnets utveckling i en artikel, ”Det svenska pedagogikämnets identitet” (1990). Där beskriver han att pedagogikämnet
fick sin första ämnesföreträdare 1910 i Uppsala. Examensämnet hette pedagogik, men inbegrep även i realiteten hela
psykologin. Detta kom till uttryck när nästa professur i Lund
inrättades 1912. Den benämndes ”Psykologi och pedagogik”.
Den tredje professuren i pedagogik inrättades i Göteborg
1919 i filosofi och pedagogik. I samband med att nästa professor tog vid i Göteborg ändrades benämningen till psykologi och pedagogik. Ytterligare en fas i pedagogikämnets utveckling inleddes 1948. Pedagogikämnets rötter i psykologi lyftes
då fram genom att professurerna fick benämningen ”pedagogik och pedagogisk psykologi”. Sammanfattningsvis kan man
konstatera att pedagogikämnet stammar ur filosofien, för att
därefter bli ett självständigt ämne, som vartefter delades i
pedagogik och psykologi. Kanske fick pedagogikämnet hjälp
med sin identitetskris från den praktiska pedagogiska verksamheten på fältet. Fyrtiotalets stora barnkullar krävde lärare.
När man inrättade forskningsinstitutioner vid de nya, större
lärarhögskolorna kom deras professorstjänster att benämnas
”praktisk pedagogik”. Pedagogikämnet tillkom alltså som självständigt ämne som ett svar på att utbilda lärare.
Vad är då pedagogikämnets studieobjekt? Dahllöf beskriver
det som:
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”...uppfostran och undervisning samt annan systematiskt bedriven påverkan mot socialt relevanta mål med tonvikt vid innehåll
och metodik i själva processen och dess samspel med förutsättningar och resultat.” (Dahllöf, 1990, sid 90.)
Daniel Kallos beskriver den vetenskapliga pedagogiska forskningens uppgifter som:
”... pedagogik som vetenskap har till uppgift att kartlägga i samhället förekommande pedagogisk praktik och att utarbeta teorier
som kan förklara de orsakssammanhang som ger upphov till
denna praktik. De uppenbara orsakerna har i sin tur en förankring i den övergripande samhällsstrukturen. Pedagogiken kan
därigenom - med utgångspunkt i en analys av det handlingsutrymme som en given samhällsstruktur och dess sannolika dynamik erbjuder olika sociala krafter - skissera ett begränsat antal
strategier som är möjliga och söka kartlägga konsekvenserna av
att man tillämpar dem.” (Callewaert och Kallós, 1976a, sid 43,
i Kallos 1978)
Både Dahllöf och Kallos pekar på pedagogikämnets spännvidd, från att studera kulturer och nationella intressen på
makronivå, till studium av institutioner och grupper, personligheten i gruppsituationer, personligheten och dess utveckling, psykiska funktioner till psykofysiska samband.
Kanske dessa citat är tidstypiska för delar av den forskning
som bedrevs under 70- och 80-talen. Från ett makroperspektiv
har forskningen gått till ett mikroperspektiv och forskaren har
klivit in i verksamheten. Människor direkt involverade i verksamheten har krävt svar på sina frågor. Hur lär barn? Hur konstruerar barn mening? Hur skapas en lärande miljö för barn?
Detta har förskjutit perspektivet inom barnomsorgsfältet mot
deltagarnas perspektiv. Stora delar av den barnpedagogiska
forskningen som bedrivs idag tar snarare utgångspunkt i barns
perspektiv än samhällets.
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Pionjärerna inom det barnpedagogiska forskningsfältet
publicerade sina avhandlingar inom de vetenskapliga disciplinerna psykologi, pedagogik eller sociologi. Alla tre disciplinerna kännetecknas av en närhet till praktikfältet. I verksamhet uppstår frågor som praktikerna önskar svar på.
Kopplingen mellan verksamhetens frågor och vetenskapens
forskning ligger nära. Inte minst märks detta på alla utvecklingsprojekt som befinner sig som en mellanhand mellan
praktiken och vetenskapen. I utvecklingsprojekten prövas
vägar för att utveckla den pedagogiska verksamheten.
Utvecklingsprojekten generar data för vetenskaplig teoriutveckling.
Barnomsorgen fyller flera funktioner i vårt samhälle än den
pedagogiska och det lockar forskare från andra kunskapsområden att granska området. Flera författare bidrar med sin
kunskap från andra discipliner; socialt arbete, historia, juridik,
medicin samt kvinnohistorisk forskning.
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Den barnpedagogiska forskningens framväxt
Forskning om barn och barnomsorg hämtar sina rötter till
stora delar ur barnpsykologisk forskning. Kring 1920-talet
knöts banden till universiteten genom att barnpsykologiska
forskningsinstitut inrättades. Dessa forskningsinstitut hade
ofta direkt anknytning till någon förskola, där barnen och
verksamheten kunde observeras. Gerda Simmons-Christenson
(1977) beskriver förskolans framväxt i sin bok ”Förskolepedagogikens historia”. För den intresserade läsaren hänvisas till
denna bok för fördjupning i förskolepedagogikens historik.
Engagemanget för att bygga upp en verksamhet med god
omsorg för barnen var brinnande bland förskolans pionjärer.
Allteftersom fler barnkrubbor och barnträdgårdar inrättades i
landet uppstod behov av utbildning för de vuxna och därmed
eftersöktes mer kunskap. Fröbel var den stora inspirationskällan under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Flera
svenska barnträdgårdslärarinnor fick utbildning vid
Pestalozzi-Fröbelhaus i Berlin. Systrarna Ellen och Maria
Moberg grundade 1909 ett seminarium för utbildning av
barnträdgårdslärarinnor i Norrköping. Skaran av utbildade
förskollärare ökade och behovet av en mötesplats för diskussion och utveckling av deras yrkesverksamhet ledde till att
Svenska Fröbel-Förbundet bildades 1918. Fröbel-Förbundet
bidrog bland annat till att ge ut skrifter för att sprida upplysning om förskolläraryrket. Debatten kring barns uppväxtvillkor tog fart och nya progressiva strömningar inom pedagogiken liksom detaljstudier av barn ledde till nya förskolepeda-
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gogiska teorier. Utifrån direkta observationer av barn utarbetades nya metoder. Svenska förskollärare påverkades av nydanare som Dewey, Montessori och Decroly. I Wien bedrev
Charlotte Bühler barnpsykologisk forskning. Förskollärare i
Sverige tog del av hennes resultat och påverkades starkt. De
nya kunskaper man fick genom Bühlers forskning gav anledning att utforma både lekmaterial och barnstugornas inredning och organisation mer efter barns behov än tidigare.
Framförallt intresserade sig Bühler för barns lek och utvecklade teorier kring mognadens betydelse för inlärning. Mot mitten av 1900-talets trädde andra betydelsefulla forskare för förskoleområdet fram: Gesell i USA, Homburger-Eriksson i
Tyskland och Piaget i Schweiz.
I Sverige bedrev Carin Ulin, inspirerad av Charlotte Bühlers
forskning, noggranna observationer av barn och sammanställde skrifter och läroböcker. Hon hävdade principen att teoretiskt kunnande också måste prövas praktiskt. 1949 lade hon
fram sin avhandling ”Handaktivitetens utveckling under förskoleåldern”. Carin Ulin utarbetade också undervisningsmaterial för barn, Ulin-materialet (Simmons-Christenson 1977).
Två professorer i pedagogik visade tidigt intresse för barnpsykologiska frågor, David Katz vid Stockholms högskola och
John Elmgren i Göteborg. Elmgren inspirerade många av sina
studenter till forskning kring förskolepedagogik. Han var
handledare åt både Carin Ulin och Stina Sandels. Elmgrens
starka intresse för forskning om yngre barn bidrog till att en
omfattande barnpedagogisk forskning utvecklades i
Göteborg. Efter Elmgren bör särskilt nämnas Gunni Kärrby
och Karl-Gustav Stukat.
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Disputerade forskare och professorer inom barnomsorgsfältet
Carin Ulin (1886-1971) och Stina Sandels (1908-1990) var
pionjärer inom forskning på förskoleområdet i Sverige. Ulin
disputerade 1949 och Sandels 1956. Stina Sandels var den första förskolläraren som erhöll doktorshatt, men det skulle dröja
ända in på 80-talet innan hon fick efterföljare. Den andra förskolläraren som disputerade var Gertrud Schyl-Bjurman 1982
och Ingrid Pramling den tredje 1983. När Stina Sandels pensionerades 1971 övergick den professur i utvecklingspsykologi, som hon innehaft, till Bengt-Erik Andersson. Det skulle
dröja ända fram till 1994 innan en professur med direkt inriktning mot barnomsorgsområdet utlystes vid Lärarhögskolan i
Stockholm. 1996 tillträdde Ingrid Pramling denna professur
(Johansson och Åstedt, 1996). Ett år senare utlystes en professur i pedagogik med inriktning mot de tidiga barnaåren vid
Göteborgs universitet. Ingrid Pramling lämnade professuren i
Stockholm för modershuset i Göteborg. Gunilla Dahlberg tillträdde 1999 professuren i pedagogik med särskild inriktning
mot barnomsorgens didaktik i Stockholm. Gunni Kärrby är
numera professor i Borås.
Roland Svensson 1981, var förste man på plan när det gäller
att doktorera på ett ämne inom fritidshemmets domäner. Det
dröjde dock till 1996 innan den första fritidspedagogen disputerade, Maria Ursberg.
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Innehållsliga områden
I detta kapitel diskuteras huvudsakligen vilka innehållsliga
områden författarna har intresserat sig för.
Efter att ha studerat varje avhandling för sig betecknade jag
avhandlingarna med ett eller ett par ord som jag tyckte karaktäriserade deras innehåll. Nedan följer dessa beteckningar
samt antal avhandlingar:
Daghem som klassutjämnande
Samverkan förskola-lågstadium
Socialisation.
Yrkesprofession, förskollärare
Förskoleutveckling
Utelek
Barns lärande
Fritidspedagogens yrkesroll
Barn med behov av särskilt stöd,
integration
Kön-barn
Kön vuxna
Könsdidaktiska mönster i fskped texter
Daghemmets påverkan på barns
utveckling
Bilden av barnet
Daghemsklimat
Läs-skriv
Kommunikation
Barnomsorgens kommunala
fördelningsregler

111
111
1111

11
1111
11
1111
11
11
11
11
11

Förskolevardag
Kommunerna och statlig styrning
Daghemsvistelse - infektioner
Leksakskultur
Separationer
Föräldrar om barnomsorg
Lek
Barns beteende
Mötet barn-fritidsped
Småbarns lärande, småbarns etik
Barns identitetsskapande...
Barns bildspråk
Kommunal förvaltning
Förskollärare möter nedskärningar
Arbetsstugor
Implementation av målprogram
Innehåll, arbetssätt, former för
verksamhet fsk
Utbildning
Historiska texter

11

111

11
11

11
11

(ett antal)

Detta översiktliga sätt att karaktärisera avhandlingarnas innehåll hjälper oss också att se vilka områden inom barnomsorgsfältet som inte har undersökts i form av avhandlingar.
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Obeforskade områden
Det finns en rad obeforskade områden inom det barnpedagogiska forskningsfältet. Här ska nämnas några av dem som är
mest påfallande efter en genomgång av de i denna forskningsöversikt nämnda avhandlingarna.
När det gäller utblicken i övriga världen lyser den med sin
frånvaro. Särskilt med tanke på att Sverige är ett litet land
borde jämförande undersökningar och samarbete i forskning
kring barnomsorgsrelaterade frågor i andra länder vara av
intresse. Än allvarligare är kanske att de invandrade barnens
situation inom svensk barnomsorg ännu inte är avhandlad.
Trots att en del av barnomsorgen sedan lång tid tillbaka drivs
privat finns ingen avhandling som är inriktad på att undersöka denna del av verksamheten eller göra jämförelser mellan
verksamheter i privat och kommunal regi. Även när det gäller
professionsforskning finns luckor. Inom barnomsorgen finns
fler yrkesprofessioner än förskollärare och fritidspedagoger,
men barnskötare och ledningspersonal förekommer sparsamt
inom avhandlingarna. När det gäller barns läroprocesser är
vissa ämnesområden avhandlade, andra inte. Den forskning
som finns kring barns läs och skrivförmåga är inriktad mot läsning, inte skrivning. Barns musikaliska utveckling är en vit
fläck. Barns användning av informationsteknik finns inte heller avhandlad.
Det här kan synas märkligt. I synnerhet när vi bland de granskade avhandlingarna kan finna avhandlingar som behandlar
samma frågor och där kunskapstillskottet kan ifrågasättas. En
orsak kan vara den fördröjning som finns inom forskarutbildning; från idé till manus tar ofta 7-8 år.

Beforskade områden
Indelning av avhandlingarna efter innehåll hjälper oss att
upptäcka vilka områden som är beforskade respektive obefor-
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skade och ger oss underlag att resa frågor och ifrågasätta. Att
det finns viktiga obeforskade områden har redan nämnts.
Likaså borde överrepresentationen av avhandlingar inom vissa
områden väcka vårt ifrågasättande. Och kanske borde stämma
till självkritiska reflektioner inom forskargrupper och bland
anslagsgivare. Några avhandlingar följer av varandra och är
slående lika. Varför är det så? Detta reser frågan om olika författares position i relation till varandra och den vetenskapligt
baserade kunskapens tillväxt inom fältet.
Låt oss direkt gå djupare in i ovanstående resonemang med
hjälp av två exempel. Det finns fler, men dessa exempel är så
tydliga att de hjälper oss att inse problematiken.
1990 disputerar Kenneth Hultqvist på sin avhandling
”Förskolebarnet - en konstruktion för gemenskapen och den
individuella frigörelsen”. Åtta år senare, 1998, lägger K G
Hammalund fram sin avhandling ”Barnet och barnomsorgen.
Bilden av barnet i ett socialpolitiskt projekt”. Båda ställer frågan om hur konstruktionen av Barnet är uppbyggd. Kenneth
Hultqvist redogör i sin avhandling för relationen makt och
kunskap i uppbyggnaden av bilden av barnet. Hultqvist söker
med hjälp av dessa begrepp rekonstruera vad man faktiskt sagt
om barn, hur man sagt det och med hjälp av vilka diskurser.
Hur ska vi egentligen tala om eller benämna våra barn när de,
liksom vi, lever under högst ojämlika villkor? Han bygger på
Foucaults tankegångar om en nutidshistoria och även
Donzelots begrepp ”det sociala”.
K G Hammarlund skriver att han syftar till att beskriva tankefiguren barn såsom den framträder, uttalad eller outtalad, i
utredningstexter, promemorior och riksdagsdebatter. Han
menar att vi måste våga ställa frågan om vilken konstruktion av
barnet som bäst stämmer med vad barnet egentligen är.
Teoretiskt hänvisar Hammarlund till Johans Asplunds förklaringsmodell. Likheterna är slående. Hammarlund pekar till
och med ut dem själv: en nutidshistoria om de visioner om
barnet eller människan som beledsagar folkhemsbygget.

Innehållsliga områden

39

Deras avhandlingar är förlagda till samma tidsepok, kring
åren 1930-70, och de använder sig av samma källmaterial.
Hammarlund menar att inramningen av området är olika i
och med att Hammarlund är historiker och Hultqvist psykolog
och pedagog.
Låt oss gå till nästa exempel. Monica Hansen och Finn
Calander undersöker båda vad som sker när lärare och fritidspedagoger möts i interaktion. Hansen använder kulturbegreppet och symboliskt interaktionism. Calander utgår från
Gidden´s struktureringsteori. Båda författarna har en etnografisk forskningsansats och använder kvalitativa metoder.
Både lägger fram sina avhandlingar under 1999, med några
månader emellan.
En relevant orsak till att undersöka så näraliggande områden skulle kunna vara en genomgripande kritik av föregångarens forskning, men så är inte fallet. Snarare tvärtom.
Efterföljarna utför inte någon ingående analys som leder till
en väl underbyggd argumentation.
Det finns fler exempel på avhandlingar inom näraliggande
område, med liknande teoretiska utgångspunkter och i stort
sett samma metodiska verktyg. Det kan synas som slöseri av tid
och resurser. Avhandlingsförfattarna ägnar år av sina liv åt att
förfärdiga sina avhandlingar, men låt oss vända oss mot den
samhällsnyttiga aspekten istället för den personliga. Har så
snarlika projekt möjlighet att bidra med kunskaptillväxt?
Hammarlund menar uppenbarligen detta. Förmodligen
Calander med. Men om vi skulle lyfta blicken något och se till
att det inom barnomsorgsfältet finns flera obeforskade områden där verksamma aktörer med all sannolikhet med glädje
skulle ta emot ett kunskapstillskott måste vi ställa oss frågan
hur det kommer sig att forskare lägger sig så nära varandra
som visas i exemplen. Är kontakterna mellan forskare så bristfälliga att man inte känner till varandras forskning? Listan på
möjliga orsaker kan göras längre, men huvudfrågan är hur fältet ska få ett relevant kunskapstillskott som kan bidra till att
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utveckla verksamheten. Eller ska doktorsavhandlingar i
huvudsak ses som ett elevarbete där doktoranden ska få träna
sig i forskarens hantverk utan att resultatet ska vara i fokus?
Det är ju en utbildning! Mot detta talar givetvis det faktum att
doktorander ofta fortsätter i det spår de valt vid avhandlingsarbetet och att det borde vara av högsta vikt att just doktorander skapar avhandlingsämnen inom obeforskade områden.
Frågan skulle också kunna ställas om staten skulle gå in med
finansiellt stöd för att styra avhandlingsarbeten. Ska statliga
bidragsgivare i högre grad utlysa doktorandtjänster inom vissa
eftersatta områden för att säkra kunskapstillväxten inom dessa
områden?
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Indelning av avhandlingarna
kring olika teman
Det förefaller självklart att en stor del av forskningen inom
barnomsorgsområdet skulle handla om barn och så är också
fallet. Av de 67 avhandlingarna är 37 direkt relaterade till frågor som berör barnen; barns meningsskapande, utveckling
och lärande. Nästa grupp i storleksordning är inriktat mot
professionen förskollärare/fritidspedagog, 9 avhandlingar. Ett
fåtal avhandlingar är inriktade mot barnomsorgens funktion i
samhällssystemet samt styrning och utveckling ur ett kommunalt perspektiv. En avhandling, Christer Peterson 1994, undersöker sambandet vistelse på daghem och barns hälsa. En
grupp avhandlingar ger ett historiskt perspektiv på förskoleverksamhet/fritidshemsverksamhet, yrkesprofessionens framväxt, utbildning, kön eller på ”barnet”.
Det finns naturligtvis olika sätt att gruppera avhandlingarna.
Ett sätt hade kunnat vara att inspireras av Bronfenbrenners
utvecklingsekologiskt system och inordna den på en makro,
meso eller mikronivå, eller att se dem relaterade till barn,
pedagogiska processer, didaktik eller samhälle.
När jag här översiktligt diskuterar beforskade områden utifrån avhandlingarnas innehåll har jag valt att utgå från
avhandlingarna och utifrån dem resa följande teman:
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Barnomsorgen och samhället
Bilden av barnet
Barns verksamhet
Barn med behov av särskilt stöd
Miljö för barnomsorg
Profession
Utbildning
Kön
Historiska tillbakablickar
I följande avsnitt nämns alla avhandlingarna i förhållande till
de frågeställningar de undersöker.

Barnomsorgen och samhället
Under den tidsperiod då de avhandlingar vi granskar publicerades expanderade barnomsorgsfältet enormt. Förskolor
(daghem) växer upp som svampar ur marken, men inte primärt av pedagogiska skäl; att vistelse på daghem skulle vara
bra för barn, utan för att frigöra föräldrarna som arbetskraft.
Samtidigt möts föräldrar som ”sätter” sina barn på daghem av
argument hämtade ur psykologiska och psykoanalytiska teoribildningar. Att skilja mammor och barn, menade psykoanalytikerna, kunde leda till allvarliga störningar hos barnen.
Lekskolor däremot var allmänt accepterade som en bra form
av förskola (Kärrby, 2000). Vistelsetiden tre timmar ansågs
som ”lagom” länge. Problemet var bara att lekskolorna passade in i hemmafruarnas epok och den idylliserade bilden av
barns vardagstillvaro där barnen vistades några timmar på förskola och sedan hemma hos mamma höll inte för allt fler
familjer. Verkligheten för många barn var ofta en bristfällig
barnpassning hos olika personer, trötta föräldrar som arbetade i skift för att lösa barnomsorgen, dagmammor, släktingar
och grannar som ställde upp.
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Med Barnstugeutredningens betänkande (SOU 1972) hittade man tillbaka till den pedagogiska synen på verksamhet i
daghem som framfördes under 1930-talet av bland andra Alva
Myrdal. Daghemmen skulle vara till för barnen, men det går
inte att förneka att kraven på barnomsorg under 80-talet för
barnens skull och som en förutsättning för kvinnornas jämlikhet klingade svagt i förhållande till arbetsmarknadens skri
efter arbetskraft.
Den livliga diskussionen kring barnomsorgens utformning i
kombination med den expansiva utbyggnaden skapade ett
behov av kunskap. Kunskap eftersöktes på flera plan när det
gällde barnomsorgsfältet; alltifrån den övergripande organisation till den inre verksamheten på daghemmen.
Vilka frågor befattade sig då de avhandlingsförfattare med,
som intresserade sig för barnomsorg i relation till samhällslivet?
Under tidigt 80-tal är frågor kring värden och demokrati
centrala och detta avspeglar sig även på avhandlingarnas innehåll. Om nu förskolorna bedriver en god pedagogisk verksamhet borde denna verksamhet befrämja jämlikhet mellan
barnen. Kan daghemsvistelse ge barn förkunskaper och allmänkunskaper som kan minimera barns fördomar och könsrollstypiska handlande och stödja deras sociala kompetens
(Svenning & Svenning 1980)? Frågor om de pedagogiska verksamheternas funktion som reproduktion av samhället diskuteras. Hur sker den offentliga (Svensson 1981) och den privata
socialisationen av barn och unga (Lassbo 1988)?
Riksdagen beslutade 1985 att bygga ut förskolan till att
omfatta alla barn mellan 1 1/2 och 6 år ålder (Regeringens
proposition 1984/85: 209). Den politiska målsättningen var
”full behovstäckning”. Propositionen bär också titeln
”Förskola för alla barn”. Den faktiska situationen var att alla
barn inte fick plats. Tidigare hade många barn med sociala
problem fått förtur, men nu skulle det vara en samhällelig rättighet att få plats inom barnomsorgen. Föräldrarna kräver bar-
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nomsorgsplats och daghemmen börjar fyllas av ”vanliga” barn
från alla samhällsklasser. Det fanns kritiska röster som ifrågasatte om daghem var en pedagogisk verksamhet. Man kämpade med utbyggnadsproblem, gruppstorlekar, omsättning av
personal, integration av barn i behov av särskilt stöd och så
vidare. Barnomsorgen led av växtvärk. Bengtsson (1995) studerar hur regeringen och riksdagen gick tillväga för att nå den
uppsatta målsättningen och hur kommunerna försökte omsätta de centrala intentionerna på lokal nivå. Visionerna pekade
ut riktningen men det fanns de som menade att ”det fanns en
alltför optimistisk föreställning om den politiska viljans förmåga att höja sig över samtidens brister och motsättningar
och fullborda framtiden i nuet” (Kenneth Hultqvist i Kärrby
2000, sid 14).
Trots visionen om full behovstäckning skulle barnomsorgen
dras med platsbrist under många år. Bristen på daghemsplatser orsakade ett regelsystem för tilldelning av de hett åstundade platserna. Kriterierna för att få förtur var ibland svåra att
förstå och föräldrar ansträngde sig för att uppfylla reglerna för
förtur. Var detta ett rättvist system (Schlytter 1993)?
Accepterade de köande föräldrarna att vissa får förtur, andra
inte?
80-talet inom barnomsorgen kallades ”den pedagogiska
flumperioden”. Det fanns inget gemensamt måldokument
och behovet av mer kunskap och tydliga värderingar kring
arbetssättet i förskolan var stort (Kärrby 2000). Ökad styrning
från myndigheternas sida efterfrågades både från föräldrar
och förskolepersonal. En rad utvecklingsarbeten initierades av
stat och kommun. Olika forskningsfrågor ställdes kring hur
stat och kommun bedrev dessa utvecklingsarbeten (Roos
1994, Segerholm 1998) och hur personal och chefer inom
den kommunala förvaltningen såg på olika styrmetoder
(Lundgren, M. 1998). Vad händer då mellan de människor
som är satta att förverkliga de centrala intentionerna (SchylBjurman 1982)? Hur gjorde pedagogerna som försökte
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utveckla sin praktik och vilka bestående spår lämnade de i
verksamheten? (Rönnerman 1993).
Föräldrarnas, eller kanske snarare familjens, perspektiv är i
centrum i Moqvists (1997) avhandling. Moqvist undersöker
vilken inverkan förändringar i familjers levnadsvillkor har på
familjens fostrande funktion och hur denna funktion tar sig
uttryck. En av frågeställningarna i avhandlingen rör hur familjen förhåller sig till andra barnomsorgsinstitutioners fostran
av barnen och vilka krav och möjligheter det för med sig.
Frågor kring beroendet mellan stat och familj belyses även
genom historiska tillbakablickar (Ohrlander 1992, Holmlund
1996). Kanske är frågorna kring hur omsorg om barn konstitueras eviga: i vems intresse utformas barnomsorgen, barnens
eller nationens?
Genom att blicka tillbaka i tiden söker Lars Karlsson (1998)
förstå och beskriva fenomenet ”aktivitetspedagogik”. Även Ole
Olsson (1999) gör en tillbakablick. Denna gång till fritidshemmens föregångare, arbetsstugorna. De var finansierade av
välgörenhet och med ett filantropiskt syfte. Olsson ställer sig
frågan varför arbetsstugorna inte överlevde när den svenska
välfärdsstaten byggdes upp och etablerades.
Vi kan se att studierna i avhandlingarna nära följer och diskuterar samhällets behov av barnomsorg, dess styrning av
barnomsorgen i reproducerande syfte samt dess ansvar för
utveckling av barnomsorgen.

Bilden av barnet
Det finns forskare i pedagogik som hävdar att verksamma
pedagoger har en begränsad användning av avhandlingar som
går tillbaka i tiden för att förstå samtiden. Eklund (1989, 1995,
2000a, 2000b) är en av de forskare som förordar experimentella metodstudier där forskare iscensätter en viss undervisningsmetodik för ett så utvärdera denna. Jag är inte enig med
Eklund. Hultqvist (1990) är enligt min mening en av de for-
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skare som hjälper oss att förstå den värld vi lever i genom en
historisk tillbakablick.
Den avhandling Hultqvist (1990) har skrivit skiljer sig från
de flesta. Och den är så långt från föreskriven metodik man
kan komma. Snarare ringer den som en väckarklocka för att
starta läsarens funderingar kring i vilket samhälle vi och barnen lever. Och skulle kunna snurra som en torped inne i
huvudet på pedagogen när hon/han står med barnet framför
sig inbegripen i en intensiv diskussion. Hur ser jag på barnet?
Hur har jag byggt upp min bild på barnet? Varifrån kommer
dessa konstruktioner? Hultqvist redogör i sin avhandling för
relationen makt och kunskap i uppbyggnaden av bilden av
barnet. Med hjälp av dessa begrepp rekonstruerar han vad
man faktiskt sagt om barn, hur man sagt det och med hjälp av
vilka diskurser. Hur ska vi egentligen tala om eller benämna
våra barn när de, liksom vi, lever under högst ojämlika villkor?
Hammarlund (1998) diskuterar bilden av barnet utifrån
samma utgångspunkter.
Även Sven Persson (1994) rör sig kring liknande frågeställningar fast ur föräldrarnas perspektiv. Han syftar i sin avhandling till att tolka föräldrars föreställningar om barn och barnomsorg i en historisk kontextuell tolkningsmodell.
Hur tas då exempelvis Hultqvists kunskapstillskott tagits till
vara? Bland forskare inom den poststrukturella traditionen
kan man se att arvet tagits väl tillvara, bland forskare inom
andra traditioner mera sällan. Hur ser forskare på varandras
arbeten? Är det ingen som vågar polemisera med Hultqvist?
Och varför lever inte resultaten från denna avhandling bland
verksamma pedagoger? Är det forskarnas ansvar att föra ut
sina resultat? Eller andra grupper? Lärare på lärarutbildningarna?
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Barns verksamhet
Vad är det då barn ska syssla med den tid de vistas inom barnomsorg? Vi har minst tre intressenter som på olika sätt påverkar verksamheten för barnen; staten, pedagogerna, föräldrarna.
Jämlikhetens vindar blåser i samhället under 80-talet.
Genom barnen ser staten en möjlighet att skapa ett samhälle
som bygger på demokrati, solidaritet och gemenskap. I regeringens proposition 1984/85:209 framgår statens syn på förskolan som socialpolitiskt projekt:
”Det övergripande målet för barnomsorgen är att förmedla och ge
konkret innebörd åt demokratiska värderingar. Verksamheten
skall fostra barn till solidaritet med andra barn samt lägga grunden för deras uppfattning om allas lika värde, självbestämmande
och integritet. Detta överensstämmer med socialtjänstlagens första
paragraf. Nyckelorden är demokrati, solidaritet, jämlikhet, trygghet och ansvar. Dessa ideologiska mål ska vägleda och prägla
barnomsorgen.” (Kärrby 2000, sid. 15)
Hur såg då den inre verksamheten ut? Förskolans egen pedagogik behövde utvecklas. Mycket av Fröbels innehåll fanns
kvar trots att heldagsomsorgen på förskola hade behov av en
annan pedagogisk organisation än deltidsförskola (Johansson
1983). Lekskola uppfattades allmänt av föräldrar som mer
”pedagogisk” och som en verksamhet som gav barn bättre förberedelse för skolan. Förskollärarna behövde stöd för att
utveckla och argumentera för den verksamhet som bedrevs på
daghemmen. Och stödet kom. I form av arbetsplaner och
pedagogiska program från staten och i form av förväntningar
från föräldrarna. Enligt styrdokumenten skulle alla barn inom
barnomsorgens hägn utveckla sin sociala, intellektuella och
motoriska kapacitet. De skulle få uttrycka sig i bild, språk,
drama, musik. Förskollärarna skulle arbeta temainriktat,
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skapa ett gott socialt klimat och behandla flickor och pojkar
lika (Socialstyrelsen 1987). Och detta i en verksamhet som
inte hade kastat av sig oket från filantropin, där föräldrarna
skulle läras att vårda barnen så att de var hela, friska och
sunda. En verksamhet där utvecklingspsykologin ägde ett fast
grepp om synen på barnen, där förskolläraren klämdes mellan direktiven att alla barn skulle lära sig allt samtidigt som de
utvecklingspsykologiska teorierna slog fast att barn befinner
sig på olika stadier och mognad. Hur skulle förskolläraren
agera? Bara låta tiden gå så att barnet mognade eller aktivt
och medvetet på olika sätt anstränga sig för att bidra till dess
utveckling? I tider av motstridiga budskap byggdes barnomsorgen upp.
Hur skulle då förskollärarna utforma denna verksamhet?
Behovet av kunskap var enormt och stat och kommun svarade
också upp mot detta behov genom en bredvillighet att tillsätta olika typer av forskning- och utvecklingsprojekt i syfte att
stödja förskolans utveckling. Men, var kommer barnen in?
Pramling undersöker i sina studier hur barn skapar mening
och förståelse för sin omvärld (1983). I syfte att förstå barns
lärande går hon till barnen själva. Detta är ett trendbrott inom
barnforskningen. Istället för att observera barnen frågar hon
dem. Istället för att ta andras perspektiv på barnomsorg tar
hon barnens. Detta påverkar starkt den barnpedagogiska
forskningen och i Pramlings fotspår följer en rad forskare som
intresserar sig för hur det kan vara att vara barn inom förskolans värld (Lindahl 1996, Johansson 1999).
Vilka andra perspektiv kan vi se av barns verksamhet i förskola? Andra möjliga perspektiv att granska barnomsorgsverksamhet ur kan vara att se verksamheten i termer av effekt och
anpassning. Hur påverkas barn av att vistas på barnomsorgsinstitutionerna? Eller är det så att barnen är hänvisade att
anpassa sig till verksamheten?
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Debatten om daghem är skadligt för små barn eller ej föranleder Ingrid Hårsman (1994) och Anders Broberg (1989)
att studera hur små barn reagerar när de placeras på daghem,
från att tidigare ha vårdats helt i hemmet av föräldrarna. Hur
klarar små barn tidiga separationer från föräldrarna och varför är denna process lättare för vissa barn och svårare för
andra? Är det så att barn är utelämnade att anpassa sig eller är
interaktionen barn-personal ömsesidig så barnet blir en påverkande person?
När då väl barnen går på daghem så diskuteras hur barnen
”blir”. ”Blir”, det vill säga, påverkas barn av sin vistelse på daghem? Blir dagisbarn på ett annat sätt än ”hemma”-barn?
Diskussionen i samhället är livlig. Knut Sundell (1988) frågar
sig om direkt undervisning på förskola påverkar barns förmåga att kommunicera, deras kognitiva prestationer och deras
sociala förmåga att delta i fri lek. Även Thorbjörn Laike
(1995) svarar upp mot frågorna om hur förskolevistelse påverkar barnen. Han undersöker hur barnets emotionella beteende påverkas av att vistas i två olika miljöer, hemmet och förskolan.
Ett annat sätt att få reda på vad barnomsorgsmiljön har
betytt för barn är att fråga dem när deras förmåga att uttrycka
sig har den rikedom att de kan klä sina minnesbilder i en
ordrik och fyllig beskrivning. Kerstin Strander (1997) har bett
ungdomar att se tillbaka på sin barndom på daghemmet för
att förstå dess betydelse i barns liv. Hon har också sökt fånga
den perspektivskillnad som eventuellt kan finnas i barns och
vuxnas syn på uppväxt på daghem för att dra lärdomar ur
detta. Även Tullie Torstenson-Ed (1997) har bett ungdomar
framkalla sina minnesbilder av sin vistelse på daghem och sina
första år i skolan. Torstenson-Ed syftar till att se betydelsen av
daghemsvistelse och första skoltiden i ett livsperspektiv. Vilken
innebörd och betydelse har dessa upplevelser och erfarenheter i ungdomars livshistoria och självbild? Man kan säga att
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Strander och Torstenson-Ed också använder sig av ett barnperspektiv, men genom den vuxna människan.
När det gäller barns uttryck intar lek, kommunikation och
bild en central position i barns verksamhet på förskola och fritidshem. 1987 får förskolan ett nationsövergripande dokument, ”Pedagogiskt program för förskolan”, där dessa områden är starkt framskrivna. Motsvarande dokument för fritidshem ”Pedagogiskt program för fritidshem”, kommer året därefter, 1988.
Forskning inriktad direkt mot de områden barn och pedagoger sysslar med i den dagliga verksamheten välkomnas
naturligtvis varmt av verksamma pedagoger. Här kan det vara
intressant att stanna upp ett ögonblick och gå tillbaka till den
fråga vi ställde inledningsvis. Vem skriver vilka avhandlingar?
Studier ur barns perspektiv samt studier som intresserar sig för
barns uttryck är författade av kvinnor, oftast med erfarenheter
av eget arbete inom barnomsorg.
Vi rör oss också nu på 90-talet. Växtvärken är över, likaså
ifrågasättandets årtionde med beskrivningar av barnomsorgsinstitutioner i termer av skadliga eller idylliska. Barnomsorgen
är i stort sett utbyggd, intresset förflyttas från yttre förutsättningar och frågor om socialisation mot den inre verksamheten. Lena Rubinstein Reich (1993) söker beskriva och förstå
förskolepedagogiken och förskolevardagen genom att följa ett
avgränsat dagsmoment i förskolevardagen; samlingen.
Hennes huvudfråga blir; Vad sker i samlingen, varför sker det
som sker och vad betyder det för de personer som deltar?
Gunilla Lindqvist (1990) studerar lekens estetik. Hennes
avhandling är en av de få som har en experimentell karaktär.
I sin avhandling syftar hon både till att granska relationer mellan lek och kulturella, estetiska former och att pröva utveckla
pedagogiska modeller för lekens estetik i förskolor.
Vilken betydelse har leken i förskolan och hur leker barn?
Har leken ett bestämt innehåll som barn är medvetna om och
hur ser i så fall innehållet ut (Hjort 1996)? Forskare intresse-
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rar sig för olika delar av barns lek. Alltifrån vad som motiverar
barns lek till faktiska undersökningar om vad de leker med
(Almquist 1994).
Lek och kommunikation står nära och förutsätter varandra.
Genom att studera hur barn leker och kommunicerar kan
barns sociala rangordning studeras (Evaldsson 1993, Thorell
1998). Också Birgitta Bergsten (1992) sätter barns kommunikation i första rummet. Bergsten ställer sig frågan: Hur uppfattar barn det som sägs till dem? Bergstens avhandling bidrar
till att kasta ljus över processen att utvecklas från att vara ett
barn som tänker och handlar som ett barn till att bli en välanpassad vuxen. Avhandlingens ämnesområde är natur och
miljö.
Två forskare intresserar sig för barns begynnande läs- och
skrivförmåga. Anders Arnquist (1991) undersöker relationen
mellan fonemisk medvetenhet, läsförmåga och korttidsminne,
och Barbro Widebäck (1998) undersöker förskolans möjligheter att genom att erbjuda barn läs- och skrivförberedande
aktiviteter ge barnen möjlighet att erhålla en förförståelse för
det skrivna språket.
Jämsides med lek och språk intar bild en central position i
barns verksamhet på förskola. Att lek, språk och bild har dessa
framskjutna positioner inom barnomsorgen är ingen tillfällighet. Förskolan och fritidshemmets temainriktade arbetssätt
gestaltas i just leken, språket och barns bildmässiga framställning. Därmed blir också bilden en möjlighet att nå barns tankar och ett sätt att kommunicera barn-vuxna emellan
(Bendroth Karlsson 1996, Ahlner Malmström 1998).

Om, för eller med barn?
Under de båda decennierna kan vi se en förskjutning i perspektivet inom barnforskning. På tidigt 80-tal bröt Pramling
det tidigare rådande perspektivet att forska om barn till att
låta barn delta i forskningsprocessen och göra sin stämma
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hörd. Under 80- och 90-talet görs också kraftfulla förskjutningar från att forska kring barns behov och barns bästa till
barns rättigheter. Och vad blir skillnaden? (Qvarsell, 2001).
En intressant distinktion kan göras mellan barns rätt och
barns behov. Forskning om barn, för deras bästa, fokuserar
just behov. Och problemet blir då att den professionelle har
sina föreställningar om vad som är bra för barnet. Dilemmat
inom barnomsorgsinstitutionerna blir då liknande problemet
med pedagogens tolkningsföreträde före både barn och föräldrar om vad som var bra för barnen inom den filantropiska
verksamheten.
I kommentarer till FN-konventionen påstås ofta att barns
rätt är ett starkare hävdande än barns behov. Hur ska vi förstå
detta? Qvarsell (2001) menar att det är ett skifte i synsätt som
gör barn mer aktiva och mänskliga - aktörer i aktionerna (se
även Johansson, E. 1999). Och detta kan leda till att sätta
barns verksamheter i centrum och låta dem själva vara med i
forskningen på ett mera aktivt sätt.
Med FN:s barnkonvention uttrycks barns rättigheter till likvärdiga villkor och mänskliga rättigheter. Erkännande av barn
som medborgare i samhället följer samma mönster som erkännandet av kvinnans rättigheter under tidigt 1900-tal. Bartley
slår fast att barnets emancipation utgör ett av de sista leden i
den jämlikhetskamp som förts under 1900-talet. Hon citerar
Freeman (1983): ”First it was blacks, then women and now, in the
last decade or so, children and youth” (Bartley, 1998, sid. 67).

Barn i behov av särskilt stöd
Ett område som kan sägas vara förhållandevis väl beforskat är
integration av barn med behov av särskilt stöd. I styrdokument
för barnomsorgen under 80-talet poängterades att förskola
och fritidshem var till för alla barn. Och man kan berömma
svensk barnomsorg för att leva upp till dessa föresatser. Att
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integration skulle ske var en självklarhet under 80-talet.
Frågan var väl snarast hur den skulle ske. Men mot slutet av 90talet förändras denna syn. Det är inte längre en självklarhet att
barn som behöver särskilda stödinsatser integreras i den ordinarie verksamheten. Förutsättningarna förändras också drastiskt. Under mitten av 90-talet sker omfattande nedskärningar
av personal inom förskola. På vissa fritidshem ökar antal barn
nästan till det dubbla. Den verksamhet som barn i behov av
särskilt stöd ska integreras i ser annorlunda ut i slutet av 90talet än femton år tidigare. Även den ideologiska debatten har
förändrats. Ord som demokrati, solidaritet och gemenskap
har bytts ut till marknadsmässiga termer om effektivitet och
kostnadsmedvetenhet. Trots denna utveckling benämns fritidshemmet som ”Det sista integreringsreservatet” i Peter
Karlsudds avhandling (1999). Minskningen av integrationen
av barn i behov av särskilt stöd är mest markant i skolverksamhet och på förskola, medan förhållandevis många barn fortfarande integreras på fritidshem.
Nåväl, tillbaka till den övergripande frågan: om och i så fall
hur förskolan/fritidshemmet fungerar som ett utvecklingsstöd för dessa barn. Agneta Lindh-Munther, 1986, menar att
de båda begreppen förskola - barn i behov av särskilt stöd förutsätter varandra. Utan en förskola som definierar normalitet
skulle inte en särskild grupp barn definieras som avvikande.
”Fenomenet barn med särskilda behov existerar som problemområde just därför att det finns en förskola som antas tillfredsställa de
särskilda behov eller ge det särskilda stöd som de språkliga uttrycken implicerar. Med andra ord: utan förskola inga barn med särskilda behov.” (Lindh-Munther, 1986, sid. 12)
Lindh-Munther har satt ett frågetecken efter titeln på sin
avhandling; ”Stöd och stimulans i förskolan?”. Lindh-Munther
granskar förskolans möjligheter att vara ett utvecklingsstöd för
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barn med särskilda behov och hon ser barn med olika särskilda behov både ur förskoleperspektivet och vice versa.
Anders Hill och Tullie Rabe (1987) kartlägger olika typer
och omfattning av integration när det gäller psykiskt utvecklingsstörda barn i kommunal förskola. De belyser integreringens konsekvenser för de utvecklingsstörda barnen ur ett socialt, psykologiskt och pedagogiskt perspektiv och söker identifiera hinder och problem i samband med integreringen. Tolv
år senare, 1999, intresserar sig Peter Karlsudd, för de lite äldre
barnen på fritidshem. I sin avhandling ”Särskolebarn i integrerad skolbarnsomsorg” undersöker han hur väl den integrerade skolbarnsomsorgen uppfyller de mål som finns i fritidshemmens styrdokument. Karlsudd kritiserar Hill och Rabe
och menar att deras integreringspolitiska åtgärder utgår från
förenklade antaganden. Eva Ellström (1993) undersöker hörselskadade och döva barns förskoleverksamhet vid två gruppintegrerade förskolor. Hon beskriver och analyserar verksamheten samt studerar vilka faktorer som påverkar de integrerade verksamheternas utveckling.
Anita Wiechels avhandling belyser personalens åsikter om
barn i förskola och på lågstadium (1991). Hennes avhandlingsarbete har utförts inom utvecklingsprojektet ”Samverkan
förskola-lågstadium” som bedrevs vid Lunds universitet under
70-talet. Hennes avhandling består av två delar. I den första
beskrivs inskolning av barn som deltagit i projektets verksamhet, medan den andra delen specifikt behandlar barn med
särskilda behov av stöd och stimulans. Båda dessa delar rör
problematiken kring övergången förskola-lågstadium.
Frågan är vad denna form av forskning betyder för verksamheten. Är det en kartläggning och beskrivning av den befintliga verksamheten som barn och pedagoger eftersöker? Var
finns den forskning som skapar diskussion och driver på
utvecklingen?

Indelning av avhandlingarna kring olika teman

55

Miljö för barnomsorg
I styrdokumenten för barnomsorgen, ”Pedagogiskt program
för förskolan” samt ”Pedagogiskt program för fritidshem”,
poängteras att verksamhetens innehåll, organisation och
struktur ska bilda en helhet. Barn ska erbjudas en god miljö
både när det gäller det inre klimatet och de yttre miljöfaktorerna.
Bodil Ekholm och Anna Hedin (1991) söker i sin avhandling belysa hur den inre miljön på ett enskilt daghem påverkar
barns beteende. De ser klimat som bestående dels av beteende och intentioner relativt barnen och attityder och normer
relativt personalgruppen och arbetet. Genom att betrakta klimat som en organisationsegenskap ser de en möjlighet att
beskriva hur det sociala systemet på ett daghem fungerar.
Verksamheten för barn förändrades på daghem när de fyllde sex år. Under lång tid har det funnits olika föreställningar
om vad skolförberedelse är och i sexårsåldern införs ”skolbarnsgruppen” i förskolebarnets liv. Den bakomliggande tanken är att miljöerna i förskola och skola skiljer sig fundamentalt och att barnet ska förberedas för att kunna möta kraven i
den nya miljön. Men redan inom förskolemiljön bryts förskolans syn på tematiskt arbete, lek, gruppindelning, tid och rum.
Sexåringen lyfts ur den befintliga åldersintegrerade gruppen
och samlas i en åldershomogen grupp med andra sexåringar.
De samlas i ett särskilt rum under en tidsbegränsad stund där
de ska utföra en bestämd uppgift. Denna uppgift är till på
köpet ibland styrd av så kallade ”före-skolan-böcker”.
Arbetssättet kan vara lekfullt, men själva leken lyser med sin
frånvaro. Förskolläraren har ofta på förhand bestämt vad barnen ska arbeta med och håller huvudsakligen i ordet själv.
Barbro Morsing Berglund (1994) har just som övergripande
syfte att öka vår kunskap om hur förskollärare arbetar med
sexåringar och på vilka grunder arbetet bedrivs.
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Birgitta Gran (1982) gör en sammanfattande analys av ett
flertal olika betingelser som har betydelse för barns utveckling
i åldrarna kring skolstarten. Just övergången mellan förskolaskola är i centrum och författaren ställer sig frågan om vad
olika bakgrund och traditioner har betytt för utvecklingen av
olika arbetssätt i förskola och skola.
Under alla år diskuteras övergången förskola-skola och en
mängd projekt prövar att på olika sätt underlätta denna övergång för barnen. Frågan är om det är barnen som ska förändras eller om det är verksamheten? Gunilla Fredriksson
(1993) diskuterar möjligheten att skapa en annorlunda skola
i en traditionell miljö. I sin avhandling syftar hon till att ge
underlag för en förståelse av vad det är i skol- respektive barnomsorgskulturen som försvårar respektive underlättar ett samarbete mellan skola, barnomsorg och föräldrar. Integration
mellan förskola, skola, fritidshem föder nya begrepp;
Barnskola, och avhandlingen syftar till att studera föreställningar som låg till grund för förändring i arbetssätt och innehåll vid Barnskolan och därvid placera Barnskolans sätt att
arbeta i ett pedagogiskt sammanhang.
Från den inre miljön går vi till den yttre. Pia Björklid (1982)
undersöker yngre skolbarns utomhusaktiviteter utifrån ett
miljö- och utvecklingspsykologiskt perspektiv. Hennes fokus
ligger på barnens interaktion. Kan utomhusmiljön utformas
så att interaktionsprocesser främjas? Det är också Marjanna
Bergs (1987) perspektiv när hon granskar själva daghemsbyggnaden. Måste daghem bestå av en korridor, matrum och
lekhall? Vilka möjligheter till samspel byggs in i den typen av
lokaler? Har lokalerna utformats med tanke på att små barn
ska vistas där? Berg sätter fingret på en öm punkt. Många
barnomsorgsbyggnader producerades under en tidsepok när
det gällde att bygga mycket, på kort tid och till lågt pris.
Daghemslängor massproducerades i städernas förorter.
Byggivern var hög och medvetenheten om kvalitet i byggnads-
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materialet låg. Under 80- och 90-talen är det inte ovanligt med
mögel i daghemmens byggnader.
Mot slutet av 90-talet blir det allt vanligare att olika typer av
verksamheter kvalitetstestas med hjälp av olika former av kvalitetsmätningsinstrument. Så även förskolan. Flera av dessa
mätinstrument kommer från USA. Mona Andersson (1999)
diskuterar olika utvärderingsmetoder i sin avhandling. Hon
använder den amerikanska skalan ECERS och söker standardisera detta instrument till svenska förhållanden. Hon prövar
också sin hypotes om det är möjligt att förbättra kvalitén i förskolan med hjälp av detta instrument i en experimentell studie.
Även barns hälsa och sambandet till deras miljö är undersökt. Småbarn är snuviga och frågan är om det beror på vistelse inom barnomsorg? En avhandling som flera föräldrar
förmodligen skulle vara intresserade av är Christer Peterssons
sammanläggningsavhandling (1994). I två av hans delstudier
undersöks om det finns något samband mellan luftvägsinfektioner och vistelse i barnomsorg.

Profession
Hur uppstod yrkena förskollärare och fritidspedagog? Vad är
yrkenas pedagogiska innebörd? Under vilka villkor bedrivs
detta arbete? Frågor som dessa besvaras av de författare som
skriver om professionerna inom barnomsorgen. Här har vi
också nästan lika många avhandlingar som behandlar fritidspedagogernas yrke som förskollärarnas. Fritidspedagogens
profession är en förhållandevis ny yrkesgrupp och det avspeglas också i ett jämförelsevis högt antal avhandlingar. En
annan orsak till fritidspedagogernas intresse att beforska sitt
eget yrke är naturligtvis att de befinner sig mitt i brytningspunkten mellan barnomsorgens pedagogik och skolvärldens
pedagogik, vilket ger fritidspedagogernas yrke en särskild ställning när det gäller professionsforskning.
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Inge Johanssons (1984) var först med att diskutera fritidspedagogens yrkesroll och innehållet i arbetet på fritidshem.
Även Maria Ursberg (1996) undersöker fritidspedagogens
yrkesroll och ledarroll, men hon är framförallt inriktad mot
fritidspedagogens förhållningssätt i samspel med barngrupper. Hon intresserar sig för hur fritidspedagogen bereder barn
möjligheter till inflytande och skapar förutsättningar för barns
utveckling.
Så har fritidspedagogen trätt in i skolans värld.
Fritidspedagogernas möte med skolan var turbulent. Varför
blev det så många konflikter? Vad står meningsskiljaktigheterna för? Monica Hansen (1999) och några månader senare
Finn Calander (1999) undersöker båda vad som sker när lärare och fritidspedagoger möts i interaktion.
Vad innebär det då att vara förskollärare? Sonja Kihlström
(1995) beskriver hur förskollärare själva ser på sin yrkesroll
och dess funktion i arbetet med barnen. Kihlström diskuterar
yrkets pedagogiska innebörd i sitt verk. Hennes föregångare
Boel Henckel (1990) syftar till att få större kunskap om förutsättningar för förskolans pedagogiska verksamhet och hon
söker kunskap om vad som verkligen sker ute i förskolans
barngrupper genom att yrkesverksamma förskollärare och studenter har fått beskriva sina föreställningar om förskolan och
berätta hur de ser på begreppen arbete-lek-inlärning.
De senaste årens omfattande omstruktureringar och besparingar inom barnomsorgen har lett till att Birgitta Lidholt
(1999) intresserat sig för förskollärares och barnskötares sätt
att handskas med de pågående förändringarna i förskolan. I
hennes avhandling kan man läsa om hur personalen talar om
problem och dilemman i sitt arbete och hur de förhåller sig
till förändringar, krav och situationer som de upplever som
bekymmersamma. Lidholt är den ena av de båda forskare som
även har inkluderat barnskötare i sin undersökning. Kerstin
Holmlund (1996) är den andra. Avhandlingar enbart inriktade mot denna profession inom barnpedagogisk forskning
finns inte.
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Utbildning
Avhandlingar som är inriktade mot yrkesutbildning behandlar
både hur de blivande studenterna tillägnar sig pedagogisk
kompetens och utbildningens innehåll. Biörn Hasselgrens
avhandling (1981) och Boel Henckels (1990) är relaterade till
utbildningen av förskollärare, medan Jan-Erik Johanssons
(1992) är mera specifikt inriktad mot metodikämnet i förskollärarutbildningen. Kennert Orlenius (1999) studerar förståelse, men förskollärarna i hans avhandling utbildar sig till
grundskollärare.

Kön
Ser man till hela pedagogikfältet kanske man ändå kan påstå
att kvinnoforskning är ett område där förskoleforskningen
har gått i bräschen. Kvinnoforskningen är klart eftersatt inom
både skolans och fritidshemmets värld.
De sex avhandlingar inom förskoleområdet som riktar sitt
huvudsakliga intresse mot kön, speglar detta område ur olika
perspektiv. Såsom en starkt kvinnopräglad arbetsplats intresserar sig flera forskare för de kvinnliga förskollärarna inom
barnomsorgen. Vi finner ingen forskare som intresserar sig
för de manliga förskollärarna.
Marie-Louise Annerbloms avhandling från början av 80-talet
ställer frågor ur ett tydligt och radikalt feministiskt perspektiv
(1983). Avhandlingen syftar till att förstå och påverka könsrollsmönster i det dagliga arbetet inom förskolan. Hennes
egna erfarenheter från feministisk kamp lyfts fram som en viktig bakgrundsfaktor för avhandlingens tillblivelse och inriktning. Ingegerd Tallberg Broman (1991) samt Ann-Christin
Vallberg-Roth (1998) analyserar båda texter ur ett könsperspektiv. Tallberg Broman belyser framväxten av en ny kvinnoprofession genom analys av historiska dokument. VallbergRoth undersöker vilka könsdidaktiska mönster som kan åter-
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finnas både i historiska och nutida förskolepedagogiska dokument utifrån läroplansteori och köns- och genusteoretiska
perspektiv.
Den fjärde avhandlingen står Gun Unenge (1994) som författare till. Hennes avhandling avviker från de övriga. Hon
intresserar sig för mannen i barnomsorgen, dock inte den
manliga förskolläraren eller föreståndaren utan pappan inom
privat omsorg. Hon beskriver i sin avhandling pappors medverkan på föräldrakooperativa förskolor och deras möjligheter att påverka barnens aktiviteter och relationer.
Endast två avhandlingar intresserar sig för barn ur könsperspektiv. Solveig Hägglund (1986) undersöker barns utveckling
relaterat till kön medan Birgitta Odelfors (1996) undersöker
villkoren för flickors och pojkars kommunikation på daghem.

Historiska tillbakablickar
Under 80-talet finner vi inga historiska tillbakablickar avhandlade! Varför? Det kan finnas flera möjliga svar på denna fråga.
Ett av svaren kan vara förändring i synen på vad som är pedagogik. Under 50-talet var pedagogik tillämpad psykologi med
särskild tonvikt på inlärningspsykologi och utvecklingspsykologi. Då utfördes 90 % av all utvecklingspsykologiskt forskning
vid pedagogiska institutioner. Så småningom utvecklades två
falanger; den ena menade att pedagogik var ett humanistiskt
ämne där pedagogikhistoria är särskilt viktig. Den andra
falangen såg pedagogik som ett rent beteendevetenskapligt
ämne. När pedagogikprofessorerna var psykologer fanns alltså inget intresse för historiska frågor. Numera inser vi vikten av
historiska perspektiv på barns utveckling, förskola, fritidshem
och skola. Till förståelsen av detta perspektiv har de kulturella forskningsstudierna bidragit genom att beskriva hur bilden
av barnet är en socialkonstruktion och att pedagogisk verksamhet konstitueras av människor tillsammans och lever och
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förändras. Barnets utveckling ses inte längre som enbart en
inre, psykologisk process hos barnet. Till detta bör naturligtvis
läggas att ”nya” pedagogikhistoriska perspektiv har helt annan
karaktär än traditionell historieforskning. Den nutida historieforskningen är specifikt inriktad mot att bidra med kunskap
inom det barnpedagogiska området. Särskilt med tanke på att
förskolan håller på att få en delvis ny funktion genom att ingå
i det totala utbildningssystemet kan vi genom den nutidshistoriska forskningen få ett betydelsefullt kunskapsbidrag för att
bättre förstå betydelsen av vilka krafter som styrt förskolans
utveckling till den punkt där vi står idag.
Alltså är det samtidigt med att vi ser praktikernas inträde i
akademin som vi ser de pedagogikhistoriska avhandlingarna
komma. Till viss del är det praktiker som blickar tillbaka och
de ökar i andel som avhandlingsförfattare under 90-talet och
detsamma gäller de pedagogikhistoriska avhandlingarna.
Detta är intressant därför att det från olika håll riktas kritik
mot tillbakablickande avhandlingar med argumentet att de
inte tillför de verksamma pedagogerna någon användbar kunskap (se exempelvis Eklund 2000). Uppenbarligen finns det
praktiker som träder in i akademin som har motsatt ståndpunkt.
I detta avsnitt om ”Historiska tillbakablickar” återfinnes
avhandlingar som undersöker sitt forskningsobjekt genom att
granska historiska dokument. Ytterligare presentation av dessa
avhandlingar återfinns även under de innehållsliga rubrikerna där de finns indelade efter sitt innehåll. I dessa avhandlingar kan vi både läsa om kvinnan, barnet och verksamheten
ur ett historiskt perspektiv. En avhandling skildrar även föräldrarnas perspektiv på barnomsorg.
Kajsa Ohrlander (1992) granskar svensk socialliberal
reformpolitik under åren 1903-1930 i sin avhandling ”I barnens och nationens intresse”. Kerstin Holmlund (1996) studerar hur omsorg om barn konstrueras och förändrats i ett
socialt och historiskt perspektiv i avhandlingen ”Låt barnen
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komma till oss - Förskollärarna och kampen om småbarnsinstitutionerna 1854-1968”.
Även Jan-Erik Johanssons (1992) vill ge sitt bidrag till frågan
hur den svenska förskolan och dess pedagogik uppkommit
och utvecklats. Han gör detta genom att undersöka om förskolans innehåll är en del av en pedagogisk, vetenskaplig tradition, som går utöver en ensidig praktiskt orienterad hållning. Mer specifikt undersöker han metodiklärarnas uppfattningar av metodikämnet, med tanke på deras erfarenheter
från förskolan och deras arbete som metodiklärare. Hans
avhandling bär titeln ”Metodikämnet i förskollärarutbildningen - Bidrag till en traditionsbestämning”.
I två avhandlingar ställs frågan om hur konstruktionen ”bilden av barnet” är uppbyggd. Kenneth Hultqvist (1990) redogör i sin avhandling ”Förskolebarnet - en konstruktion för
gemenskapen och den individuella frigörelsen” för relationen
makt och kunskap i uppbyggnaden av bilden av barnet K G
Hammarlund (1998) syftar i sin avhandling ”Barnet och barnomsorgen: bilden av barnet i ett socialpolitiskt projekt” till att
beskriva tankefiguren barn såsom den framträder, uttalad
eller outtalad, i utredningstexter, promemorior och riksdagsdebatter.
Också fritidshemmens historiska rötter har avhandlats. 1998
publiceras Lars Karlssons avhandling ”Leka, lära, öva, arbeta,
verkskapa” där han beskriver fenomenet ”aktivitetspedagogik”
i de arbetsstugor där barn i de tidiga skolåldrarna vistades i
början av vårt sekel. Hans avhandling följs 1999 av Ole Olssons
avhandling ”Från arbete till hobby - En studie av pedagogisk
filantropi i de svenska arbetsstugorna”.
Två författare gör en historisk tillbakablick när det gäller
kvinnor i barnomsorgen. Ingegerd Tallberg Broman (1991)
samt Ann-Christin Vallberg-Roth (1998) analyserar båda texter ur ett könsperspektiv. Tallberg Broman belyser i sin
avhandling ”När arbetet var lönen - en kvinnohistorisk studie
av barnträdgårdsledarinnan som folkuppfostrare” framväxten
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av en ny kvinnoprofession genom analys av historiska dokument och intervjuer. Vallberg-Roth undersöker vilka könsdidaktiska mönster som kan återfinnas både i historiska och
nutida förskolepedagogiska dokument i avhandlingen
”Könsdidaktiska mönster i förskolepedagogiska texter”.
Sven Persson (1994) tolkar föräldrars föreställningar om
barn och barnomsorg i en historiskt kontextuell modell i sin
avhandling ”Föräldrars föreställningar om barn och barnomsorg”. Han beskriver sin avhandling som en historisk och
metodisk resa.
De beskrivna avhandlingarna visar tydligt på utvecklingslinjen från en psykologisk syn på barnet mot en kulturell syn på
barnet i samspel med andra människor i samhället.

64

A N N A K L E R F E LT

Var ligger forskningsfronten

Olika forskningsmiljöer och
forskningsinriktningar
De 67 utvalda avhandlingarna är producerade inom olika
forskningsmiljöer i Sverige. De flesta inom institutioner för
pedagogik eller psykologi, men vi har också några från sociologiska institutioner, institutioner för socialt arbete, historiska
institutioner, medicinska institutioner, centra för kvinnoforskning samt tema-institutioner. Avhandlingarna är producerade
i Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg och Lund. Under 90talet kommer de första från Linköping och inom en snar framtid har vi flera att vänta från de nya universitetsstäderna.
Tabell 3. Antal avhandlingar publicerade 1980-1999 vid olika
universitetsstäder i Sverige.
Umeå

Uppsala

Stockholm

Linköping

Göteborg

Lund

5

9

11

7

18

17

Här ska tilläggas att det i Stockholm finns två forskningsenheter där barnpedagogisk forskning bedrivs, en vid Lärarhögskolan och en vid Stockholms universitet. Av de elva avhandlingarna är nio producerade vid Lärarhögskolan, LHS och en
vid Stockholms universitet. Den elfte är producerad vid ett
centrum för kvinnoforskning. Även Lund kan sägas i praktiken inneha två forskningsenheter, eftersom Högskolan i
Malmö under dessa decennier framstår som en livaktig forskningsmiljö vid sidan av den etablerade universitetsbaserade
Pedagogiska institutionen i Lund.
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Det har tidigare nämnts att olika inriktningar och utvecklingen av olika teoretiska perspektiv spelar stor roll för produktion av nya avhandlingar. Även olika personer verksamma
inom forskningsmiljön kan ha stor betydelse för doktorandernas arbeten. I avsikt att spegla dessa områden följer en beskrivning av forskningsmiljöer vid olika pedagogiska institutioner1
i landet. Beskrivningarna syftar till att skildra på vilket sätt forskarna riktar sitt intresse mot barnomsorgsfältet. Beskrivningarna bygger på olika skrifter, samtal med professor Gunni
Kärrby samt korrespondens via e-mail med forskningsföreträdare vid lärosäten i landet.
Här finns också beskrivningar av några nutida flitigt använda teoretiska ramverk; etnografi, utvecklingsekologi, fenomenografi, den kulturhistoriska, den postrukturella forskningsansatsen samt den livsvärldsinspirerade ansatsen. Dessa
beskrivningar återfinnes vid olika geografiska forskningsmiljöer där det är väl känt att dessa teoretiska ansatser utvecklats
eller används, men teorierna används givetvis av forskare i
hela landet oberoende av geografi.
Här följer en presentation av olika forskningsmiljöer vid
pedagogiska institutioner från Umeå i norr till Lund i söder:
Umeå universitet
Uppsala universitet
Stockholms universitet
Högskolan för lärarutbildning i Stockholm
Karlstads universitet
Örebro universitet
Växsjö universitet
Linköpings universitet
Göteborgs universitet
Lunds universitet
Lunds universitet, Lärarhögskolan i Malmö

Observera att detta inte innebär att alla pedagogiska institutioner är beskrivna.
Endast de där avhandlingar beskriva i denna översikt är producerade.

1
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Umeå
Fem av författarna till avhandlingar som omnämns i denna
översikt har disputerat i Umeå under dessa både decennier;
Henckel, Rönnerman, Holmlund, Moqvist och Segerholm.
Man kan inte tala om någon speciellt inriktning mot barnomsorgsområdet här. Övergripande är Institutionen för pedagogik välkänd för sin inriktningen mot pedagogisk utvärdering och pedagogisk mätning.
Professor Daniel Kallós nämns ofta i förord i pedagogiska
avhandlingar härifrån och det torde inte vara någon tvekan
om att han har påverkat och inspirerat utvecklingen i forskningsmiljön här. I flera böcker har han diskuterat den pedagogiska forskningen inom barnomsorgsfältet, exempelvis i
”Den nya pedagogiken” (1978), men det är svårt att tala om
någon egentlig inriktning eftersom det inte finns någon
grupp forskare som intresserar sig för barnpedagogisk forskning.
En doktorand förväntas doktorera inom det närmaste året.

Uppsala
Nio avhandlingar stammar från Uppsala; Lindh-Munther,
Sundell, Arnquist, Roos, Almqvist, Lindqvist, Lundgren,
Calander och Lidholt. Avhandlingarna företräder en rad olika
ämnesinriktningar och författarnas teoretiska utgångspunkter
är valda utifrån deras ämne.
Enligt Gunni Kärrby har ramfaktorteorin i Ulf Lundgrens
och Urban Dahllöfs tappning haft betydelse för den teoretiska
utvecklingen vid Pedagogiska institutionen i Uppsala.
Forskning inom barnomsorgsområdet hade under långt tid
varit förbisedd då professor Sverker Lindblad under 1980-talet
inledde handledning av en grupp doktorander som arbetade
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med olika forskningsfrågor. Doktoranderna arbetade både
med frågor kring förskollärarutbildningen (Johansson, J-E.2),
lokalt utvecklingsarbete (Roos) och leksaksforskning (Almqvist).
När det gäller teoretiska utgångspunkter för pedagogikforskningen i Uppsala lyfter Sverker Lindblad fram betydelsen
av relationen mellan social och kulturell reproduktion och att
detta avspeglades i försök till förnyelse. Han beskriver det som
en slags ”teacher thinking” ur ett utvidgat reproduktionsteoretiskt perspektiv (Lindblad 1994).

Den etnografiska ansatsen
Under de senare åren framträder det etnografiska perspektivet som dominerande. Hansen beskriver etnografin som en
forskningsmetod eller kanske snarare en uppsättning metoder
för att utforska mänskliga relationer (1999). Det sociala livet
ska i så stor utsträckning som möjligt studeras i sitt ”naturliga”
sammanhang. Det innebär att forskaren själv deltar i den
miljö och i det dagliga liv där människor befinner sig.
Forskaren observerar, lyssnar, ställer frågor i den levda vardagen. Etnografin växte fram i motsättning mot det positivistiska
vetenskapsidealet där kontrollerade experiment utfördes
utanför den naturliga miljön. Etnografisk inspirerade studier
syftar till att beskriva kulturer och hur människor konstruerar
den sociala världen. Detta sker med stöd av teorier om symbolisk interaktionism, fenomenologi, hermeneutik och sociokulturella teorier. Datamaterialet byggs ofta upp av en kombination av datainsamlingar som till exempel deltagande observationer, intervjuer och samtal, skriftliga källor, fältanteckningar etc.
Calander (1999) använder ett struktureringsteoretiskt perspektiv med en mikroetnografisk forskningsansats. Pia-Maria
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Ivarsson studerar barns vänskap som en fråga om interpretativ
kulturell reproduktion och använder även hon etnografiska
metoder i sitt pågående avhandlingsarbete. Ytterligare ett
avhandlingsarbete har startats där etnografiska metoder kommer att användas.
I det pågående sk FISK-projektet kommer barn att följas från
förskola till förskoleklass och vidare till skola med hjälp av
metoder som bygger på en kombination av textanalyser, professionsanalyser i form av life-history och interaktionsanalyser.
När det gäller disputationer förväntar man sig att en doktorand ska disputera inom det barnpedagogiska forskningsfältet
under det närmaste året.

Stockholm
Vid forskningsmiljöerna i Stockholm har elva forskare disputerat inom barnomsorgsfältet under 80- och 90-talet; SchylBjurman, Björklid, Hultqvist, Ohrlander, Schlytter, Fredriksson, Hårsman, Odelfors, Strander, Widebäck samt Andersson
M. I Stockholm finns två enheter där barnpedagogisk forskning pågår, dels vid Lärarhögskolan, dels vid Pedagogiska
institutionen vid Stockholms universitet. I Stockholm ser vi
främst två forskningsinriktningar; den utvecklingsekologiska
och den poststrukturella.

Den utvecklingsekologiska forskningsansatsen i Stockholm, LHS
Genom FAST-projektet, (Family Support and Development
Project) under ledning av professor Bengt-Erik Andersson,
genererades ett antal dokorsavhandlingar under främst 80talet, men också under 90-talet genom uppföljande projekt. I
FAST-projektet samarbetade en rad forskare, både inom och
utanför Sveriges gränser. FAST-projektet var ursprungligen
baserat vid Institutionen för pedagogik på Göteborgs universitet, varför mer står att läsa om denna inriktning under rubriken för Göteborg.
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Den poststrukturella forskningsansatsen i Stockholm, LHS
I Stockholm har också den så kallade poststrukturella forskningsansatsen använts av flera forskare. Forskare inom denna
ansats intresserar sig för att studera hur strukturer tillskapas
och omskapas i sociala och kulturella praktiker, genom språk
och kommunikation. Ulla Lind (2001) beskriver hur förändringar i samhället och exempelvis nya kommunikationsformer kräver nya teorier och ett nytt språk för att studeras. Detta
innebär inte att försöka kasta ut alla tidigare teorier och ersätta dem med något nytt, utan Lind talar om ”strategisk inneslutning” av tidigare empiriska teorier och teoretiska diskurser. Genom att utveckla metoder för att dekonstruera normerande diskurser och se hur de skapats, byggts upp, omformulerats, glömts bort och gestaltats som sociala och språkliga
strukturer och praktiker får man också synliggjort hur föränderliga de är historiskt sett, men även hur svåra de är att förändra.
Poststrukturalisterna är inspirerade av den franska poststrukturella filosofin med personer som Foucault och Derrida
i spetsen. Begrepp som diskurs och dekonstruktion är centrala. I begreppet dekonstruktion ligger att skaffa sig tillgång till
det sätt på vilket ett system av strukturer är konstruerade historiskt sett. Meningen är att komma åt strukturernas inneboende möjligheter och dess mening. Detta sker huvudsakligen
genom att analysera texter och målet är att omkonstruera
begrepp, processer och händelser genom att omformulera,
läsa om, gå tillbaka till tidigare källor och utmana förgivettagna tolkningar (Lind, 2001).
Med stöd av Foucault används diskursbegreppet. Poststrukturalisterna menar att identiteter alltid produceras kollektivt
och kulturellt genom tillgång till specifika diskurser. Foucault
hävdade att språk inte direkt medger tillgång till mening, utan
vad som inryms i språk är representationer av diskurser och
motdiskurser. I diskursanalyser är maktbegrepp centralt.

70

A N N A K L E R F E LT

Var ligger forskningsfronten

Den poststrukturella forskningsansatsen används främst i
avhandlingar som genom att studera historiska dokument syftar till att ge ett bidrag till konstruktionen av barnet och förskolans framväxt. Kenneth Hultqvist (1990) undersöker i sin
avhandling den sociala konstruktionen av Förskolebarnet,
medan Kajsa Ohrlander (1992) samt Kerstin Holmlund
(1996, Umeå) intresserar sig för barnomsorgsinstitutioner.
Professor Gunilla Dahlberg är forskningsledare inom den
poststrukturellt inspirerade forskargruppen. Hon arbetade
under 80-talet tillsammans med Gunnar Åsén och Ulf P.
Dahlgren med frågor kring de förändrade styrsystemen för
förskola. Under 90-talet har Gunilla Dahlberg arbetat med ett
praktik och forskningsinriktat projekt i samarbete med Reggio
Emilia (Dahlberg, Moss & Pence 1999). I detta projekt intresserar man sig för hur barns läroprocesser ser ut i förskolorna
i Reggio Emilia. Här sker ett intensivt utbyte mellan forskargruppen i Sverige och pedagogerna i Italien kring hur en
pedagogik som syftar till att göra barn synliga som medborgare i samhället kan utformas. Projektet har väckt intresse bland
yrkesverksamma pedagoger och en rad nätverk har bildats av
pedagoger som delvis arbetar med ett arbetssätt inspirerat av
projektet. En doktorand har disputerat inom detta projekt
(Lenz-Taguzzi, 2000) och en rad avhandlingar är att vänta
inom snar framtid som frukten av detta utbyte.

Pedagogiska institutionen vid universitetet i Stockholm
Vid Stockholms universitet organiseras forskning och undervisning inom tematiskt sammanhållna områden. Professor
Birgitta Qvarsell är forskningsansvarig för temat Barn,
Ungdom och Kultur vid institutionen. Forskning inriktad mot
barnomsorgsområdet inleddes under 70-talet. Viktiga personer för tema Barn, Ungdom och Kulturs utveckling var
Gertrud Schyl Bjurman och Birgitta Qvarsell tillsammans med
Ulf Jansson. Gunilla Ladbergs (1974) avhandling på 70-talet
väckte debatt genom att ifrågasätta daghem som förvarings-
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plats eller barnmiljö. Forskningsintresset har riktats mot konkreta företeelser som förskola, övergång förskola-fritidshem/skola, samverkansproblem, vid sidan av situationen för
barn med funktionshinder och barn i psykoterapi. Teoretiska
utgångspunkter var då ofta hämtade ur Piagets teorier. Dessa
är nuförtiden kompletterade med kontext- och kulturrelaterade begrepp och i viss mån perceptionspsykologi. Numera
har man utvecklat relationen till den barnpsykoterapeutiska
forskningen genom samverkan med Ericastiftelsen, vars direktor även är adjungerad professor vid enheten.
Det finns en större grupp doktorander inriktade mot barnomsorgsområdet, men det dröjer ytterligare ett par år innan
vi får se deras avhandlingar publicerade.

Nya universitet
Karlstad, Örebro och Växsjö är idag egna universitet med examinationsrätt och rättigheter att bedriva forskning inom barnomsorgsfältet.

Karlstad
Boel Henckel, Anders Arnqvist och Gunilla Lindqvist är initiativtagare till forskning inom barnomsorgsområdet vid
Pedagogiska institutionen i Karlstad. Forskning bedrivs kring
barns läs- och skrivinlärning utifrån lingvistiska teorier och
språkpsykologiska teorier. Forskning bedrivs även kring barns
lek och då med utgångspunkt i kulturhistorisk teori, men även
teorier utifrån estetiska ämnen samt kulturantropologisk
teori.

Den kulturhistoriskt inspirerade ansatsen
Vygotsky kan betraktas som den kulturhistoriska ansatsens
fader. Ur denna ansats har olika sociokulturella teoririktningar
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utvecklats. Centralt för dessa teorier är att lärande ses som förbundet med kontext och kultur. Individers intellektuella och
praktiska handlande står i ett dialektiskt förhållande till den
arena som det utspelar sig på (Löfstedt, 2001).
Att se lärande och skapande ur ett sociokulturellt perspektiv
innebär att förstå vilken betydelse samspelet människor emellan och tillgång till både praktiska och kognitiva verktyg har.
Hur vi tillägnar oss de resurser för att tänka och utföra praktiska projekt som finns i vår kultur och vår omgivning blir då
betydelsefullt. Genom kommunikation med andra människor
får vi ta del av dessa resurser (Säljö 2000).
I flera avhandlingar som ingår i denna översikt och som
behandlar människans uttryck både verbalt, i bild eller i lek
används kulturhistoriskt inspirerad teoribildning. Vygotsky
intresserade sig tidigt för människans estetiska och kulturella
utveckling (Lindqvist, 1995).
Ingen doktorand beräknas disputera under detta året, däremot ser man fram mot en ny avhandling inom två år.

Örebro
Den barnpedagogiska forskningen är under uppbyggnad vid
Institutionen för pedagogik. Det finns en doktorand med
inriktning mot barnomsorgsområdet, men det dröjer ytterligare ett par år innan vi får se avhandlingen färdig.

Växsjö
Forskning inriktad mot barnomsorgsområdet inleddes 1990
när Barbro Morsing Berglund påbörjade sina studier kring
förskolans sexårsverksamhet. Hon använde sig av olika teoretiska utgångspunkter; bildnings- och kulturreproduktionsteorier, inlärningsteorier, utvecklingsekologiska teorier samt läroplansteorier.
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Två doktorander arbetar med avhandlingar inriktade mot
barndom och barns perspektiv, men är inte direkt inriktade
mot barnpedagogik.

Linköping
I början av 90-talet inrättas ett nytt universitet i Linköping och
under decenniet produceras sju avhandlingar där; Ekholm
och Hedin, Evaldsson, Ellström, Bendroth Karlsson,
Torstenson-Ed, Thorell samt Olsson.
Universitetet i Linköping är indelat i olika tema-institutioner, med professor Karin Aronsson som vetenskaplig ledare
vid Tema Kommunikation och professor Gunilla Halldén vid
Tema Barn. Universitetet är delvis organiserat i tema-institutioner för att underlätta det tvärvetenskapliga samarbetet
genom att kunna sammanföra olika forskningsperspektiv
kring områden där det behövs studier från fler ämnen.
En doktorand förväntas disputera inom ett år.

Göteborg
Under 80- och 90-talet producerades arton avhandlingar vid
Göteborgs universitet med inriktning mot barnomsorgsområdet; Svensson, Hasselgren, Pramling, Johansson I., Hägglund,
Berg, Hill och Rabe, Lassbo, Broberg, Bergsten, Johansson JE., Unenge, Kihlström, Lindahl, Hammarlund, Hansen,
Johansson E. samt Orlenius.
Professor Gunni Kärrby har under sin mångåriga verksamhet påverkat och inspirerat forskningsmiljön vid Institutionen
för pedagogik och didaktik i Göteborg. Hon arbetade under
80- och 90-talen med olika projekt och har publicerat en rad
rapporter. Kärrby kan ses som en företrädare för det systemteoretiska perspektivet. Kärrby beskriver att denna teori bygger
på en socialpolitisk målsättning om socialisation in i det demo-
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kratiska samhället och förklarar skeenden kring denna process. Även Roland Svensson och Inge Johnsson använder sig
av systemteoretiska perspektiv i sina avhandlingar där de
behandlar olika aspekter inom fritidshemmets verksamhet.
De teorier som används vid den pedagogiska institutionen
har varit grupperade kring några olika inriktningar. Det systemteoretiska perspektivet var vanligt förekommande under
80-talet, för att följas av fenomenografisk ansats och under de
senaste åren, etnografisk ansats och livsvärldsperspektivet.

Den utvecklingsekologiska forskningsansatsen i Göteborg
Under 80-talet arbetade en grupp forskare med FAST-projektet i Göteborg, under ledning av Bengt-Erik Andersson och
Lars Gunnarsson. Inom projektet använder man sig av det
utvecklingsekologiska perspektivet.
Grunden i den utvecklingsekologiska modellen, utformad
av professor Urie Bronfenbrenner, ligger i beskrivningar och
förståelse av de förändringar av individens relation till omvärlden som uppstår i en gemensam påverkans- och interaktionsprocess. Den utvecklingsekologiska modellen innefattar det
fenomenologiska perspektivet, det interaktionistiska perspektivet och kravet på ekologisk validitet. Ekologisk validitet är av
metodologisk karaktär och innebär att barnet bör studeras i
de situationer och den miljö som forskaren önskar generalisera sina resultat till, det vill säga vanligen den varaktiga miljö
som barnet växer upp i och känner till. Den ekologiska modellen framställs ofta grafiskt som cirklar som representerar olika
ekologiska nivåer, där de lägre omsluts av och interagerar med
de högre. De olika nivåerna benämns mikro, meso, exo och
makronivå (Lassbo, 1988).
Solveig Hägglund och Göran Lassbo disputerade under 80talet inom den utvecklingsekologiska forskningsansatsen med
avhandlingar inriktade mot kön, respektive socialisation.
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Den fenomenografiska ansatsen
Den fenomenografiska forskningsansatsen växte fram under
70- och 80-talet i en forskningsgrupp kring professor Ference
Marton.
Fenomenografin intresserar sig för hur människor uppfattar
ett fenomen. Lärande beskrivs som en relation mellan individen och omvärlden och lärande ses som en förändring av
denna relation. Forskning utifrån ett fenomenografiskt perspektiv har främst handlat om innehållet i lärande. Eftersom
avsikten är att fånga individens egen uppfattning har metoderna huvudsakligen baserats på intervjuer och observationer
där barnets eget uttryck blir synligt.
Både Biörn Hasselgren och Ingrid Pramling tillhörde denna
grupp och disputerade under tidigt 80-tal, med avhandlingar
inriktade mot lek respektive lärande.
En forskargrupp med Ingrid Pramling Samuelsson som
vetenskaplig ledare har utifrån studier kring barns förståelse
av sin omvärld utvecklat en forskningsmetodik med barnets
perspektiv som utgångspunkt. Denna forskning har även
starkt influerat verksamheten på barnomsorgsfältet. Den
pedagogik som utvecklats på grundval av resultat vunna ur
denna forskning har fått namnet utvecklingspedagogik.
Pedagogiken innebär att pedagogen aktivt och medvetet
utvecklar barns erfarenhetsvärld genom att expandera barns
medvetande om olika fenomen i barnets omvärld och om sig
själv (Pramling Samuelsson och Sheridan, 1999). Genom att
få barnet att tala och reflektera får pedagogen insyn i barns
tankevärld och kan stödja dess utveckling. Samtalet fyller alltså två funktioner, dels att få barn att utrycka sig och tänka,
men också att den vuxne får tillgång till barnets förståelsevärld. Denna samtalsmetodik är utvecklad ur Piagets kliniska
intervju (Doverborg och Pramling, 1985). När det gäller små
barn har videoobservationer använts för att istället observera
hur barnen agerar i olika situationer (Lindahl, 1996;
Johansson, 1999).
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Inspirerade av den fenomenografiska ansatsen disputerade
Sonja Kihlström och Marita Lindahl under 90-talet med sina
avhandlingar kring förskollärarens yrkesroll, respektive små
barns lärande.
Utmärkande för Ingrid Pramlings forskning har varit hennes närhet till den praktiska verksamheten och hennes ambition att föra ut sina forskningsresultat bland yrkesverksamma
förskollärare och inom förskollärarutbildningen. Utifrån sina
forskningsresultat har Pramling startat ett flertal utvecklingsprojekt i samverkan med yrkesverksamma pedagoger, populariserat forskningsrapporter till läroböcker som i hög grad har
använts inom olika pedagogutbildningar samt deltagit i den
allmänna debatten kring barn och barnomsorg i samhället.
På Ingrid Pramling Samuelssons initiativ startade mot slutet
av 80-talet en påbyggnadsutbildning för förskollärare och fritidspedagoger och denna utbildning har frambringat en ny
generation doktorander med inriktning mot barnomsorgsfältet. Monica Hansen och Eva Johansson får representera de
första disputerade ur denna generation. Monica Hansen har
undersökt fritidspedagogens yrkesroll och använt sig av ett
etnografiskt perspektiv. Eva Johansson har undersökt etik i
små barns värld utifrån en livsvärldsansats.

Den livsvärldsinspirerade ansatsen
Teorier kring livsvärldsbegreppet har utvecklats ur den fenomenologiska traditionen. Husserl betraktas som den moderna
fenomenologins grundare. Livsvärldsansatsen intresserar sig
för att beskriva mänskliga erfarenheter. I livsvärldsansatsen ses
subjekt och värld som sammanflätade (Bengtsson, J., 1993).
”Världen kan inte skiljas från den människa som upplever den,
på samma gång som hon i konkreta situationer genom erfarenheter och handling påverkas av den.” (Johansson, E. 1999,
sid. 28).
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Subjektet riktas mot världen och har ett interaktivt förhållande till världen. Merleau-Ponty har utvecklat livsvärldsansatsen
och i hans tolkning betonas livsvärlden som en social värld
och den erfarande kroppens centrala betydelse för varandet i
världen. Begreppet ”levd” är centralt i livsvärldsteoretiska texter; levd värld, levd kropp, levd livsåskådning. Jag förstår betydelsen av detta begrepp som en betoning av att värld, kropp
och själ är ett. Upplevelser och erfarenheter, sinnen, tankar
och känslor existerar i värld och människa.
När det gäller metoder används kvalitativa metoder i syfte att
förstå och beskriva innebörder. Hermeneutisk tolkningsteori
används som ett medel att få kunskap om livsvärlden.
Ett femtontal doktorander med bakgrund från denna
påbyggnadsutbildning bedriver för närvarande studier inom
forskarutbildningen och omkring sex doktorander beräknas
disputera inom det närmaste året.

Lund
Vid universitetet i Lund har många avhandlingar, sjutton
stycken, tagit form under dessa båda decennier; Svenning och
Svenning, Wiechel, Gran, Annerblom, Tallberg Broman,
Rubinstein Reich, Morsing Berglund, Persson, Petersson,
Bengtsson, Laike, Hjorth, Ursberg, Vallberg-Roth, Ahlner
Malmström, Karlsson, samt Karlsudd.

Pedagogiska institutionen i Malmö
En av orsakerna till denna stora produktion av avhandlingar
är expansionen vid lärarhögskolan i Malmö. Många forskarstuderanden har rekryterats från förskollärarutbildningen.
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid högskolan har som en av sina huvuduppgifter att bedriva forskning
kring barnomsorg. För närvarande har detta forskningsområde det största antalet forskarstuderande på institutionen.
Forskning kring barn och barnomsorg har en lång tradition
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vid institutionen. Ingegerd Tallberg-Broman beskriver barnpedagogisk forskning som en av forskningsprofilerna vid institutionen.
I början av 70-talet startade ett forsknings- och utvecklingsprojekt kring samarbete mellan förskola och skola (FÖL-projektet). Kunskaper ur detta projekt togs tillvara av flera forskare, främst Anita Wiechel och Birgitta Gran. Under åren har
man utvecklat en tämligen bred och omfattande förskoleforskning med inriktningar mot föräldrar, mot pedagogen,
mot förskollärarstudenten, mot organisation och även mot
kommunikation i förskoleverksamheten.
Det finns tydliga inriktningar mot perspektiv i form av
genus, etnicitet och historiska aspekter i flera avhandlingsarbeten, både pågående och avslutade. Man har ett flertal pågående forskningsprojekt inom institutionen som behandlar
barnomsorg.
Här finns en stor och aktiv handledningsgrupp och man förväntar sig minst en disputation under året och ett flertal inom
de närmaste åren.

Pedagogiska institutionen i Lund
Eva-Mari Köhler var med sitt kritiska samhällsperspektiv initiativtagare till forskning kring barn och barnomsorg vid Lunds
universitet. Under 80- och 90-talen drev Köhler flera projekt
och publicerade skrifter inom området. Köhler deltog livligt i
samhällsdebatten och nämns av flera avhandlingsförfattare
som en inspirerande mentor.
En doktorand beräknas disputera inom det kommande året.
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Sammanfattning kring teorival i avhandlingarna
från de olika lärosätena
När det gäller den teoretiska utvecklingen kan man se en
utveckling från systemteoretiska teorier under tidigt 80-tal,
mot utvecklingsekologiska och fenomenografiska ansatser
under mitten av 80-talet samt 90-talet. Mot slutet av 90-talet
kulminerar en våg av avhandlingsstudier som nyttjar interaktionistiska teorier. Ska jag våga mig på en gissning utifrån den
information jag fått kring kommande avhandlingar kommer
vi att få se sociokulturella teorier, den poststrukturella forskningsansatsen samt etnografiska ansatser som teoretiska ramverk för ett flertal avhandlingar under tidiga delen av 2000talet.
För den läsare som är intresserad av kvalitativa forskningsansatser inom barnpedagogisk forskning, rekommenderas
vidare läsning i kunskapsöversikten ”Positioner i svensk barnpedagogisk forskning” (Lind 2001).
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Teoretiska utgångspunkter
Med vilka ögon betraktar författarna världen och med vilka
ord beskriver de dessa ställningstaganden? Här ställs författarens kommunikationsförmåga på sin spets. Författarna väljer
olika språkdräkt för att klä sina teorival i ord. Några väljer att
bruka ord som slutar med suffixet -ism, -tik, -ologi, -teori.
Andra väljer att förmedla sina teoretiska utgångspunkter
genom att hänvisa till berömda teoretikers egennamn för att
på så sätt visa sina egna utgångspunkter. Några strukturerar
sina avhandlingar strängt och sätter exakt ut sidan i innehållsförteckningen där läsaren kan finna en tydlig överskrift och
därefter ett komprimerat stycke med en redogörelse för teoretiska utgångspunkter. Åter andra väver in sin syn på världen
i texten. Börjar i avhandlingens första mening och spinner
den varsamt runt de följande. Åter andra sätter likhetstecken
mellan analysmetod av datainsamlingen och teoretiska
utgångspunkter eller använder teorier om barns utveckling
som utgångspunkter fast jag som läsare saknar något mer.
Att studera fenomen och processer i mänsklig verksamhet
kräver en vidd av verktyg. De flesta avhandlingsförfattare
använder sig också av en kombination av teoretiska verktyg för
att täcka in den komplexitet som utmärker verksamhet inom
barnomsorgsfältet. Detta innebär att avhandlingarna inte med
självklarhet låter sig grupperas i enhetliga grupper vad gäller
författarnas val av teoretiska perspektiv. Jag introducerar därför läsaren i den mängd teoretiska begrepp författarna använder sig av och gör sedan en gruppering av teorierna och diskuterar deras användning i förhållande till tid och anknytning
till olika forskningsgrupper. Introduktionen läsare får blir allt-
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så snarare en översiktlig presentation till den mängd teorier
som används inom barnomsorgsfältet än en redogörelse för
enskilda författares val och användning av teori. Detta sagt för
att förtydliga forskningsöversiktens syfte, att förhålla sig till
helheten snarare än till delarna.
Exempel på teorier och teoretiska begrepp brukade i avhandlingarna

Organisationsteori
• rationalistisk
• neorationalistisk
• den teknokratiska inriktningen
• den humanistiska inriktningen
• den systemteoretiska inriktningen

bildteorier
semiotik
Vygotskys språkteori
Jungs induviduationsteori

handlingsteoretiskt perspektiv
Pierce teckenmodell
bottom-up-perspektiv
Asplunds förklaringsmodell
mikropolitiska studier
Schöns reflektionsbegrepp
socialisationsteori
Garveys lekfärdighetsbegrepp
struktur-process-modellen
Lundgrens ramfaktorteori
klimatbegreppet
Bronfenbrenners utvecklingsekologi
socialpsykologi
Ehri
mikrosociology
Bordieu
rollteoretiskt perspektiv
Foucault
implementations perspektiv
policyteori
utvecklingspsykologiska teorier

Donzelot
Habermas

miljöpsykologiska teorier
Goffman
lekteorier
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Garfinkel

hermeneutisk ambition

Giddens
hermeneutisk fenomenologi
Piaget
existentialism
Eriksson
fenomenologi
Mead
livsvärldsontologi
Bernstein
den levda människan
Werner
vardagsperspektiv
Kohlberg
ramfaktorteori
Maccoby
Levers

symbolisk interaktionistiskt
perspektiv

livsformsbegreppet

teorier om kulturproduktion

sociala representationer av kön

lärares tänkande

läroplansteori

stämplingsteori

könsteoretisk perspektiv

kognitionsteoretisk

genusteoretiskt perspektiv

fenomenografiskt perspektiv

diskursanalys

metakognitiva studier

kulturhistorisk teori

pedagogiskt utvecklingsarbete

intuitiv teori

attachment-teorin

etnometodologi

kulturbegreppet

kontextuellt perspektiv

etnografi

hermeneutik

yrkessociologi

Teoretiska utgångspunkter

83

När det gäller avhandlingar producerade vid andra institutioner än pedagogik; psykologi, sociologi, socialt arbete,
temainstitutionerna etc gäller helt andra seder för bruk av och
explicita uttryck för teori. Avhandlingen om förskolebarns
hälsa, av Christer Peterson, kan ses som ett exempel på detta.
Den är publicerad vid den medicinska fakulteten och är hypotestestande och beskriver ingen teoretisk utgångspunkt. Att
pedagogik som ämnesinriktning har utvecklat en egen språkkultur ser jag som en naturlig del av ett ämnes identitet.
Däremot kan man ser det som ett problem att flera avhandlingar har en dålig språkbehandling i form av ett invecklat
språk där begrepp inte alltid definieras utan leder till en märklig mystifikation. En orsak till ett stagnerande språkbruk kan
kanske vara att möjligheterna till snabb publikation i artikelformat är begränsade inom Sverige. Monografier författade
under en lång tidsperiod där den språkliga inspirationen
begränsas till handledare och tidigare forskning kan leda till
att det pedagogiska språkbruket inte utvecklas och moderniseras i avhandlingen. Doktoranderna har för få publikationsfora där de kan öva en vass och rapp pennföring.

Villkor för val av teorier och metoder
Författarnas val av teorier och metoder förhåller sig naturligtvis till den fråga de undersöker. Däremot kan det kanske vara
missvisande att använda ordet val. Författarens möjlighet till
val kan vara överspelad redan innan undersökningen är
påbörjad. Påfallande ofta stammar doktorsavhandlingar ur
andra projekt; utvecklingsprojekt av olika slag, kartläggningar,
utredningar, utvärderingsprojekt. De kan vara delprojekt ur
ett större forskningsprojekt. Ärver, eller blir doktoranden till
och med förelagd, kanske både innehåll, teoretiska utgångspunkter och metoder? Traditioner, kunskapsbildning och/
eller tongivande personer vid det lärosäte där doktoranden
studerar har med sannolikhet stor påverkan vad gäller bruk av
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teori och metod. Likaså inriktning av forskarutbildningen.
Och inte minst, möjlighet till framgång vid tilldelning av framtida anslag och arbetsuppgifter. Att ekonomin styr är något
doktoranden tidigt får erfara.

Olika teoriers förekomst kopplat till olika tidsperioder
Under tidigt 80-tal var stat och kommuner i behov av kunskap
om hur barnomsorg kunde organiseras och vad den kunde
betyda ur ett samhälleligt perspektiv. Samhällsfrågor kring
rättvisa och solidaritet var aktuella och diskussionen livlig
kring hur förskolan skulle kunna bidra till att ge barn en fostran till samhällsnyttiga medborgare som bidrog till allas väl
och ve. Arbetsmarknaden behövde arbetskraft och för att kvinnor skulle kunna arbeta behövdes barnomsorg. Omvälvningar
i samhället ledde till att man från samhällets sida var beredd
att satsa medel för att utveckla barnomsorgen. Socialstyrelsen
fördelade medel till olika typer av utvecklingsprojekt, däremot
medel från de olika forskningsråden till direkt forskning inom
barnomsorgsområdet var sällsynta.
Flera avhandlingar under 80-talet såg världen genom ett
klass-perspektiv. Ett bakomliggande antagande var att barn
från arbetarklass, medelklass och överklass konstruerar sin
verklighet på olika sätt. Flera författare använde sig av organisationsteorier med olika inriktningar. Lundgrens (1972) ramfaktorteori brukas under 80-talet. Utvecklingen rör sig från ett
systemteoretiskt tänkande mot att tolka och förstå vad som
händer i processer mellan människor och inom människor.
Därmed förändras också forskningsmetoderna från kvantitativt inriktade metoder med kartläggande enkätundersökningar och omfattande mät- och testförfarande, mot kvalitativt
inriktade metoder i form av intervjuer och observationer. För
de tolkande och beskrivande studierna, där strävan efter för-
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ståelse av fenomen och processer är det primära intresset,
används etnografiskt inspirerade teorier. Den fenomenografiska forskningsansatsen växer sig stark under början och mitten av 80-talet för att fortsätta in under 90-talet.
Kulturhistoriska teorier används under de bägge decennierna,
i olika språkdräkt och med olika inriktningar. Den poststrukturella forskningsansatsen gör sitt inträde under mitten av 80talet och brukas främst i och med inträdet i 90-talet.
En mera ingående beskrivning av de olika teoriansatserna
återfinns vid beskrivningen av de olika lärosätena. Rent allmänt kan man konstatera att pedagogikforskare använder sig
av en vid uppsättning teorier och teoretiska begrepp och inte
drar sig för att kombinera olika teorier. Därav följer, kanske
inte överraskande, att även metodarsenalen ibland blir ansenlig.
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Metoder
Om man delar in de befintliga metoderna i kvalitativa och
kvantitativa finner vi att förekomsten av de kvalitativa datainsamlingsmetoderna är vanligast. De används i 43 avhandlingar. Enbart kvantitativa metoder används i totalt 7 avhandlingar. Det finns också en grupp forskare, som kombinerar kvantitativa och kvalitativa metoder i sina avhandlingar. De är till antalet 17 stycken.
Tabell 4. Förekomsten av kvantitativa och/eller kvalitativa metoder i avhandlingar inriktade mot det barnpedagogiska fältet.

Metoder

1980-1984

1985-1989

1990-1994

1995-1999

Kvantitativa

2

3

2

0

Kvalitativa

6

1

12

24

Båda

2

3

7

5

Under 80-talet användes alltså både kvantitativa och kvalitativa
metoder tämligen jämt fördelat. Under början av 90-talet ökar
användningen av kvalitativa metoder för att under senare hälften av 90-talet dominera forskningen.

Kvantitativa metoder
Inom kvantitativ metod använder man sig av olika former av
mätinstrument för att få ett mått. Mätinstrumenten kan vara
mer eller mindre formaliserade, utformade av andra forskare
eller utvecklade av författaren själv. Vad är det då man vill
mäta? Det kan vara barns prestationer i form av test, vuxnas
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uppfattningar av barns prestationer eller beteenden i form av
skattningar. Det kan handla om att kartlägga ett fenomens
utbredning genom enkäter. Även observationer av processer
kan mätas och jämföras genom kvantitativa metoder i form av
strukturerade observationer.

Kvalitativa metoder
Bland de kvalitativa datainsamlingsmetoderna är intervjuer
och observationer vanligast. Men inte sällan visar författarna
prov på uppfinningsrikedom när det gäller att fånga sina frågeställningar genom okonventionella metoder. Det kan gälla
foton som information, stöd och/eller inspiration vid intervjuer. Det kan vara olika slags beskrivningar i form av berättelser; life-history-konstruktioner, skapelser av episoder eller narrative. Författarens kommunikativa förmåga sätts också på
prov när det gäller att övertygande beskriva fallstudier och
interventionsstudier. Videokameran levererar ett observationsmaterial som skiljer sig från annan observationsteknik.
Barnen producerar också själva datamaterial som kan ingå i
forskarens studie. Det är oftast teckningar, skrivövningar eller
dylikt.
Studier och analys av dokument är också vanligt förekommande. Både i form av genomgång av tidigare forskning som
bakgrund till den egna studien men också som huvudmaterial i historiska beskrivningar av fenomen inom fältet.
Tolknings- och analysfasen blir också annorlunda i tid om
forskaren använder sig av kvantitativa metoder eller kvalitativa. Etnografin talar om forskaren som en spårhund som söker
sin empiri utifrån tidigare datainsamlingar. Tolkning och analys av data sker stegvis och i fas med att ny data samlas in mot
bakgrund av vad tidigare insamlad data visar, på grundval av
den ständigt pågående analysen. Detta till skillnad mot en
datainsamling bestående av kvantitativa data. Denna form av
data samlas in i början av forskningsprocessen för att sedan
analyseras och tolkas.
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Kombination av kvalitativa och kvantitativa
metoder
De forskare som använder sig av en kombination av metoder
gör detta i olika syften. Forskare som huvudsakligen nyttjar
kvalitativa metoder kan använda sig av exempelvis enkäter för
att göra ett urval till sin kvalitativa studie. Forskare som huvudsakligen använder sig av kvantitativa metoder kan fördjupa sin
studier med exempelvis intervjuer för att ytterligare belysa sitt
problem. Eller tvärtom, utifrån intervjuer göra en kvantitativ
undersökning för att belägga en utveckling.
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Teorianvändning
Vilka teorier använder då de enskilda författarna för sina
undersökningar? Som tidigare redovisats använder forskarna
en vid uppsättning teorier och teoretiska begrepp. Ibland
även teorier som inte borde vara förenliga, men även teorier
som genom att kombineras på ett nytt sätt ger möjligheter att
se problem ut ett nytt perspektiv. Att gruppera avhandlingarna efter teoretiskt perspektiv är för mig en omöjlighet. Många
av avhandlingarna är, i sitt bruk av teoretiska verktyg, därtill
alltför överlappande. Och då uppstår naturligtvis frågan om
varför det är så?
Kanske står svaret att söka i historien. Avhandlingarna
beskrivna inom denna forskningsöversikt visar att ämnet pedagogik som disciplin, och i ännu högre grad avknoppningen
barnpedagogik, skär igenom många samhällsvetenskapliga
studieobjekt, teorier och metoder. För att få svar på praktikens
komplexa frågeställningar kan forskaren gå utöver sitt eget
ämnesfält och nyttja andra discipliners teoretiska verktyg. Det
är just detta som eftersträvas i det tvärvetenskapliga arbetet vid
de temaorganiserade institutionerna i Linköping.
Vad är då en teori och till vad nytta ska vi ha den? Katrin
Fridjonsdottir, vetenskapssociolog, behandlar denna fråga i en
artikel om samhällvetenskapernas problem och möjligheter
(1990). En empirisk teori utpekar Fridjonsdottir som större
eller mindre mängder av samband, hypoteser eller lagbundenheter om en given verklighet. En teori pekar ut vad som är
väsentliga och mer eller mindre invarianta samband i denna
verklighet genom att ge företräde till vissa till skillnad från
andra variabler. Teorin pekar också ut sambandens art, rikt-
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ning och styrka mellan variablerna. Vidare specificerar teorin
i idealfallet också vilka initial- och randvillkor som måste föreligga, om teorins samband ska gälla. Detta ger att teorin pekar
ut för forskaren vad hon/han ska söka efter i den verklighet
som undersöks. Vidare är teorin ett stöd för sättet att formulera forskningsproblemet, så att det kan hanteras med hjälp av
teorin. Teorin kan med andra ord användas som en kompass,
som pekar ut riktningen för forskaren. Den kan också fungera som en ”sil”, för den oändliga och förvirrande mängd fakta
som forskaren ställs inför och som bara ökar ju fler verktyg i
form av teknisk utrustning som vi tar i bruk för att samla in
datamaterial. Teorin blir riktgivande för vilka problem som är
forskningsbara och sållar bort andra. I nästa stadium i forskningsprocessen bildar teorin en ram och blir ett instrument
för själva analysen av forskningsproblemet. Har andra forskare sysslat med samma problemområde och använt samma teorikomplex kan den enskilda forskaren knyta an till tidigare
forskning, få nya uppslag, kan kritisera sina föregångare eller
bekräfta eller rentav utvidga kunskapsläget inom området.
Frågan är om det är detta som författarna till dessa 67
avhandlingar har gjort? De forskare som blandar teoretiska
perspektiv som inte är förenliga bidrar inte till den barnpedagogiska forskningens teoretiska utveckling. Däremot de författare som med omsorg utvecklar och införlivar teoretiska
begrepp och använder dem för att bygga nya kombinationer
av teoretiska ramar för sina undersökningar bidrar till att
expandera och vitalisera barnpedagogisk forskning.
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Barnpedagogisk forskning för vem och på vilket sätt?
Mig veterligen finns det ingen tidigare genomgång av avhandlingar inom det barnpedagogiska forskningsfältet. Däremot
kan vi finna genomgångar av avhandlingar både inom det
vårdpedagogiska forskningsfältet och det pedagogiska fältet.
Inom vårdpedagogisk forskning har Ingrid Heyman (1995) i
avhandlingsform studerat avhandlingar publicerade under
åren 1974-1991. Harald Eklund har under en förhållandevis
lång tidsperiod följt utvecklingen när det gäller avhandlingsstudier i pedagogik. Jag har med intresse tagit del av Eklunds
granskningar och de har väckt frågor som inspirerat till jämförelser med de barnpedagogiska avhandlingarna granskade i
denna volym. Eklund skriver 1989 en uppsats där han utifrån
en genomgång av titlarna på pedagogiska avhandlingar framlagda 1983-1988 ser en tendens till förskjutning av pedagogikämnet från ett starkt inslag av metodinriktade studier mot studier av olika betingelser för den pedagogiska processen.
Eklund befarar att allt färre forskare ägnar sig åt metodinriktade studier, medan flertalet ägnar sig åt att producera kunskap om sakförhållanden, förutsättningar för påverkan
etcetra, men inte har processforskning som centralt tema.
Eklund ställer frågan om vilken kunskap praktiskt verksamma
pedagoger är betjänta av i sin yrkesutövning och han funderar
över möjliga orsaker till förskjutning i pedagogforskares val av
forskningsområden från metodinriktade studier till betingelsestudier.
Eklund pekar ut detta problemområde och går vidare med
sina efterforskningar. 1995 publicerar Eklund en studie av
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svenska doktorsavhandlingar under 1988-1992. Denna gång
finner Eklund genom noggranna granskningar av avhandlingarna att hans tidigare antagande om snedfördelningen
mellan metodinriktade studier och betingelsestudier stämmer. Några år senare upprepar Eklund sin studie genom att
granska doktorsavhandlingar framlagda 1993-1997 och finner
samma mönster här (2000a). Eklund publicerar sin resultat i
tidskriften ”Pedagogisk Forskning i Sverige” (2000b). Eklund
väcker inte bara mitt intresse utan också många andra pedagogikforskares. Han lyckas där många andra pedagogikforskare misslyckas. Han rör runt i grytan och sätter Sveriges pedagogikprofessorer på fötter. Genom sitt tydliga och konsekventa, kanske också något ensidiga ställningstagande, inspirerar
han till en upplivande debatt.
I följande avsnitt avser jag att kortfattat redogöra för ett
urval av Eklunds resultat och delar av hans intressanta diskussion för att sedan jämföra och diskutera vissa utvecklingstendenser inom barnomsorgsfältet. Denna sammanfattning av
Eklunds studier är varken heltäckande eller rättvis, utan formulerad för att utgöra ett underlag för att diskutera den tidigare genomgången av avhandlingsarbeten inom barnomsorgsfältet. Läsaren rekommenderas därför varmt att ta del av
Eklunds studier i sin helhet för att själv bilda sig en uppfattning och kunna ta del av debatten (1989, 1995, 2000a, 2000b).

Harald Eklunds studier
I sina studier syftar Eklund till att få reda på vilka ämnesområden svenska doktorander valt att undersöka och vilka forskningsmönster som varit dominerande i dessa arbeten.
Speciellt intresserad är han av vilken plats de undervisningsmetodiskt inriktade avhandlingarna haft i relation till andra
arbeten. Eklunds utgångspunkt är en oro för att pedagogisk
forskning alltmer fjärmar sig från praktiskt yrkesutövande
pedagogers verksamhet. Han menar att det är viktigt att peda-
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gogisk forskning söker belysa två frågekomplex - frågan om
förutsättningar för det pedagogiska arbetet, såväl som frågan
om den lämpliga formen för detta arbete. Alltså, vilka är förutsättningarna för den pedagogiska verksamheten och hur ska
verksamheten bedrivas med tanke på dessa givna förutsättningar. Den första frågan kan gälla mål, organisatoriska ramar,
elevkarakteristika, läraregenskaper - det vill säga sådant som
belyser egenskaper hos den situation i vilken undervisningen
ska ske. Eklund kallar detta betingelser för undervisning. Den
senare frågan gäller hur kunskapen om dessa egenskaper ska
kunna transformeras över till ett fungerande påverkansmönster. Eklund kallar detta metoder för undervisning.
Eklund finner:
• att studier av betingelser för pedagogiskt arbete klart
dominerar över undervisningsmetodiska studier (255
mot 34, 88,2 % mot 11,8 %)
• att i valet av forskningsmönster har de icke-experimentella studierna klart dominerat över de experimentellt inriktade (261 st mot 28 st, 90,3 % mot 9,7 %)
• att endast fyra av de 28 metodstudierna med experimentell inriktning har bedömts ha karaktären av jämförande experimentell studie med detaljerade beskrivningar av försöksbetingelserna, det vill säga är metodprövande i egentlig mening.
Gäller samma resultat för avhandlingar inom det barnpedagogiska fältet? Låt oss göra ett experiment! Vi kan försöka jämföra tendenser inom hela det pedagogiska forskningsområdet
med tendenser inom den barnpedagogiskt inriktade forskningen utifrån Eklunds kategoriindelning. Denna prövning
görs i syfte att diskutera både Eklunds antaganden, resultat
och utgångspunkter för att så utmynna i en allmän reflektion
kring den pedagogiska forskningens kunskapstillskott till
praktiken.
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Eklunds kategoriindelning
Innan vi diskuterar Eklunds antaganden och resultat prövar
jag Eklunds kategoriindelning för att se om utfallet stämmer
även för avhandlingar inom det barnpedagogiska forskningsfältet. För att få ett överensstämmande material väljer jag ut
avhandlingar under samma tidsperiod som Eklund, det vill
säga 1988-1997. Dessutom plockar jag bort avhandlingar framlagda vid andra institutioner än de pedagogiska institutionerna. Detta minskar givetvis antalet barnpedagogiskt inriktade
avhandlingar, men det görs för att skapa ett någorlunda likvärdigt material.
Läsaren göres även uppmärksam på att i Eklunds material
inkluderas även de barnpedagogiskt inriktade avhandlingarna. De tas alltså med två gånger. Idealet hade naturligtvis varit
att ta bort dem, men eftersom Eklund inte anger vilka avhandlingar som ingår i hans olika kategorier finns ingen möjlighet
att skilja ut dem. Detta innebär även att jag inte har någon
möjlighet att se hur Eklund konkret kategoriserar varje
enskild avhandling. Eklund anger dock vissa exempel och de
är ett stöd för att förstå hans indelning. Trots ovanstående förbehåll anser jag det ändå vara värt försöket att använda mig av
Eklunds kategoriindelning även om det betyder att vissa
bedömningar är mer gissning än tvärsäkerhet.

Presentation av Eklunds kategorier
Eklund ger en närmare beskrivning av de klassificeringar han
bygger på när det gäller indelningen av avhandlingarna.
Eklund klassificerar avhandlingarna inom två fält; Ämnesområden samt Forskningsmönster.
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Huvudkategori I: Ämnesområden
Till gruppen Studier av betingelser för pedagogiskt arbete
förs:

• arbeten där studierna haft som huvudsyfte att belysa
betingelser/förutsättningarna för en pedagogisk
påverkansprocess medan studiet av processmönster
inom ramen för dessa förutsättningar inte utgjort en
väsentlig del av studien.
Till gruppen Studier av metoder för pedagogiskt arbete förs:
• Arbeten där effekterna av ett eller fler mönster för
pedagogiskt agerande i en formell påverkanssituation
beskrivs och analyseras.
I fortsättningen används kortformn ”Betingelsestudier” för
benämningen Studier av betingelser för pedagogiskt arbete
samt kortformen ”Metodstudier” för benämningen Studier av
metoder för pedagogiskt arbete.
Huvudkategori II: Forskningsmönster
Under grupperna ”Betingelsestudier” och ”Metodstudier” har
Eklund delat in avhandlingarna i tre underkategorier utifrån
det forskningsmönster avhandlingsförfattarna valt för sina studier; ”Historiska studier”, ”Naturalistiska studier” samt
”Experimentella studier”. Inom den första underkategorin
finner vi främst avhandlingar av historisk och källkritisk karaktär. Typiskt för den andra underkategorien, ”Naturalistiska studier”, är att forskarna har gått in i ett naturligt socialt skeende
(utan avsikt att manipulera detta skeende). De naturalistiska
studierna har alltså till skillnad från de experimentella i princip varit metodbeskrivande - inte metodutprövande. För de
studier som faller inom den tredje underkategorin,
”Experimentella studier”, har två kriterier gällt. Studierna ska
avse en utprövning av bestämda mönster för pedagogisk
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påverkan i en av forskarna arrangerad försökssituation. I den
studerade påverkanssituationen ska fungera personer med
formell utbildarstatus.
Tabell 5. Jämförelse av forskningsmönster i pedagogikavhandlingar respektive barnpedagogiska avhandlingar. Tabellen visar antal pedagogiska
avhandlingar samt antal avhandlingar inom det barnomsorgspedagogiska
fältet3 indelade med inriktning mot undervisningsmetoder samt betingelser
för pedagogiskt arbete utifrån Eklunds definition, under åren 1988-1997.

Ämnesområde

Hela pedagogikfältet

Barnomsorgsfältet

Betingelsestudier

255

88,2 %

22

71 %

Metodstudier

34

11,8 %

9

29 %

När det gäller experimentella studier fann Eklund fyra inom
det pedagogiska fältet. En av dem faller inom det barnpedagogiska fältet (Lindqvist 1995).

Är Eklunds kategoriindelning möjlig?
Hur gick nu detta? Trots en seriös ambition att följa Eklunds
indelning hade jag stora svårigheter att göra en skarp avgränsning mellan betingelseinriktade studier och metodinriktade
studier när det gäller avhandlingar inom det barnpedagogiska
området. Är det verkligen möjligt att pressa in avhandlingarna
i detta trånga rutmönster? Går det verkligen att reducera
materialet på ett så här förenklat sätt? Vid mina försök att
indela avhandlingarna föll de metodinriktade studierna med
större självklarhet på plats inom Eklunds definition av metodinriktade studier än de betingelseinriktade studierna inom sin
kategori. Där, menar jag, är det inte möjligt att dela in avhandlingarna så strikt som Eklund gör. Avhandlingarna inom det
3 Förteckning över vilka avhandlingar som är hänförda till de olika kategorierna
finns sist i översikten för att läsaren ska ha möjlighet att själv pröva indelningen.
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barnpedagogiska forskningsfältet är ofta så komplexa att de
innehåller studier som ger kunskap om både betingelser och
metoder. Inom det barnpedagogiska forskningsfältet finns en
rad studier som är utförda i naturalistisk miljö, fast de inte
direkt beskriver pedagogiska metoder. Eftersom de då inte
utprövar någon specifik undervisningsmetod faller de, enligt
Eklunds definition, inom kategorin betingelseinriktade studier. Marita Lindahls och Eva Johanssons studier skulle kunna
nämnas som exempel på denna typ av studier. Dessa studier
har, enligt min mening, mycket att tillföra den yrkesverksamma pedagogen när det gäller egen reflektion över det egna
förhållningssättet i barngrupp. De skulle kunna leda till att
pedagogen får stöd att förändra sitt metodiska arbetssätt. De
kan alltså ge just det kunskapstillskott som Eklund tillskriver
de metodinriktade studierna.
Englund (2000) delar till viss del dessa synpunkter. Han ifrågasätter både rimligheten i Eklunds kategoriindelning och
föreslår ett överskridande av termen undervisningsmetodisk
forskning. Englund föreslår att Eklunds starka dikotomisering
av studierna i betingelsestudier respektive undervisningmetodiska studier (där Eklund tenderar att betrakta dem som
varandra uteslutande) skulle kunna upplösas till förmån för
ett mer komplementärt betraktelsesätt. Det är detta vi konkret
finner i en rad avhandlingar inom barnpedagogikfältet.
Ytterligare en orsak till varför det är så svårt att följa Eklunds
indelning är att han har ett starkt vuxenperspektiv av verksamheten. De metodinriktade studierna han värderar såsom
starkt kunskapsbidragande till yrkesverksamma pedagogers
verksamhet är lärarcentrerade. Inom flera studier inom det
barnpedagogiska fältet är fallet motsatt. Flera av studierna
inom detta fält undersöker verksamheten och speglar därmed
metoderna ur barnens perspektiv, där barnen ses som aktiva,
påverkande medkonstruktörer i verksamheten, fast de varken
är utbildade eller äger ett ansvar för att driva den pedagogiska
verksamheten.
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Detta leder oss till att fundera över om det inte finns en allmänt utbredd övertro på de direkta metodstudiernas kunskapstillskott. Utbildningen till pedagog innehöll tidigare ett
tillhandahållande av en uppsättning direkta metoder avsedda
att tillämpas i den praktiska verksamheten. De flesta nyutbildade pedagoger upptäckte snabbt att ”det inte gick att göra
som man sa på lärarhögskolan”. I uttalanden som detta ligger
att pedagoger sällan kan bruka en anvisad metod utan måste
analysera sin egen verksamhet och använda sin fantasi, sina
kunskaper och erfarenheter för att finna lösningar för just
den verksamhet de befinner sig i. Varje pedagogisk verksamhet är unik. Lärarutbildningens nuvarande syfte är snarare att
befrämja pedagogens förmåga att reflektera över sin egen
verksamhet än att tillhandahålla metoder.
Karl-Georg Ahlström (2000) går djupare in i frågan om
metodstudiernas kunskapstillskott med stöd av Arno Bellacks
översikt (1978) av undersökningar där man empiriskt försök
utvärdera vilka effekter olika undervisningsmetoder ger.
Ahlström redogör för en rad orsaker i sin argumentation för
att bruket av en viss metod inte med automatik leder till
avsedd effekt. Ur hans redogörelse diskuterar jag några av
dessa orsaker i syfte att ifrågasätta övertron på metodstudiernas direkta kunskapstillskott till pedagogens yrkesutövning.
Enligt Ahlström kritiserar Bellack effektforskningen bland
annat för att den enbart har två grupper av variabler i blickpunkten - hur läraren agerar och hur eleverna presterar.
Effektforskningen utesluter alltså att lärare och elever påverkar varandra ömsesidigt och man beaktar inte att lärare söker
anpassa sitt handlande till elevernas behov. Inte heller tar man
hänsyn till att lärare kan ha olikartade uppfattningar i samma
fråga eller att elever kan tolka lärare på olika sätt. Elever kan
också ha egna erfarenheter av undervisningsinnehållet vilket
påverkar hur de uppfattar lärarens undervisning. Ahlström
påpekar att både lärare och elever har betydande möjligheter
att påverka skeendet i klassrummet och utfallet av detta, vilket
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är mycket svårt att kontrollera vid uppläggningen av ett undervisningsmetodiskt experiment och dessutom begränsar möjligheterna att teoretiskt förklara utfallet av detta.
Vidare styrs och regleras aktiviteterna i klassrummet och
samspelet mellan lärare och elever av olika ramfaktorer som
ingen av dem har kontroll över. Kännetecknande för ramfaktorerna är att vissa är generella, andra varierar från verksamhet till verksamhet men alla förändras med tiden. Dessa
begränsande ramfaktorer utelämnas ofta i metodinriktade
undersökningar.
Slutligen framhåller Bellack (i Ahlström 2000) att just de
omständigheter som forskaren bemödar sig om att rensa bort
i sin metodiska studie måste läraren bemöda sig om att möta
och söka lösningar kring. Problemen läraren möter i sin verksamhet är aldrig så renodlade och entydiga som de är i forskningens värld.
Ahlströms slutsats blir att forskningens uppgift inte kan vara
att förse lärare och andra praktiskt utövande pedagoger med
handlingsregler, utan snarare att bistå dem med intellektuella
redskap som gör det möjligt för dem att analysera den egna
verksamheten - göra dem till ”reflekterande praktiker”.
Om vi vänder åter till våra avhandlingar inom det barnpedagogiska fältet ger den grupp av avhandlingar som företräds
av exempelvis Lindahl och Johansson just detta kunskapsbidrag som Ahlström förordar och därmed kan vi göra oss fria
från övertron på värdet av de metodinriktade studierna.

Sammanfattning av resultaten från jämförelsen av barnpedagogiska och pedagogiska avhandlingar
Trots alla dessa invändningar och förbehåll skulle denna jämförelse kunna peka på att den barnpedagogiska forskningsinriktning skiljer sig något från den pedagogiska forskningen
som helhet. Fler barnpedagogiskt inriktade forskare än pedagogiska forskare i allmänhet inriktar sig mot undervisningsmetodiska studier enligt Eklunds definition (se tabell 5 där de
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metodinriktade studierna inom det barnpedagogiska fältet är
nästan tre gånger så många procentuellt sett än inom det
pedagogiska fältet). Utifrån detta resultat skulle fler frågor
kunna ställas. Fler jämförelse inom andra pedagogiska inriktningar skulle kunna göras. Hur ser förhållandet metodinriktade studier - betingelseinriktade studier ut exempelvis inom
vårdpedagogik? I jämförelse med pedagogikforskning i andra
länder?
Som avslutning kan vi återgå till frågan om forskarens bakgrund och ställa frågan; har forskare utan egen undervisningserfarenhet överhuvudtaget kapacitet att genomföra
undervisningsmetodiska studier?
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Barnpedagogisk forskning
på väg?
Är den barnpedagogiska forskningen på väg eller håller barnpedagogisk forskning på att upprepa pedagogikforskningens
framgångar och misslyckanden i sitt försök att legitimera sin
verksamhet och utveckla sitt område?

Gemensamma dilemman
Om pedagogikområdet har problem att hålla ihop sitt forskningsområde så gäller detta även i högsta grad det barnpedagogiska fältet. Kan den avgränsning som är gjord för de ingående avhandlingarna inom denna översikt; verksamhet kring
förskola och fritidshem, både i nutid och dåtid, barn i åldern
0-12 år och deras personal, föräldraaspekter i förhållande till
verksamheten, samt de tillhöriga utbildningarna, ses som en
definition och en möjlig avgränsning? Är den relevant? Finns
det andra?
Redan benämningen barnomsorgsforskning skapar förvirring och lockar till missförstånd. Även en initierad pedagogikforskare som Harald Eklund (2000a, sid 21) gör misstaget att
hänföra barnomsorg till omsorgsverksamhet samman med
hälso- och sjukvård, kriminalvård, vårdinsatser för arbetslösa
etcetera. trots att barnomsorgen sedan flera år tillbaka verksamhetsmässigt hör till skolområdet. Ordet barnomsorgsforskning ger fel signaler. Ett annat ord som används är barnforskning, men inte heller det ger en tillfredställande vidd åt
det fält som beforskas. Det behövs en ny språkdräkt. Små
barns lärande har lyfts fram under senare tid. Detta har också
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uttryckts i statliga styrdokument genom läroplan för förskola
och fritidshem. Att Skolverket är huvudman för förskola och
fritidshem manifesterar ytterligare den pedagogiska digniteten i verksamheten. Min förhoppning är att benämningen
”barnpedagogisk forskning” används som ett samlingsnamn
för all forskning inom det barnpedagogiska fältet och bidrar
till att placera forskning om barnpedagogiska frågor där de
hör hemma!

På väg på vilken väg?
Såsom avknoppning av pedagogikfältet har barnpedagogikfältet utmärkta möjligheter att analysera pedagogikforskningen
utifrån en position av både tillhörighet och med nykomlingens möjlighet till frihet från traditionen. Kommer barnpedagogikforskarna att våga anta utmaningen från praktikerna och
fältet eller kommer barnpedagogikforskarna att än mer stelbent än sina företrädare satsa sina krafter på att meritera sig
inom den inomvetenskapliga världen och tappa kontakten
med fältet? Eller kommer barnpedagogikforskarna kanske till
och med att förnya även den inomvetenskapliga världens
strukturer? Detta blir givetvis återigen en fråga om resurser.
Hur får de disputerade barnpedagogiskt inriktade forskarna
ta del av forskningsanslag och anställningar inom universitet?
Det blir med automatik även en könsfråga. Det faktum att en
övervägande del är kvinnor talar emot möjligheterna att avancera inom universitetets karriärstege. Det är väl känt att universitetet är en icke jämställd arbetsplats (Öhrn, 2001).

En framkomlig väg?
Även om vägarna ligger öppna (kanske ovissa är ett bättre
ord) för det barnpedagogiska fältet behövs fordon för att nyttja denna väg. Vilka fordon? Vem tillverkar dem? Med vilka
medel?
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Doktorandernas roll
Är gesällerna välkomna in i skrået? Utan friskt blod vet varje
mästare att verksamheten självdör, men seniora forskare är ett
modigt släkte som vågar se döden i vitögat.
Tillväxten inom fältet är naturligtvis oerhört viktig.
Diskussionen om vilken kompetens barnpedagogik-forskarna
bör besitta är totalt frånvarande. Saknas metodinriktad forskning borde det falla sig naturligt att utbilda forskare som vill
och kan klara av att utföra metodinriktad forskning. Enligt
min mening är det i denna ända man bör starta diskussionen
och sedan förändra forskarutbildningen utifrån de avgöranden man fäller.
Sverige är ett så litet land så kontakterna mellan landets forskarutbildning måste av tvång öka. För att få till stånd forskarutbildningskurser av hög kvalitet, speciellt inriktade mot det
barnpedagogiska fältet, måste resurser samordnas mellan
olika lärosäten. Detta skulle föra med sig en ökad mobilitet
bland doktoranderna och leda till ökade kontakter doktoranderna emellan. Att doktorander möttes och informerade sig
om varandras arbeten skulle även kunna bidra till att lösa problemen med överlappande avhandlingar och istället öka doktorandernas samarbete.
Likaså är tidskrifter av oerhörd vikt. Både för att doktorander ska ha möjlighet att få artiklar till sina avhandlingar granskade och publicerade och för att stimulera den barnpedagogiska debatten.
Vid Nordisk Förening för Pedagogiks årliga konferens 2001
presenterade Jan-Erik Johansson en rad förslag för att vitalisera den barnpedagogiska forskningen. För att åstadkomma
denna vitalisering gav Johansson högsta prioritet åt att bereda
doktorander tillträde till fältet. Johansson erbjöd sig att leda
ett nordiskt barnpedagogiskt nätverk, utforma en hemsida
och hålla i alla kontakter. Johansson föreslog vidare att nätverket skulle starta en tidskrift. För att kunna genomföra dessa
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aktiviteter föreslog Johansson att varje lärosäte skulle utse en
kontaktperson. Möjligheten till genomförande är alltså beroende av de andra seniora forskarnas engagemang och intresse.
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Slutord
Hur ska vi betrakta den forskning vi har? Inom det barnpedagogiska forskningsfältet kan vi se en nära koppling mellan de
resultat som forskningen bidragit med och utformningen av
de statliga styrdokumenten, läroplanen och dess föregångare
de pedagogiska programmen. Den barnpedagogiska forskningens bredvillighet att publicera sina resultat i populärvetenskapliga skrifter har möjliggjort att stora delar av det vetande som producerats kommit verksamma pedagoger och pedagogstuderanden till del. På detta sätt kan man påstå att forskningens uppgift att producera kunskap till fältet uppfylls.
Samspelet verksamhet - forskning - styrdokument sker i en
ömsesidig triangel.
Men är doktorandernas avhandlingsarbeten verkligen en
spjutspets mot framtiden? Och vilka förutsättning finns för
doktoranderna att vara nydanande? Här finns anledning att
fundera.
Och hur ska vi betrakta avhandlingarna? Som kunskapsproducerande studier av ett forskningsfält eller som utbildning?
Väljer vi att betrakta avhandlingarna som enbart utbildningsprodukter så är det inte avhandlingarna som är resultatet utan
avhandlingsförfattarnas förvandling till forskare!
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