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Abstract 
This essay aims to discern the discoursive practices of ten preschools in Stockholm through a               

critical discourse analysis of their websites. This reveals how the preschools construct their             

identity within the discourse of preschool, and whether they reproduce or challenge that             

discourse. The preschools were chosen by the results of a specific question regarding user              

recommendations in the user survey that Stockholm Stad sends to all parents with children in               

their care every year. Five preschools with top results and five at the bottom were chosen to                 

make it possible to analyse any effects on how the preschools portray themselves related to               

the difference in survey results. 

 

The method is critical discourse analysis as Fairclough has described it. The theory of social               

constructivism is the underlying framework for how we understand discourse. In analysing            

the web sites several themes of discoursive practices emerged. Five of those were recurring,              

namely parents, workplace and child view/quality management, environment and finally          

co-workers.  

 

To understand the position of the preschools within the discourse we have tried to show how                

the dominant discourse looks today, starting with the texts that regulate preschools in             

Sweden, the curriculum for preschool and the School Law. Other discussions on the             

discourse such as newspaper articles and previous research bring further clarity to how it can               

be understood.  

 

We have found that very little can be said about a specific preschool by reading its website.                 

The discourse of preschool as a whole is manifested in every website, and thus reproduced.               

There were very few examples of practices that challenged the dominant discourse. Because             

of the similarity of the portrayed practices and the lack of measurable factors very little can                

be said about the quality of any specific preschool by using its own presentation. This is in                 

accordance with earlier research on school marketing and websites. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vi lever i ett digitalt samhälle där de flesta instanser, företag och organisationer människor              

besöker eller köper varor och tjänster av har egna hemsidor. Hemsidorna kan fungera som en               

viktig kanal för att nå ut till potentiella kunder då dessa ofta vänder sig till hemsidorna för att                  

få information om en produkt eller tjänst.  

 
Själva tillhör vi den generation som i hög utsträckning använder oss av sökmotorer för att få                

reda på information och fatta beslut rörande allt ifrån vilken restaurang som ska besökas,              

vilken läkarmottagning som är bra, till vilken skola eller förskola som är bäst för våra barn.                

Företagen och instanserna gör intryck på oss då vi tar in det vi möts av på deras hemsida,                  

vilket i mångt och mycket påverkar hos vem en vara eller tjänst i slutändan köps. Många som                 

lever i Sverige idag har tillgång till internet via en dator, telefon eller surfplatta, hemsidorna               

ger således en möjlighet att nå ut till en större massa och är också en viktig del för att snabbt                    

nå ut med information samt som konsument nå snabb information.  
 

I ett informationssamhälle vill och kan vi få snabb information om en vara eller en tjänst                

genom några snabba klick. Redan 2007 publicerade expressen en artikel där de skrev om              

framtidsforskaren Thomas Fürsts beskrivning av 80-talisterna som ”google-generationen”,        

generationen som bland annat ”Googlar” för att få veta saker och är uppdaterade om det               

senaste (Olsson, 2007). Många i denna generation har barn som har börjat eller ska börja på                

förskola. Med Google som medel för informationshämtning och en ständig uppdatering av            

vad som är nytt och modernt blir givetvis förskolornas hemsidor och den information som              

finns att tillgå om respektive förskola viktigt för denna generations val av förskola till sina               

barn.  
 

Vi lever också i en tid där kvalitet och mätbarhet går hand i hand. Genom diverse mätningar                 

kontrolleras kvaliteten, vilket får konsekvenser för bland annat förskolans arbete. Likt många            

andra myndigheter och instanser ska förskolan i dagens Sverige granskas, vilket görs via             

flertalet instrument för att kvalitetssäkra förskolan. Ett exempel på en sådan granskning och             
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kvalitetsmätning är den brukarundersökning som årligen ges ut till de vårdnadshavare som            

har sina barn skrivna på någon av förskolorna i Stockholms stad. Resultatet sammanställs             

sedan och publiceras på Stockholms stads egna hemsida (Stockholm stad, 2017). Föräldrarna            1

tillhörande google-generationen kan alltså och kommer även generellt sett vända sig till dessa             

resultat inför val av förskola då det är viktigt att hålla sig uppdaterad med vad som är bra och                   

mindre bra.  

 

I och med det fria skolvalet har vårdnadshavare idag möjlighet att välja förskola till sina barn,                

då tidigare faktorer som närhetsprincip och mån av plats inte längre ensamt styr i vilken skola                

eller förskola barnen placeras. Denna reform resulterar i ett, från förskolans håll behov av att               

marknadsföra sig då varje förskola är beroende av kunder för att kunna fortsätta bedriva sin               

verksamhet. Detta tillsammans med en potentiell kundgrupp som i hög utsträckning vänder            

sig till digitala kanaler för att söka information innebär att förskolors hemsidor blir ett viktigt               

verktyg för marknadsföring. 

 

Dessa element i samhället, digitaliseringen, mätbarhet som kvalitetssäkring och         

kvalitetsmarkör samt det fria skolvalet är ständigt närvarande i förskolan. Utifrån närvaron av             

dessa element ställer vi oss frågor som rör hur förskolan påverkats, påverkar och anpassar sig               

till dessa faktorer och på vilket sätt detta synliggörs på förskolors hemsidor. Dessa frågor och               

intresset för förskolan som en del av samhället vill vi vidare undersöka och i och med det                 

förhoppningsvis skapa en bredare förståelse av förskolans påverkan av och på de            

samhällselement som omger den.  

 

1.2 Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka vilken identitet 10 förskolor förmedlar på sina hemsidor              

samt hur hemsidorna som en kommunikativ händelse kan förstås i relation till en diskursiv              

1 Vi kommer i denna uppsats använda orden förälder och vårdnadshavare som om de vore synonymer. Detta då begreppet 
”förälder” är det som allt som oftast förkommer i det undersökta materialet, vi vill dock understryka att uppsatsen skrivs med 
en medvetenhet om att vårdnadshavarna inte alltid är personer som i traditionell bemärkelse är föräldrar och därmed kommer 
båda orden användas som benämning på de som har lagstadgad rätt att fatta beslut rörande barnen.  
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idé om förskolan som institution. Genom en kritisk diskursanalys belyses förhållandet mellan            

text och praktik på såväl makro- som mikronivå. 

 

1.3 Frågeställningar 

Undersökningen ämnar besvara följande frågor: 

Vilka teman dominerar i hemsidornas presentation av förskolan? 

Vilka språkliga markörer används för att reproducera eller omförhandla de premisser som            

omger förskolan? 

Vilka effekter får mätbara resultat för förskolors sätt att uttrycka sig på sin hemsida?  

 

1.4 Disposition 
Uppsatsen inleds med att beskriva situationen för förskolor idag utifrån faktorer som            

resulterar i ett behov av att marknadsföra sig, samt de kanaler som möjliggör detta. Därefter               

presenteras studiens syfte och frågeställningar vilka vidare får sina ramar i den teoretiska             

utgångspunkten. Genom en orientering bland forskning som tidigare genomförts inom          

liknande område placeras studien i ett forskningsområde. I material- och metoddelen           

redogörs och motiveras det urval som utgör studien samt en beskrivning av den kritiska              

diskursanalysen som metod. Fortsatt beskrivs fördelningen av arbetet samt de etiska           

överväganden som tagits i beaktande under studiens gång. Resultat- och analysdelen är            

uppbyggd baserat på hemsidornas dominerande teman där exempel från förskolornas          

hemsidor tas upp samt kopplas till styrdokument, tidigare forskning och artiklar.           

Diskussionen sammanför de olika delarna till en beskrivning av förskolediskursen och hur de             

undersökta förskolorna positionerar sig inom den. Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion           

samt en metoddiskussion där våra tankar om studiens resultat och metod diskuteras för att              

avslutningsvis ta upp förslag på vidare forskning.  

 

1.5 Förskolan och det fria skolvalet 
När förskolelagen trädde i kraft 1975 började den offentliga barnomsorgen byggas ut med             

kommunerna som ansvariga. Det kommunala ansvaret för utbyggnaden av barnomsorgen          
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övergick 1995 till att bli en skyldighet då barnomsorgstjänsten skulle tillhandahållas utan            

oskäligt dröjsmål. Denna skyldighet blev ett problem för kommunerna då efterfrågan på            

barnomsorg redan innan översteg utbudet, samtidigt som nationella regler för lokalernas yta            

och barngruppens storlek försvårade möjligheten till effektiviseringar. En diskussion om          

privata alternativ som ett alternativ för att få ner kostnaden för barnomsorgen ledde 1983 till               

bildandet av Pysslingen Förskolor AB. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen införde          

då en lag för att hindra vinstdrivande verksamhet i barnomsorgen, en lag som revs upp efter                

den borgerliga segern 1991. Det ledde året efter fram till en situation där privata aktörer med                

vinstintresse fick möjlighet att verka i Sverige, och därmed skapa den barnomsorgsmarknad            

vi har idag (Jordahl & Öhrvall 2013.47f). Samtidigt infördes det fria skolvalet som             

möjliggjorde att välja förskola och skola och för att skapa en rättvis finansiering infördes              

skolpengen som följer barnet/eleven till den skola hen väljer. Samma summa fördelas på lika              

villkor till alla elever utifrån kommunens genomsnittliga kostnad per elev (Skolverket).           

Denna skolpeng är direkt avgörande för huruvida förskolan kan bedriva sin verksamhet,            

vilket säger sig självt, har man inga barn får man heller inga pengar och har därmed inte                 

ekonomiska förutsättningar att kunna bedriva verksamheten. Detta skulle kunna beskrivas          

som en kamp om barnen, där förskolor som vilket annat företag på en marknad måste               

marknadsföra sig till sina potentiella kunder för att överleva, de måste vara kundorienterade             

(Biesta, 2011:58). 

 

Förskolan är en institution som möjliggör vårdnadshavares arbete, arbetssökande eller studier           

samtidigt som förskolan ska följa direktiv angivna i läroplanen och skollagen. 

 

5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med                  

hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på              

grund av familjens situation i övrigt. (SFS 2010:800)  

 

Förskolan är inte en barnpassningsenhet utan en del i skolväsendet där pedagoger förväntas             

verka för barnens lärande och utveckling. I ett samhälle där möjligheten att välja             

omsorgsplats och omsorgsform är närvarande blir det av allra största vikt att förskolorna gör              

ett gott intryck till potentiella blivande vårdnadshavare, förskolans kunder, samt att dessa            

fortsatt är nöjda med verksamheten.  
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2 Teoretisk utgångspunkt 

2.1 Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivism är ett sätt att se på världen som uppbyggd av mänskliga relationer, där              

våra erfarenheter alltid påverkas av den kontext vi befinner oss i, så som att diskurser alltid är                 

färgade av tid och sammanhang (Brinkkjaer & Høyen, 2013:95). Den övergripande           

utgångspunkten för denna undersökning är socialkonstruktivismens beskrivning av världen         

som socialt konstruerad av och för människor (Berger, Luckmann, 1998:13). Med ett            

perspektiv som både lyfter fram mänskliga relationer som betydelsebärande för          

konstituerandet av verkligheten samt hur dessa får betydelse genom språk i olika            

sammanhang kan vi visa på hur diskurser konstrueras, omförhandlas och praktiseras. Utifrån            

denna utgångspunkt vill vi visa på hur relationer mellan samhälle, diskurser och språk verkar              

i ett visst sammanhang och denna undersökning gör därför inte anspråk på att vara en sanning                

som är oberoende av tid och rum, utan snarare visa på en rådande struktur i en viss kontext                  

som både kan förstås i sig själv men också som en del i ett större sammanhang. Det                 

socialkonstruktivistiska perspektivet ger oss möjligheten att se på verkligheten som skapad i            

interaktionen mellan människor och därmed också visa på hur den både reproduceras och             

omförhandlas. 

 

2.2 Diskurs 

Med socialkonstruktivismen som utgångspunkt kommer undersökningen genomföras utifrån        

ett diskursanalytiskt perspektiv, mer specifikt utifrån Faircloughs kritiska diskursanalys.         

Begreppet diskurs bygger på en idé om att språket konstrueras genom olika mönster när              

människor kommunicerar. Språket har en performativ funktion vilket innebär att språkliga           

strukturer inte bara beskriver ett fenomen utan också värderar och skapar kontextuella            

förutsättningar rörande vad som är möjligt eller inte möjligt inom olika fält. Människans sätt              

att prata om och förstå världen är inte neutralt, utan ett resultat av social praktik där språket                 

har en central roll. Den värld som för oss betraktas som sanning är avhängig hur vi tolkar och                  

förstår verkligheten, världen är således socialt konstruerad och det sätt vi förstår och talar om               
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världen konstitueras genom kommunikation och interaktion i mötet mellan samhälle och           

individ. Det ska tydliggöras att när vi talar om kommunikation och interaktion så inbegriper              

det alla semiotiska element i social praktik och inkluderar således alla former av språklig              

praktik, såväl verbala som icke-verbala kommunikationsformer, alltså är det hur dessa           

semiotiska element tillsammans artikuleras som konstituerar diskursen (Chouliaraki &         

Fairclough, 1999:38, Winther Jørgensen & Phillips 2000:71ff).  

 

2.3 Kritisk diskursanalys 

Denna undersökning kommer utgå från i Norman Faircloughs teori om diskurs i form av              

kritisk diskursanalys. Centralt i Faircloughs teori är att diskurs är en viktig form av social               

praktik som både reproducerar och förändrar kunskap, identiteter och sociala relationer           

samtidigt som den formas av andra sociala praktiker och strukturer. Diskurs står alltså i ett               

dialektiskt förhållande till andra sociala dimensioner (Winther Jørgensen, Phillips 2000:71). 
 

Den kritiska diskursanalysen kan fungera både som en vetenskaplig teori och som            

vetenskaplig metod genom vilken relationen mellan diskursiv praktik och social och kulturell            

utveckling undersöks (Winther Jørgensen, Phillips 2000:66). För denna undersökning         

kommer den kritiska diskursanalysen fungera både som ett teoretiskt ramverk som förklarar            

diskursers uppkomst och funktion samt som en metod för att undersöka materialet genom             

Faircloughs tredimensionella modell för textanalys vilken kommer redogöras för under          

uppsatsens metodavsnitt (4.3).  
 

Då föremålet för undersökningen är hemsidor kommer icke-verbal kommunikation stå som           

föremål för analys. I en sådan undersökning är Faircloughs teoretiska ramverk användbart då             

hans perspektiv på texter lyfter fram det icke-verbaliserade språkets plats och betydelse i och              

för ett modernt och digitalt informationssamhälle och dess diskurser. Han poängterar den            

relevanta skillnaden mellan diskursen i mötet mellan människor och mötet mellan människor            

och text. När människor möts öga mot öga delar de samma kontext, verbala och icke-verbala               

uttryck som gester och mimik, vilka alla bidrar till diskursen. Texten å andra sidan är skapad i                 

en kontext av en sändare och upptas i en annan kontext av en mottagare och interaktionen                

mellan sändare och mottagare blir följaktligen en slags kvasiinteraktion. I det fallet blir det              
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viktigt för sändaren som skriver texten eller delger bilder att skapa markörer som utgör den               

specifika diskursen kring det sändaren vill förmedla. Den här typen av kvasiinteraktion är             

typisk för det moderna samhället och fungerar på de flesta nivåer som en utgångspunkt för               

hur människor har möjlighet att forma sina diskursiva praktiker (Chouliaraki & Fairclough,            

1999:42f).  

 

Texter och det som visuellt sänds ut i form av andra semiotiska element och sedan tas emot är                  

fortfarande dialog mellan specifika personer, men en skenbar sådan då den medierade            

interaktionen i själva verket är en monolog där mottagaren inte kan medverka till att påverka               

den diskurs hen deltar i. I och med det digitaliserade samhället finns utrymme för denna allt                

mer specialiserade diskursiva praktik, däribland texter som går att nå på webben. Denna             

medierade diskurs finns i människors medvetande och går därför heller inte att bortse från när               

samtal sker i en mer privat kontext (Chouliaraki & Fairclough, 1999:41ff).  
 

Aldrig tidigare har formen av och tillgången till den medierade kommunikationen haft så stor              

betydelse då dagens senmoderna samhälle är ett informations- och kommunikationssamhälle          

där avancerad teknik gör det möjligt för information och kommunikation att färdas oerhört             

snabbt (Chouliaraki & Fairclough, 1999:44). Det digitala informationssamhället har ökat          

möjligheten att nå ut med budskap och information genom text och givetvis även ökat              

möjligheten att få tillgång till texter. I och med detta vill vi ta upp Faircloughs begrepp                

intertextualitet, då detta är ett begrepp som kommer vara relevant för vår analys.             

Intertextualitet beskriver förhållandet att kommunikativa händelser bygger på tidigare         

händelser, det går inte att börja om från början då det inte går att undgå att använda språkliga                  

uttryck som använts tidigare. Vi kan alltså betrakta en text som en produkt av en slags                

intertextuell kedja där en serie texttyper binds samman genom att införliva element från en              

eller flera andra texter. En särskilt tydlig form av intertextualitet är manifest intertextualitet             

vilket refererar till texter som mer uppenbart bygger på andra texter genom att till exempel               

hänvisa till dem (Winther Jørgensen, Phillips 2000:71). Förskolan som institution förväntas           

förhålla sig till och arbeta efter flertalet styrdokument, däribland läroplanen och skollagen,            

och Faircloughs ide om intertextualitet blir därför intressant då vi skulle kunna anta att dessa               

styrdokument bidrar till förskolors diskursiva identitet och hur den uttrycks.  
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Då denna undersökning ämnar analysera den medierade diskursiva praktik som finns att tillgå             

digitalt, mer specifikt på förskolors egna hemsidor, är Faircloughs beskrivning av den kritiska             

diskursanalysen mycket användbar för att kasta ljus mot de samhälleliga processer där            

diskurser konstitueras i kommunikativa händelser. Denna medierade kvasikommunikation        

befinner sig å ena sidan i en institutionell och organisatorisk kontext, å andra sidan i en                

kontext där människor lever sitt vanliga liv och verkar, kommunikationen sker således på             

flera nivåer vilka alla påverkas av och påverkar varandra (Chouliaraki & Fairclough,            

1999:43). Denna förståelse ger oss möjligheten att undersöka vilken diskursiv identitet           

förskolorna söker förmedla visuellt genom textens och grafikens innehåll och samtidigt förstå            

dessa i relation till andra samhälleliga element, såväl diskursiva som icke-diskursiva. Kritisk            

diskursanalys är alltså inte bara en analys av diskurser utan ett sätt genom vilket vi analyserar                

relationen mellan diskurser och andra element eller situationer i sociala processer. 

 

3 Tidigare forskning 

3.1 Förskolan som marknad 

Den tidigare forskning som tycks finnas kring marknadsföring av utbildningssystem handlar           

främst om skolor och högre utbildning, inte så mycket om förskolan. Ändå är de generella               

dragen detsamma då det handlar om en kundrelation och hur den kan se ut. Marknadsföring               

sker via flera kanaler, varav den digitala världen är en. Hur förskolor marknadsför sig via sina                

hemsidor ger inte bara dem en möjlighet till att informera utomstående utan ger också en               

inblick i hur förskolorna vill framställa sig själva gentemot sina kunder (Wilson & Carlsen              

2016). Därmed blir hemsidorna också relevanta att undersöka för att se vad förskolorna             

värderar i relation till sin egen image. 

 

En god startpunkt för tidigare forskning finns hos Christopher Lubienski och Marketing            

schools (2007), som försöker besvara frågan om hur 38 skolor i Holland beter sig i mötet med                 

utmaningen att locka kunder i en alltmer kompetitiv marknad. Med utgångspunkt i en             

begränsad lokal marknad där skolor tydligt befinner sig i konkurrens med varandra har             

analysen i första hand skett utifrån skolornas eget marknadsföringsmaterial, kompletterat med           
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intervjuer för att bättre förstå skolornas intentioner. Han fann att utanför de mätningar som              

staten gjorde av skolornas kvalitet så valde inte skolorna att själva lyfta fram den typen av                

mätbara aspekter. Kommunala skolor skilde sig något från fristående i att de privata             

alternativen i ännu större grad lade vikt vid känslomässiga och symboliska teman. Han lägger              

vikt vid att inga skolor egentligen försöker beskriva hur de utvecklar och förädlar det              

elevunderlag de har, utan att marknadsföringen snarare verkar tyda på att skolorna hellre ser              

att kunderna uppfattar det som att det är just den typen av lyckade elever som söker dit, inte                  

så att skolan lyckas lyfta även de som kommer med större svårigheter.  

 

Skolorna har tillgång till information om sådant som föräldrar skulle behöva känna till för att               

kunna genomföra informerade val, men väljer att inte prestera sådant underlag. Det lämnar             

valet i större utsträckning till hur föräldrar istället uppfattar att en viss skola tilltalar just deras                

preferenser. Han påpekar att det finns en risk i att skolor som ska bygga grunden för blivande                 

samhällsmedborgare använder marknadsföringsmetoder som kan leda till segregering baserat         

på idéer om ras, klasstillhörighet eller andra sociala faktorer.  

 

Johnsson och Lindgren (2010) har försökt att avgöra hur användbara skolornas egna            

representationer är för att använda som underlag för ett informerat val. De utgår från 50               

kommunala skolors egna broschyrer och ställer (bland annat) frågan om det överhuvudtaget            

är möjligt att jämföra skolor baserat på deras egna framställningar av sig själva. Deras svar är                

att det kan man knappast, utan att innehållet i skolornas självbilder snarare handlar om den               

mening som skapas av hur föräldrar uppfattar skolan. Avsaknaden av konkreta           

jämförelsepunkter gör det svårt eller omöjligt att avgöra skolornas kvalitet, och att utelämna             

hårddata som elevantal, betyg och uppmätt nöjdhet verkar vara ett aktivt val då få skolor               

väljer att lyfta sådant. De föreslår att det kan bero på att skolorna i första hand vill attrahera                  

kunder baserat på en emotionell grund, att erbjuda en plats där de känner att de hör hemma.  

 

Liknande slutsatser förs fram av Wilson & Carlsen (2016), som efter en diskursanalys av 55               

skolors hemsidor med fokus på marknadsföring finner att skolorna använder olika symboler            

rotade i sociala och kulturella sammanhang för att attrahera en viss grupp av tänkbara kunder.               

På så sätt fungerar hemsidorna som en förstärkning av skolornas önskade elevunderlag och             

bidrar till segregering av människor baserat på uppfattningar om tillhörighet. De menar            
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vidare att på en marknad där en viss grupp elever kan tänka sig ett visst antal skolor så blir                   

det logiskt att marknadsföra sig för att tilltala just vissa elever, då en mer allmänt hållen                

beskrivning av den egna skolan kanske leder till att eleverna söker sig till andra platser där de                 

upplever större koppling till värden de själva upplever som viktiga. Även här ligger inte              

fokus i marknadsföringen på mätbara akademiska framgångar, utan snarare på olika           

preferenser i utbildningssystem. 

 

Som vårt sista exempel på forskning kring marknadsföring har vi Wilkins (2011) som             

fokuserat på två skolor med mycket liknande framtoning i samma område i England och hos               

dem försökt utröna hur de hanterar behovet av att profilera sig mot den andra skolan, genom                

att ställa frågor om hur de genom bilder och symboler lyfter fram den egna skolans särart.                

Resultatet visar två huvudsakliga skillnader, den ena att skolorna i sina bilder har stor              

skillnad på representation av elever från olika delar av världen, och den andra att den ena                

skolan lyfter fram den lokala anknytningen till samhället, medan den andra lyfter fram en mer               

global koppling. Det ger ytterligare stöd till tanken att skolor för att särskilja sig från andra                

alternativ i första hand bygger en idé om hur deras skola ska upplevas, inte hur deras skola                 

ska bidra till att nå goda studieresultat. 

 

När det gäller föräldrar så framställs de av skolorna i Johnsson & Lindgren (2010) i form av                 

ett idealtillstånd. De är aktiva och engagerade i skolans aktiviteter, en resurs inte bara för sitt                

eget barn utan för hela skolan och alla elever. Här handlar det återigen om hur skolorna                

önskar att föräldrarna som kunder uppfattar att de kan agera och vad de kan förvänta sig av                 

andra föräldrar, en signal om vilken grupp av människor som är önskvärda.  

 

4 Material och Metod 

4.1  Utgångspunkter till urval. 

Föremålet för denna undersökning är 10 olika förskolors hemsidor. Då vi som en del i               

undersökningen vill analysera mätbarhetens effekter på förskolan och hur de i relation till             

dessa uttrycker sig på sina respektive hemsidor har brukarundersökningen legat som grund            

14 



för urvalet. Brukarundersökningen är en enkätundersökning som på uppdrag av Stockholms           

stad årligen utgår till alla vårdnadshavare som har något barn inskrivet i en             

förskoleverksamhet i kommunen. Syftet med undersökningen är att mäta den upplevda           

kvaliteten av stadens pedagogiska verksamheter och varje enskild förskolas verksamhet samt           

vara ett underlag för såväl hela stadens som enheternas uppföljning av kvaliteter där             

jämförelser kan göras. De ämnar även fungera som information till brukarna om de             

pedagogiska verksamheterna och fungera som ett underlag för val av förskola (Stockholm            

stad, 2017).  

 

Urvalet har baserats på frågan “Jag skulle rekommendera mitt barns förskola till andra             

föräldrar” då vi betraktar svaret på denna fråga som viktig för potentiella nya föräldrars val               

av förskola. Det är också en av de fem frågor som Stockholms stad gör det möjligt att sortera                  

förskolorna i staden efter på sin hemsida. Undersökningen kommer baseras på fem av de              

förskolor som har högst rekommendationsgrad, där 100% av de svarande svarat ja på frågan              

om de kan rekommendera sitt barns förskola samt fem av de förskolor där             

rekommendationsgraden är lägst, där 27-44% av de svarande har svarat ja på frågan om de               

skulle rekommendera förskolan till andra föräldrar.  

 

Ytterligare en avgränsning har behövt göras då alla förskolor inte har en egen hemsida, de har                

därför heller inte kunnat utgöra någon del i materialet även om de baserat på              

brukarundersökningens resultat skulle ingå i undersökningen. Då det är hemsidor som i första             

hand är föremålet för undersökningen går dessa förskolor inte att analysera och bortfallet             

påverkar således inte studiens resultat. Vi har även valt bort de förskolor vi anser har för lite                 

omfång av material att analysera samt hemsidor som inte uppdaterats efter den senaste             

brukarundersökningen. I de fall vi valt bort en hemsida baserat på bristande omgång var den               

tillgängliga informationen antingen allmän, så att det inte sade något om just den specifika              

förskolan, eller så saknades helt enkelt information som kunde säga något alls.  

 

Förskolorna vars hemsidor utgör materialet benämns i texten 1L-5L för de med lågt resultat i               

brukarundersökningen. De förskolor med högt resultat benämns 1H-5H, i den rangordning de            

är placerade, se bilaga 1. 
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4.2 Styrdokument och samhälleliga processer som social praktik  

En del av syftet med denna studie är att belysa den diskursiva praktik som publicerats på 

hemsidorna, i ljuset av en bredare samhällsdiskurs. För att möjliggöra detta kommer annan 

för ämnet relevant litteratur användas för att spegla den makronivå som omger förskolan. 

Därför kommer styrdokument såsom Läroplanen för förskolan samt skollagen användas, dels 

som ett sätt att belysa politiskt fastställda beslut, men också som ett material för att söka efter 

intertextualitet i texten producerad på hemsidorna.  

 

För att få en ännu tydligare bild av vilken diskurs som omger förskolorna utifrån ett kritiskt 

diskursanalytiskt perspektiv kommer vi även lyfta fram relevant historia som format 

förskolan samt delar av de debatter som påverkar tankar och idéer om vad förskolan är. Detta 

för att skapa en bild av den diskurs som omger förskolan på makronivå vilket utgör en del av 

studien. Materialet som visar strömningar i samhällsdebatten kommer huvudsakligen utgå 

från artiklar som är koncentrerade till pedagogisk verksamhet, såsom artiklar ur tidningarna 

Förskolan och Pedagogiska magasinet. Dessa två tidningar är båda tätt sammanlänkade med 

att skapa diskursen kring förskolan då de båda är tidningar riktade till personer verksamma 

inom förskolan. Både tidskrifterna Förskolan och Pedagogiska magasinet är utgivna av 

lärarförbundet, den första av dessa två riktas direkt till verksamheten i förskolan medan den 

andra profilerar sig inom forskning, utbildning och debatt kring pedagogik. I vissa fall kan 

även annan litteratur som avhandlingar, antologier och forskningsartiklar vara av betydelse 

för analysen och kan således utgöra en del av den.   

 

4.3 Kritisk diskursanalys som metod 

Fairclough utvecklade en modell för kritisk diskursanalys som tar utgångspunkt i att varje fall              

av språkbruk är en kommunikativ händelse som kan delas upp i tre dimensioner, text,              

diskursiv praktik samt social praktik. Dessa tre nivåer utgör en tredimensionell modell för             

analys av kommunikativa händelser vilken syftar till att visa på förbindelserna mellan            

diskursiva praktiker och bredare sociala och kulturella utvecklingstendenser och strukturer.          
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De tre nivåerna måste alltid ingå i analysen då de är sammanlänkade, men de kan urskiljas                

analytiskt och analyseras var för sig (Winther Jørgensen, Phillips 2000:75,85f).  

 

Idén bakom den tredimensionella modellen är att relationen mellan texterna medieras av den             

diskursiva praktiken. Det är när människor använder språk för att producera och konsumera             

texter som texter formas av och formar den sociala praktiken. Nivåerna kan förklaras på              

följande sätt: 

 

● Den diskursiva praktikens nivå - De produktions- och konsumtionsprocesser som är           

förbundna med texten, dvs de diskurser och genrer som artikuleras i produktionen av             

texten. 

● Textnivå - Textens lingvistiska uppbyggnad, dvs textens egenskaper. 

● Den sociala praktikens nivå - Reflektion över huruvida den diskursiva praktiken           

reproducerar eller omförhandlar den rådande diskursordningen och vilka eventuella         

konsekvenser det får.  

(Winther Jørgensen, Phillips 2000:75) 

 

Vid analys av den diskursiva praktiken är man intresserad av hur texten är producerad och               

hur den konsumeras, vi kommer att ta utgångspunkt i de konkreta texterna på hemsidorna och               

identifiera vilka diskurser de bygger på samt i vilken utsträckning de tycks intertextuellt             

bygga på andra texter. 

 

När vi analyserar textnivån kartläggs hur diskurserna förverkligas textuellt genom språkliga           

markörer och visuella uttryck. Vi kommer i materialet undersöka vilka ord som ofta             

förekommer, vilka egenskaper texten har, samt vilken agens mottagaren och de som texten             

skriver om tillskrivs, samt de budskap de visuella uttrycken (som bilder och layout) på              

hemsidorna förmedlar. När hemsidorna undersökts som diskursiv praktik och text kommer           

dessa analyseras i förhållande till den bredare sociala praktik de är en del av. Förskolornas               

hemsidor och dess innehåll representerar mikronivån vilken sedan undersöks i relation till            

diskursiva ideer på makronivå, dvs den samhälleliga bredare förståelsen av förskolan och            

dess verksamhet. För att analysera den sociala praktiken räcker inte diskursanalysen eftersom            

social praktik har både diskursiva och icke-diskursiva element (Winther Jørgensen, Phillips           
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2000:75). Därför kommer vi att för analys av denna dimension kartlägga de såväl diskursiva              

som icke-diskursiva element som skapar ramen för den diskursiva praktiken (Winther           

Jørgensen, Phillips 2000:86ff) i syfte att få en förståelse för hur text, diskursiv praktik och               

social praktik är sammanlänkade. Vi är medvetna om att en kartläggning av samtliga element              

som kan ha påverkan på förskolan inte är möjlig inom ramen för denna studie. Att göra en                 

sådan heltäckande kartläggning skulle vara allt för tidskrävande och ta allt för stor plats del               

textuellt då mängden texter och information om de element som omger förskolan är enorm.              

Dessutom blir de faktorer som kan påverka förskolans diskursiva praktik ständigt fler och             

mer och mer mångfacetterade i och med de snabba förändringar som präglar dagens             

samhälle. Därför begränsar vi oss till att kartlägga de delar som vi betraktar relevanta för vår                

analys, utifrån det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien.  

 

4.4 Fördelning av arbete 

Vi visste tidigt att vi ville skriva denna uppsats tillsammans då vi av tidigare erfarenheter               

visste att vi arbetade bra tillsammans samt delade många intresseområden. Inledningsvis           

spenderade vi mycket tid där vi gemensamt sökte information inom det område som berör              

studien, och de diskussioner och det vi läst i samband med detta antecknades i ett dokument                

som vi båda hade tillgång till. När vi beslutat vad vi ville undersöka har vi vid ett par                  

tillfällen delat upp vem som ska samla in vilket material, Sara har exempelvis stått för den                

största delen av inhämtning av tidigare forskning och Sandra för insamlandet av texter som              

berör teori och metod, allt material har sedan gåtts igenom av båda två och beslut om vad                 

som ska finnas med har fattats gemensamt.  

 

Hemsidorna söktes upp gemensamt och fördelades så att sex av dem gicks igenom av oss               

båda och resterande delade vi upp så vi gick igenom två var. Alla anteckningar från               

hemsidorna, sammanfattningar och citat samlade vi under ett gemensamt dokument vilket           

gjort att vi båda haft tillgång till det den andra skrivit. På samma sätt är uppsatsen skriven, i                  

ett gemensamt dokument där vi båda haft tillgång till det som skrivits vilket inneburit att vi                

kunnat och har gått igenom texten fortlöpande och redigerat och bearbetat texterna            

gemensamt.  
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Vi upplever att samarbetet har fungerat väl och att våra olikheter, likheter och kompetenser              

har bidragit till ett gott samarbete där vi både kunnat komplettera och stärka varandra i               

arbetet.  

 

5 Etiska överväganden 
Denna studie har genomförts i enighet med de forskningsetiska överväganden publicerade av            

vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet). Etiska diskussioner, överväganden och beslut har        

genomförts kontinuerligt under studiens gång där vi genom användning av publikationen God            

forskningssed (2017) har kunnat behandla etiska frågor i relation till denna undersökning.  

 

Inför genomförandet har ingen av de eventuellt berörda kontaktats, ett medvetet val baserat             

på att materialet utgörs av hemsidor tillgängliga för alla. För att få tillgång till vårt material                

behövs enbart tillgång till internet och det som finns publicerat på hemsidorna utgör således              

ett offentligt material. Vi har valt att inte skriva ut adressen till hemsidorna löpande i texten                

då det inte är citat kopplat till någon specifik förskola som utgör det relevanta för analysen.                

Urvalet är baserat på ett resultat i en undersökning där materialet utgörs av de fem förskolor                

med högst respektive lägst resultat i en av brukarundersökningens frågor och de benämns i              

texten med H 1-5 (för de förskolor med högst resultat) samt L 1-5 (för de med lägst resultat),                  

vilket skulle kunna betraktas som ett känsligt tillvägagångssätt. Därför vill vi noga            

understryka att vi för analysen behandlat alla förskolor och deras hemsidor som likvärdiga             

och den uppmätta kvaliteten används inte i syfte att stigmatisera någon av de analyserade              

förskolorna. Benämningen av förskolorna utifrån brukarundersökningens resultat har fungerat         

som ett sätt för oss författare att behandla och särskilja materialet, detta främst i relation till                

den frågeställning som berör de mätbara effekterna på förskolornas semiotiska uttryck på            

hemsidorna. I övrigt är benämningen av förskolorna irrelevant då studien syftar till att             

undersöka diskurser eller fenomen vilket gör att samtliga förskolor analytiskt främst betraktas            

som en enhet i ett större perspektiv än som flera enheter.  

 

Ett sätt att säkerställa att vi inte talar om vissa förskolor som bättre än andra är ett noggrant                  
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kontrollerande av hur hemsidornas presenteras och analyseras i vår text, detta genom att i              

första skedet tänka på att vara nära den text och de semiotiska uttryck vi möts av på                 

hemsidorna, dessa ska i största möjliga mån få tala för sig själva för att minska risken att vi                  

utifrån våra erfarenheter drar förhastade slutsatser. I nästa skede, vår egna textproduktion, har             

vi haft en stark ambition att redogöra för hemsidornas innehåll så värderingsfritt som möjligt. 

 

Samtidigt är det viktigt att nämna att vi båda har erfarenhet av att arbeta inom förskolan samt                 

har barn som går eller har gått i svensk förskola. Detta innebär givetvis att vi bär med oss                  

dessa erfarenheter in i studien och att hävda att undersökningen inte alls är påverkad av detta                

vore att missleda läsaren. 

 

6 Resultat och analys 

Som första steg för vår analys har vi tittat efter om det finns rubriksättningar som återkommer                

ofta i de utvalda hemsidorna, då har vi funnit gemensamma nämnare. Hur de väljer att               

benämna rubrikerna specifikt skiljer sig något i ordval, exempelvis använder vissa förskolor            

sig av rubriken personal medan andra använder sig av medarbetare. Även om orden skiljer              

sig åt så anser vi att dessa befinner sig inom samma fält då vi tittar på hur de som arbetar i                     

förskolan och vilken diskursiv praktik som omger dem i den semiotiska framställningen via             

hemsidorna. På samma sätt har vi gått tillväga inom dessa fem områden. Vi sökte därefter               

vilka diskurser som framkommer i texten men även via bilder.  

 

I den text som de 10 förskolorna presenterat på sin hemsida tycks det råda konsensus kring                

vad som är relevanta teman att skriva om, vilka kommer att dominera den fortsatta analysen. 

 

6.1 Föräldrar 

Samtliga förskolor har en egen flik eller rubrik på hemsidan som riktas till föräldrar, vilken               

rymmer information som tycks vara riktad till de föräldrar som har sina barn i verksamheten,               

men även till potentiella blivande föräldrar. Det faktum att föräldrarna på hemsidorna enkelt             
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kan gå in på en flik direkt adresserad till dem vittnar om en övergripande diskurs att                

föräldrarna, deras inflytande och samverkan med dem är viktigt, eller åtminstone viktigt att             

synliggöra på hemsidan. Föräldrarna är direkt tilltalade och tillskrivs stor agens i texten,             

fraser som Du som förälder (3L, 5L, 1H, 3H, 4H) eller Ditt barn (3L, 5L, 5H) är de                  

vanligaste formuleringarna för att adressera mottagaren. 

 

I den text som finns publicerad på hemsidorna framträder det tre tydliga teman kopplat till               

förskolans relation till föräldrarna, vilka vi har valt att benämna som ”åsikt”, ”praktik” och              

”förväntningar”, dessa kommer redogöras för nedan.  

 

6. 1.1 Åsikt  

“Föräldrar är viktiga” (1L, 5L, 2H) - denna fras eller fraser med liknande innebörd              

förekommer ofta på hemsidorna. Föräldrars åsikter framhålls som viktiga och samverkan med            

hemmet uttrycks vara det bästa för barnet. Föräldrars åsikter om verksamheten förbättrar            

förskolan och nöjda föräldrar, pedagoger och barn skapar de bästa förutsättningarna.           

Föräldrarna är välkomna och förskolan vill att alla föräldrar ska känna sig trygga med att               

lämna sina barn där, “Vi ska ta hand ofm det käraste ni har” (2H). Som läsare av texten på                   

hemsidorna riktat till föräldrarna upplevs det skrivna tala till vårt känsloregister, föräldrarna            

tillskrivs stor betydelse, de är viktiga och förskolan vill att alla föräldrar ska känna sig trygga                

och välkomnade. Texterna uttrycker åsikter och tankar om föräldrarnas betydelse för           

verksamheten i likhet med det angivna i läroplanen för förskolan:  
 

 

Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens            

fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i         

samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att           

utvecklas efter sina förutsättningar.(Lpfö 98 rev 2016) 

 

6.1.2 Praktik 

För att visa på hur förskolan konkret tillgodoser föräldrar, barn och verksamhetens behov av              

samverkan beskrivs det hur detta sker i praktiken. Även om detta inte ges samma utrymme               
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lingvistiskt som tidigare tema så tycks förskolorna lyfta liknande praktiker. Det går att utifrån              

hemsidan få information om hur många föräldramöten och utvecklingssamtal som erbjuds per            

år, om det finns möjlighet att vara med i ett föräldraråd samt vilka telefonnummer och/eller               

mejladresser det går att kontakta förskolans personal på. Att det skrivs om utvecklingssamtal             

och samtal med föräldrar är med största sannolikhet för att de är lagstadgade i skollagen:  

 

11 § Personalen ska föra fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare          

om barnets utveckling. Minst en gång varje år ska personalen och barnets            

vårdnadshavare därutöver genomföra ett samtal om barnets utveckling        

och lärande (utvecklingssamtal). Förskollärare har det övergripande       

ansvaret för utvecklingssamtalet (SFS 2010:800). 
 

De flesta av förskolorna skriver att de använder sig av en så kallad föräldraaktiv inskolning               

(1L, 3L, 4L, 3H), en av dessa benämner den dock som tredagarsinskolning (4H), men få av                

förskolorna delger dess syfte. En av de faktorer som framhålls är dock hur en av förskolorna                

menar att den föräldraaktiva inskolningen är det första steget till samarbetet med föräldrarna             

(1L, 2H).  

 

Föräldrar som är intresserade av att få sitt barn placerat på förskolorna kan på de flesta                

hemsidor få information om så kallade “visningsdagar” (2L, 3L, 1H, 2H) där det finns              

möjlighet att besöka förskolan.  

 

Mötet som sker mellan vårdnadshavare och pedagoger vid hämtning och lämning lyfts fram             

som en betydelsefull daglig kontakt. Läroplanen formulerar att “arbetslaget ska visa respekt            

för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans              

personal och barnens familjer” (Lpfö98 rev 2016).  

 

Många av förskolorna erbjuder aktiviteter där föräldrarna tillåts närvara. I de fall förskolorna             

använder sig av digitala kanaler framgår detta på hemsidan då föräldrar t ex uppmuntras följa               

förskolans blogg, deras Instagram eller Facebook (2L, 3L, 4L).  
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Om den publicerade texten som berör det tema vi kallar för ”åsikt” (6.1.1) tycks tilltala den                

känslomässiga biten hos föräldrarna, tycks den text som handlar om den kontakt som erbjuds              

vara en mer lingvistiskt saklig förklaring av hur det känslomässiga ska tillgodoses.  

 

6.1.3 Förväntning 

Det finns dessutom en uppsättning uttryck på hemsidorna där förskolorna formulerar vad de             

förväntar sig av föräldrarna. Det samarbete som talas om läggs till stor del över på               

föräldrarna. Genom att skriva ut vad som erbjuds och varför (6.1.1, 6.1.2) antyds det att               

föräldrarna har ett ansvar att ta emot det som erbjuds. Det slutgiltiga ansvaret blir              

föräldrarnas som förväntas delta i möten samt se över de digitala kanaler förskolan använder              

för att nå ut till dem. Förskolorna förväntar sig också att föräldrarna talar om för berörda                

pedagoger ifall de har synpunkter på verksamheten (1L, 4H). Vid missnöje ska i första hand               

berörd pedagog kontaktas och/eller ett “missnöjesformulär” (5L) fyllas i (vilket finns           

tillgängligt på hemsidan). 

 

6.1.4 Föräldrar i förskolan - en överblick 

Föräldrars inflytande över förskolans verksamhet har under lång tid varit ett omdiskuterat            

ämne, och synen på i vilken grad föräldrar ska ha möjlighet att påverka verksamheten och på                

vilket sätt har varierat. Kort sammanfattat kan vi se en brytning med ett traditionellt sätt att se                 

på föräldrar som i behov av uppfostran till att betrakta föräldrar som en tillgång för               

utvecklingen av verksamheten, detta i takt med den ökade demokratiseringen av förskolan            

där föräldrars inflytande ökat (Harju & Tallberg Broman 2013). Föräldrar ska idag ges             

möjlighet till inflytande och insyn i förskolans verksamhet och samverkan med dem för             

barnets bästa är en del av förskolans uppdrag, vilket regleras i läroplanen och är därmed               

lagstadgat. Det finns inte angivet under vilka former detta ska ske men det framgår tydligt,               

genom användandet av ska, att föräldrars delaktighet och inflytande måste få utrymme i såväl              

planering som utvärdering av verksamheten. Arbetslagen har dessutom ett specifikt ansvar att            

själva utvärdera föräldrars möjlighet att påverka och uttrycka sina åsikter angående           

verksamheten (Skolverket 2017:13f). 
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Formerna för föräldrars inflytande har likt diskurserna om det förändrats. De har dels blivit              

allt mer medialiserade genom den ökade digitala närvaron, dels förrättsligade genom nya            

lagar och förordningar och dessutom byråkratiserade genom ökade formella         

utvärderingsformer (Harju & Tallberg Broman 2013). Dessa tre former resulterar i ett för             

föräldrar ökat inflytande över verksamheten samt insyn i densamma vilket till stor del             

tillgodoses via digitala kanaler och således möjliggör en individuell bedömning av           

verksamheten. 

 

Föräldrar ställer allt mer krav på förskolorna idag och de verksamma pedagogerna inom             

förskolan. Föräldrars roll har skiftat och liknar alltmer ett kundförhållande då           

utbildningsenheter som förskola och skola får allt mer marknadsliknande former där tjänster            

inom utbildningssystemet ska tillhandahållas (Markström & Simonsson 2012). Denna         

skiftning kan förstås i ljuset av övergången från producenternas till konsumenternas samhälle            

där de potentiella konsumenternas (i detta fall föräldrarna) möten med de potentiella            

föremålen (förskolorna) för deras konsumtion är de viktigaste byggstenarna i det som enkelt             

kallas för ”konsumtionssamhället” (Bauman 2008). Att det språk som används på hemsidorna            

till stor del riktas till föräldrar kan till viss del förklaras med denna skiftning, då det är av                  

största vikt att i ett konsumtionssamhälle tilltala sina potentiella kunder. Dagens möjlighet att             

välja omsorgsplats och omsorgsform till sina barn innebär att det är av allra största vikt att                

vårdnadshavarna, förskolans kunder, vill köpa tjänsten av just din förskola och det är också              

av allra största vikt att de kunder som redan köpt tjänst av dig är fortsatt nöjda med det                  

verksamheten erbjuder.  

 

Dessa olika faktorer, föräldrars rätt till inflytande, deras bruk av digital information inför ett              

köp av varor och tjänster samt vikten av kvalitetssäkring vittnar om att vi befinner oss i en tid                  

där marknadsföring är av stor betydelse för förskolornas verksamhetsutövning. Hur vi           

tillgodogör oss information innebär att de val vi också gör kommer till stor del grundas i den                 

informationen som finns tillgänglig. Detta skulle kunna förstås vara orsaken till den agens             

föräldrarna tillskrivs på hemsidorna. I övrigt är läroplanen för förskolan till stor del återgiven              

på hemsidorna om än med andra formuleringar vilket visar på en diskurs där styrdokumenten              

är av betydelse för hur förskolan väljer att presentera sin verksamhet semiotiskt.  
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6. 2 Verksamhet och barnsyn 

Stor del av de semiotiska uttrycken på hemsidorna handlar om den pedagogiska            

verksamheten och vilken barnsyn den står bakom. Barnsynen tycks lägga grunden till hur             

verksamheten utformas men det tycks även vara så att barnsynen påverkas av en pedagogisk              

verksamhetsidé. Då verksamheten och barnsynen så tydligt kopplas samman på hemsidorna           

kommer dessa två analyseras under samma avsnitt. Inom detta tema framträder två tydliga             

diskurser lingvistiskt, där barnen å ena sidan beskrivs utifrån ett varande-perspektiv där            

beskrivningen av barnet utgår från vad ett barn är, å andra sidan utifrån ett              

blivande-perspektiv vilket refererar till idéer om hur vi vill att barnet ska bli. Dessa två spår                

vävs samman med beskrivningar av verksamheten som anpassad efter dessa idéer. 

 

6.2.1 Barnet här och nu 

På hemsidorna beskrivs barnet som bärare av medfödda egenskaper, de är kompetenta,            

nyfikna och naturligt utforskande, och verksamheten är i relation till dessa idéer anpassade             

efter detta (3L, 4L, 5L, 1H, 2H, 4H). Ett exempel på detta är som följer: “I Reggio Emilia                  

betonar man en demokratisk värdegrund och strävar efter att utveckla varje barns kompetens,             

kritiska tänkande, individualitet och konstnärliga uttryck” (5L). Den pedagogiska         

verksamheten bjuder in till ett utforskande och en stor del av de förskolor vars hemsidor               

utgör materialet uttrycker att de arbetar projektinriktat inspirerat av Reggio Emilia.  

 

Ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt, är djupt förankrat i en humanistisk livshållning som            

bygger på en stark tro på människans möjligheter och en övertygelse om att alla barn föds                

kompetenta, intelligenta och med en stark drivkraft att utforska sin omvärld. (5L). 

 

De olika aktiviteter som erbjuds i form av utflykter, skapande och rörelseaktiviteter kopplas             

samman med barnets naturliga utforskande och deras behov av att befinna sig i en lärande               

miljö. Varje barn skall få sina behov och intressen tillgodosedda, vilka inbegriper att både ta               

tillvara barnets möjligheter och tillfredsställa deras behov av trygghet. Förskolorna framhåller           

att de möter de enskilda barnets behov genom att bedriva en verksamhet som går i linje med                 

den barnsyn som beskrivs, där lärandemiljön, erbjudna aktiviteter och i vissa fall “Små             
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barngrupper” (5H) möjliggör dessa. De formuleringar som förskolorna använder för att           

beskriva sin verksamhet har tydlig koppling till läroplanens mål: 

 

 

 Utbildningens syfte 

2 § Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg              

omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och             

utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för            

fortsatt utbildning. (SFS 2010:800) 

 

6.2.2 Vem ska barnet bli 

I relation till den barnsyn som lyfts fram på förskolornas hemsidor går det även att läsa ut                 

vem barnet önskvärt ska bli. Genom verksamheten ska barnet “nå sin fulla potential” (4L),              

men mest av allt ska verksamheten hjälpa barnen att bli “självständiga individer” (2L, 3H,              

4H). Termen “moderna samhället” (5L, 2H) används för att beskriva vad barnen under             

förskoletiden behöver ta med sig från förskolan för att kunna leva i dagens samhälle där               

förändringar sker snabbt. En av förskolorna förklarar sammansättningen av personal och barn            

genom att referera till hur den väl speglar dagens “globala värld” (1L). Pedagogiken uttrycks              

också vara anpassad till övriga samhället och förändras i takt med densamma och på              

förskolan läggs grunden till barnens livslånga lärande.  

 

6.2.3 Verksamhet, barnet och samhället 

Sammanfattningsvis ska barnen bli självständiga och anpassade till ett modernt föränderligt           

samhälle genom en pedagogik som tar tillvara på deras inneboende egenskaper och lägger             

grunden till ett livslångt lärande. Att tala om barnet som bärande av medfödda egenskaper              

och en pedagogik anpassad efter detta vittnar om en idé om barnet som en essentiell varelse                

som med rätt stöd och vägledning växer upp och når sin fulla potential. Att denna bild av                 

barnet är vanligt förekommande i förskolan bekräftas av Bjervås (2003). Genom att belysa             

tidigare forskning menar hon på att idén om barnet som natur till stor del genomsyrat               

förskolans praktik där den fria leken och det fria skapandet tagit stor plats. Ett barn som                
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uttrycker sitt inre genom fritt skapande och i fri lek kan inte göra fel då det är en del av dess                     

personlighet som ges uttryck för, vilket kan riskera att lärandeprocessen i förskolan            

underordnas då pedagogerna inte utmanar barnet vidare (Bjervås 2003:60f).  

 

Dock ger hemsidorna uttryck för en mer mångfacetterad bild av barnet. Barnet reduceras inte              

till att enbart vara en essentiell varelse, utan barnet behöver också utmanas i sitt varande för                

att utvecklas och lära. Med rätt pedagogik och en verksamhet anpassad till barnens behov och               

intressen ska barnet genom få kunskaper om samhället och omgivningen så att de slutligen              

blir självständiga individer i samhället. Även denna förståelse av barnet beskrivs av Bjervås             

(2003) som vanligt förekommande i förskolan och definieras av barnet som kultur- och             

kunskapsåterskapare. Detta refererar till idén om att det givetvis är viktigt att överföra delar              

av kunskap och den rådande kulturen till barnen, detta för att som samhälle försäkra sig om                

att praktiska och teoretiska färdigheter som utvecklats också bevaras och förs vidare till             

kommande generationer (Bjervås 2003:61).  

 

Barn är inte bara essentiella och i behov av att ta till sig kunskaper, de är också medskapare.                  

Som hemsidorna visat beskrivs barnen vara kompetenta, nyfikna och utforskande vilka är            

egenskaper som beskrivs som vara inneboende naturligt i barnet. Detta innebär också, såsom             

många av hemsidorna på olika sätt ger uttryck för, att barnen är medskapare till kunskap.               

Denna kunskap och förståelse av barnet möts upp i en verksamhet som möjliggör barnens              

medskapande till kunskap där miljön och pedagogerna skapar förutsättningarna (se 6.4, 6.5).  

 

Ibland är det också den pedagogiska inriktningen som är nyckeln till att tillgodose barnets              

varande och blivande. Förskolan har en tradition av flera framträdande pedagogiska           

inriktningar som format förskolan. Detta är tydligt i förskolans egna beskrivning av deras             

pedagogik, där flertalet av dessa pedagoger och pedagogiker nämns som inspiratörer till den             

pedagogik som praktiseras på förskolan.  

 

Vår pedagogiska verksamhet har två stora pedagogiska influenser – Montessori          

pedagogiken och Reggio Emilia filosofin. Vi ser ingen konflikt i att ha influenser från olika               

pedagogiska filosofier. Konflikt uppstår endast om man inte vet hur och när man använder              

sig av dem. Vi anser att de båda pedagogiska influenserna berikar vår verksamhet(1L). 
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De flesta förskolor som behandlas i denna studie beskriver att de använder sig av traditionell               

förskolepedagogik, andra pedagogiska inriktningar som nämns är Reggio Emilia som är           

kanske den mest vanliga, Montessori eller Raul Wallenberg. Att Reggio Emilia lyfts fram hos              

flera av förskolorna som pedagogisk inriktning är utifrån ett bredare perspektiv inte särskilt             

märkligt. Sedan 1992 pågår ett nära samarbete mellan en forskningsgrupp vid Stockholms            

universitet och de kommunala förskolorna i Reggio Emilia (Italien), ett samarbete som            

startade som ett projekt för att behandla pedagogik i en omvärld i förändring. Bara kort efter                

detta fick samarbetet en mer organisatorisk form genom bildandet av Reggio Emilia-institutet            

i Sverige. Sedan dess och fortsatt publicerar institutet skrifter, anordnar kurser, fortbildning            

och konferenser samt arrangerar studieresor till Reggio Emilia där pedagoger i svensk            

förskola ofta medverkar. När förskolan fick sin första läroplan 1998 var Reggio Emilias             

pedagogiska filosofi en stor förebild (Dahlberg och Åsen, 2011:259f).  

 

Den blandning av pedagogiska inriktningar som ibland benämns tydligt, såsom i citatet från             

förskola 5L, beskrivs i andra fall som “traditionell förskolepedagogik” (4H). Att inte vilja             

tydligt koppla samman förskolans identitet med en specifik pedagogisk inriktning kan           

förklaras med den praxis som Agnieszka Bron menar finns i Sverige där pedagogiken inte              

delas in i deldiscipliner. Detta för att istället hävda att pedagogiska praktiker är desamma              

inom olika praktiska fält (2011:34). 

 

Hemsidornas beskrivning av de pedagogiska inriktningarnas sammanblandning sker utan         

problematisering och det tycks heller inte existera något problematiserande av den           

mångfacetterade barnsyn som presenteras. Denna historiskt och vetenskapligt framväxande         

diskurs om vem barnet är och vad barnet behöver förankras i styrdokument och förväntas              

utgöra en naturlig del av förskolans verksamhet. De semiotiska uttrycken på hemsidorna ger             

oss inga spår som tyder på att de motsätter sig diskursordningen utan fungerar snarare som en                

reproduktion av densamma. Intressant är dock en tendens att framställa det egna arbetssättet             

som något speciellt för just den egna förskolan genom att använda sig av meningar där ordet                

“vi” används för att framställa sin verksamhet som unik. 
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6.3 Kvalitetsarbete 

Som vi nämnt tidigare finns det en tendens att med olika mätinstrument mäta kvaliteten på               

skolor och förskolor. Urvalet av de hemsidor denna studie utgörs av baseras dessutom på ett               

resultat i en undersökning som syftar till att mäta kvaliteten på förskolorna i Stockholm. Att               

lyfta fram hur förskolorna själva uttrycker vilka verktyg som används för att mäta och              

säkerställa kvaliteten på förskolan är därför relevant och även i detta fall ser vi två               

dominerande tillvägagångssätt, vi kallar dessa inre kvalitetssäkring och yttre kvalitetssäkring.  

 

6.3.1 Inre kvalitetssäkring 

När förskolorna på sina respektive hemsidor synliggör sitt arbetssätt för att utveckla            

kvaliteten är det den pedagogiska dokumentationen som framträder tydligast. Den          

pedagogiska dokumentationen uttrycks både syfta till att vara ett underlag för utveckling men             

också för att ge en inblick till föräldrarna om hur en dag på förskolan kan se ut, detta då                   

delaktiga föräldrar i sig är ett sätt att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. Pedagogisk             

dokumentation och dokumentation är begrepp som används synonymt på de 10 förskolornas            

hemsidor och deras skilda betydelser och/eller tillvägagångssätt förekommer inte textuellt.          

Att förståelsen går isär när det gäller vad pedagogisk dokumentation innebär kan utläsas av              

hur förskolorna formulerar sitt syfte kring pedagogisk dokumentation. Exempelvis skriver          

förskola 2H att de använder sig av “Pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnets             

lärprocesser för barnet, föräldrar, pedagoger och utomstående”, medan förskola 5L uttrycker           

sig så här: “Pedagogisk dokumentation - ett redskap för att kontinuerligt följa upp och              

utveckla verksamheten /.../ synliggör barnets utveckling och läroprocesser.” Att båda vill           

synliggöra barnets lärprocesser syftar till intentionerna i läroplanen och dess strävansmål.           

Förskola 5L uttrycker själva syftet med pedagogisk dokumentation, så som det förklaras            

enligt Lenz Taguchi (2013:13, se nedan). Dessa små språkliga markörer, “redskap”,           

“kontinuerligt” och “utveckla” utgör en diskursiv praktik av att förstå vilka element som             

behövs för att förklara begreppet pedagogisk dokumentation.  

 

På hemsidorna särskiljs inte begreppet dokumentation från pedagogisk dokumentation, utan          

dessa används synonymt, vilket förstås genom att beskrivningen av användandet har samma            
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innehåll. Detta skulle kunna förklaras med att begreppet dokumentation uteslutande används i            

styrdokumenten medan det i den pedagogiska diskussionen finns en ambition att särskilja            

pedagogisk dokumentation från dokumentation. 

 

 

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras,       

följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet          

och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande           

följas, dokumenteras och analyseras.  

(Lpfö 98 rev 2016) 

 

Lenz Taguchi (2013:13) beskriver den pedagogiska dokumentationen som ett sätt att           

reflektera över verksamheten tillsammans med barn och vuxna, och den blir pedagogisk först             

när det sker en reflektion, i annat fall menar hon på att det endast är dokumentation.                

Dokumentationspraktiker har sitt ursprung i Reggio Emilia-verksamheten och kom först på           

1990-talet att introduceras i svensk förskoleverksamhet i allt större utsträckning tack vare det             

svenska Reggio Emilia-Institutet och professorn Gunilla Dahlberg vid Lärarhögskolan i          

Stockholm. Då kom pedagogisk dokumentation att bli ett arbetsverktyg i verksamheten (Lenz            

Taguchi 2013:16ff). 

 

6.3.2 Yttre kvalitetssäkring 

När vi talar om yttre kvalitetssäkring refererar det till de mätbara kvalitetssäkringar som är              

ålagda förskolan att genomföra från en högre instans, eller myndighet. Omfattningen av hur             

dessa mätinstrument och dess resultat synliggörs på hemsidorna varierar något. Att samtliga            

förskolor kan presentera ett resultat av svaren på brukarundersökningen vet vi, då det är på               

just denna urvalet av hemsidor baserats på. På vissa av hemsidorna nämns            

brukarundersökningen: “brukarundersökningen som ges ut av stockholms stad /.../ dina          

åsikter är värdefulla så vi kan utveckla verksamheten och ge alla barn utmaningar på sin egen                

nivå” (3L). På vissa av hemsidorna presenteras delar av resultatet och på andra nämns denna               

undersökning inte alls. En del av förskolorna uttrycker att de har interna system för att mäta                

kvaliteten, ett exempel på detta är NKI (Nöjd Kund Index) som likt brukarundersökningen är              

en enkät som årligen går ut till föräldrarna. Huruvida resultaten av dessa undersökningar             
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synliggörs eller inte tycks inte ha någon koppling till hur de faktiska resultaten ser ut då det                 

finns exempel på förskolor med låga resultat som presenterar detta samt exempel på förskolor              

med höga resultat som överhuvudtaget inte nämner undersökningarna.  

 

6.4 Miljö 

Att lyfta fram förskolans miljö är något som samtliga förskolor gör på sina hemsidor. Ofta               

görs det målande beskrivningar av den inre miljön och den miljö som omger förskolan. En               

stor del av de bilder som förekommer på hemsidorna är fotografier av förskolans miljö.              

Beskrivningen av miljön har en framträdande roll i beskrivningen av förskolan på            

hemsidorna. Läroplanen för förskolan och dess formulering av vad förskolans miljö ska            

utgöras av och erbjuda kan förklara detta.  

 

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme             

för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus.               

Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i               

naturmiljö.( Lpfö 98 rev 2016)  
 

Nedan särskiljs de förekommande beskrivningarna av miljön där framställningen av den inre            

miljön och den yttre miljön redogörs för i olika avsnitt. 

 

6.4.1 Vad erbjuder vår miljö?  

Framträdande i skildringen av den inre miljön är ord som “pedagogisk” (5L), “kreativ” (2H,              

5H), “trygg” (5H) och “trivsam” (5L). Miljöns funktion beskrivs vara att ge möjligheter till              

barnen att ta egna initiativ och den ska vara så pedagogiskt upplagd som möjligt.  

 

Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken,            

kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära                

och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.( Lpfö 98 rev 2016) 

 

De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för                   

utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.( Lpfö 98 rev 2016) 
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Målande beskrivningar som ”läckert färgsatta lokaler” (1L), eller ”kreativ och stimulerande           

miljö” (5H) förekommer på hemsidorna. Det kan t.ex. låta så här: “I det stora bygg- och                

konstruktionsrummet har vi medvetet försökt att inreda för den populära familjeleken, i syfte             

att uppmuntra till möten mellan barnen som kanske annars hade lekt på varsitt håll.” (4L),               

eller “Vi har medvetet valt bort en så kallad ‘hemlik miljö’. Vår målsättning har istället fått                

bli att försöka skapa en utmanande, föränderlig och kreativ miljö /.../ Vi vill inte skapa något                

rum som kan ‘klassificeras’ till något kön.” (2H). 

 

Det finns tydliga kopplingar till läroplanens beskrivningar av miljön, t.ex. “Förskolan ska            

erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska                

inspirera barnen att utforska omvärlden.” och “Förskolan ska vara en levande social och             

kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och              

kommunikativa kompetens.” (Lpfö 98 rev 2016). Även i litteratur riktad till lärarstudenter            

finner vi exempel på hur miljöns betydelse lyfts fram och understryks. I Pedagogisk miljö i               

tanke och handling möter blivande förskollärare en tydligt formulerad tanke om miljön som             

den tredje pedagogen, en förutsättning för en utvecklande samvaro (Linder, 2016:22ff).           

Förskola (1L) använder sig av begreppet “den tredje pedagogen” för att beskriva sin miljö.              

Här finner vi även en tydlig koppling till det Reggio Emilia-inspirerade arbetet som många av               

förskolorna utger sig för att arbeta efter, då det är ett begrepp som härstammar från Reggio                

Emilia-filosofin (Olsson & Gråfors, 2016:190). 

 

Läroplanens genomslag i diskursen syns även i facktidningar, t.ex. kan vi läsa att miljön är               

“flexibel”, “kommunicerar lärande och lek” och fungerar som “den tredje pedagogen”           

(Banjac, 2013). Ytterligare influenser från Reggio Emilia syns i konstruktionen av nya            

förskolor, att bygga “naturliga mötesplatser” med ”tillgång till kreativa lösningar och           

material.” (Dahlman 2010). 

 

Tre av förskolorna skriver om den byggnad förskolans lokaler befinner sig i, där förskolan              

ligger placerad i ett ”gammalt vackert bostadshus” (2H) samt i ”kulturmärkta lokaler vackert             

belägna mitt i den gamla anrika sjukhusparken” (1L). Bilder på förskolans innergård och             

beskrivning av dessa förekommer i större utsträckning på de hemsidor vars förskola ligger i              
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Stockholms förorter, medan de förskolor som ligger i en mer central stadslik miljö lyfter fram               

tillgången till närliggande parker, vilket leder in oss på en redogörelse av hur den omgivande               

miljön beskrivs på hemsidorna.  

 

6.4.2 Var ligger förskolan? 

Flera av de förskolor som ingår i denna studie är belägna i Stockholms innerstad och               

förklaringar av vilken specifik stadsdel förskolan är placerad i är vanligt förekommande.            

Närheten till välkända barnvänliga parker målas upp som en stor tillgång för verksamheten             

och utflykter till dessa beskrivs vara dagliga inslag. Att förskolorna anger de parker som              

ligger i närområdet beror säkerligen på att förskolor i innerstan har små egna gårdar vilka inte                

erbjuder samma möjlighet att tillgodose intentionerna i läroplanen. Samma förskolor          

använder sig av beskrivningar som ”mitt i smeten på Södermalm” (3H), ”ligger nära Gustaf              

Adolfsparken vid Karlaplan på Östermalm” (4H) och ”Ligger vackert intill Nytorget på            

Södermalm” (2L). Även närheten till kommunala färdmedel finns angivna på hemsidorna där            

avståndet till tunnelbana eller buss skapar intrycket av förskolan som centralt placerad med             

god tillgång till kollektivtrafik.  

 

De förskolor som ligger i Stockholms förorter skriver mer om närheten till naturen i form av                

skog, ängar och vatten dit även utflykter ofta sker. Närheten till parker eller kommunala              

färdmedel är långt ifrån lika tydligt angivna på dessa hemsidor utan beskrivningar som ”den              

lilla natursköna förskolan.” (5H) är vanligare.  

 

6.5 Medarbetare 

Den vanligaste beskrivningen av personalen på förskolan är att de är ”medarbetare” (1L, 4L,              

5L, 4H) och ”pedagoger” (1L, 3L, 4L, 1H, 2H, 3H) som ”närvarande pedagoger som tar               

gemensamt ansvar” (4H). Medarbetarna på förskolan beskrivs ha relevant utbildning eller           

genomgår utbildning inom området, såsom förskollärarexamen eller barnskötarutbildning, i         

vissa fall även fritidspedagoger, specialpedagoger eller pedagogistor. I vissa fall anges hur            

lång respektive utbildning är och vad för slags utbildning de olika yrkeskategorierna har.             

Förskollärare bär huvudansvaret men all personal ingår i arbetslag som arbetar mot samma             
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mål (Lpfö 98 rev 2016). Att trivas på arbetet är en faktor som lyfts fram, att det blir en                   

bidragande faktor till att det är roligare att komma till arbetet (5L, 2H). En del av förskolorna                 

tar även upp hur handhållningen av vikarier fungerar, där det bland annat nämns att vikarier               

tas in vid behov och/eller vilken vikariepool som används då vikarier behöver tillsättas.             

Personalens enskilda förmågor nämns generellt inte, utan det är professionens kompetens           

som framhålls, undantag är de som skriver om förskolans kock eller kokerska där dennes              

kompetens inom och intresse för matlagning beskrivs i termer av att vara direkt kopplad till               

denne som person och inte till professionen. Ytterligare ett exempel som sticker ut är              

förskolan där en del av arbetslaget har skepparexamen, vilket de lyfter då förskolan har              

tillgång till egen båt och möjligheter finns därför att ta båtturer under verksamhetstiden. 

 

6.5.1 Medarbetarnas funktion 

Medarbetarna beskrivs vara det viktigaste verktyget för att tillgodose den höga kvaliteten            

runtom på förskolorna. På hemsidorna uttrycks det att höga krav ställs på pedagogerna när              

det kommer till värdegrund och pedagogisk förmåga. Förskolans personal nämns i relation            

till i princip samtliga av de huvudfrågor som tidigare tagits upp, detta med ett språkbruk som                

visar på att det är pedagogernas funktion är att säkerställa att det som är sagt på hemsidan                 

efterlevs i praktiken. Pedagogerna är de som får föräldrarna att känna sig välkomnade på              

förskolan och samarbetet mellan personal och föräldrar möjliggörs genom ett öppet och            

varmt klimat som personalgruppen bidrar till. Pedagogerna ansvarar för utvecklingssamtalen,          

genomförandet av föräldramöten, skickar veckobrev och reflekterar över barnets utveckling          

tillsammans med vårdnadshavarna. Det är även de som praktiserar förskolans verksamhet och            

barnsyn och deras arbete sker utifrån barnens perspektiv och intressen där pedagogerna            

fungerar som medforskare som ser till barnens möjligheter och kompetens. En av förskolorna             

skriver ”det ska alltid finnas ett knä att sitta i” (2H) vilket kan förstås som en konkret                 

beskrivning av hur barnens beskrivna behov av trygghet tillgodoses. Pedagogerna är också de             

som genomför en stor del av förskolans kvalitetssäkring genom att själva producera den             

dokumentation som används för att visa upp verksamheten för andra samt som ett underlag              

för förbättring av verksamheten. De arbetar utefter mål baserat på prioriterade           

utvecklingsområden och har som mål att nöjdheten i de enkätundersökningar som ges ut till              

vårdnadshavarna ska vara 100% på samtliga frågor. Likaså är det pedagogerna som skapar en              
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miljö som kan tillgodose barnens behov och olika beskrivningar om hur pedagogerna            

använder sig av den befintliga miljön samt förändrar förskolans miljö i enlighet med barnens              

intressen, behov och förmågor förekommer på flera av hemsidorna.  

 

Att personalens yrkeskategori är så vanligt förekommande i beskrivningen av personalen kan            

förklaras med de krav som finns i styrdokumenten. Läroplanen ställer krav på att arbetslaget              

ska ha en viss sammansättning, eftersom det är förskolläraren som tar det huvudsakliga             

ansvaret så måste det ingå en förskollärare i varje arbetslag för att nå det som läroplanen                

avser:  

 

Riktlinjer för personalen i förskolan anger dels förskollärares ansvar för att arbetet sker i              

enlighet med målen i läroplanen, dels det ansvar som vilar på var och en i arbetslaget i                 

förskolan. Alla som arbetar i förskolan ska följa de normer och värden som anges i               

förskolans läroplan och bidra till att förskolans uppdrag genomförs. (Lpfö 98 rev 2016:8) 

 

Hur konstellationen för arbetslag kan se ut vittnar hemsidor om med deras beskrivning om de               

arbetsverksamma i förskolan och deras olika utbildningsgrader, så som dessa ordval från            

förskola 3L: “Arbetslaget består av utbildade pedagoger. En förskollärare (högskoleutbildad          

pedagog med 3,5 års utbildning i ryggsäcken) samt fem barnskötare (gymnasieutbildad           

pedagog)”. “Olika makt med samma värde” - så lyder rubriken till en artikel i Pedagogiska               

magasinet (Palm 2017). Där beskrivs att alla medarbetare behövs, men också att det är              

fördelaktigt när förskollärarna får ta ansvar för att planera undervisningen på det sätt som              

avses i läroplanen.  

 

6.5.2 Medarbetare i förskolan - en överblick 

Tomas Englund lyfter hur kraven på lärarna har skärpts under 1900-talets två sista decennier              

och fortsatt gör så. Han menar vidare att dessa krav blivit mer mångfacetterade och därmed               

också delvis motstridande. Skolan och förskolan ska tillfredsställa många olika intressenter           

och är ständigt utsatta för kritiska (ut)värderingar av sin verksamhet (Englund 2012:9). Dessa             

olika intressenter skapar diskursiva konstruktioner av den goda läraren på olika arenor vilket             

således leder till olika interna och externa förväntningar på läraren (ibid:17). Att det finns en               

bred bild av vad en bra pedagog besitter för förmågor ger hemsidorna uttryck för.              
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Pedagogerna på förskolan beskrivs ha relevant utbildning, besitter vetenskaplig kompetens          

inom området men de är också pedagoger med förmåga att organisera, möta upp, följa upp,               

skapa trygghet och ständigt förbättra verksamheten. Det förekommer ett sätt att tala om             

medarbetarna på förskolorna som antyder att deras förmåga är oändlig, vilket kan förstås vara              

ett medvetet språkligt grepp för att tillfredsställa de olika förväntningar på pedagogerna som             

Englund talar om. Samtliga föräldratyper, organisationer och instanser ska tilltalas av           

beskrivningen av pedagogerna samtidigt som vi vill hävda att språkbruket även visar på en              

vilja att höja statusen för den yrkeskår som är verksamma inom förskolan.  

 

7 Slutdiskussion 

7.1 Övergripande diskussion 
Denna studie har undersökt 10 förskolors hemsidor i syfte att kartlägga vilken identitet             

respektive förskola förmedlar semiotiskt. Genom att i materialet söka efter dominerade teman            

som förekommer textuellt på hemsidorna samt ställa dessa i relation till en diskursiv idé om               

förskolan på makronivå har sambandet mellan text, diskursiv praktik och social praktik            

belysts.  

 

I materialet har en tvetydighet kunnat utläsas, där det tycks existera en svårighet från de               

undersökta förskolornas håll att skilja ut sig från andra men samtidigt förhålla sig till de               

gemensamma element som omger förskolan.  

 

Den dominerande identitet som förskolorna förmedlar på hemsidorna kan beskrivas som en            

del i en gemensamhetsdiskurs där beskrivningar, formuleringar och bilder är en spegling av             

andra samhällselement, såväl diskursiva som icke-diskursiva. Sådana exempel är hur en stor            

del av de texter som beskriver förskolan utgörs av direkta citat och omformuleringar av              

läroplanen och/eller skollagen, exempel på ytterligare en sådan intertextualitet kan vi finna            

om vi vänder oss till originaltexter skrivna av grundarna till de pedagogiska inriktningar             

förskolans verksamhet hämtar inspiration av. Studien har också visat att andra politiska beslut             

och samhällsförändringar som det fria skolvalet och det snabbt växande digitala           
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informationssamhället tycks ha haft inverkan på förskolors sätt att presentera sin verksamhet.            

Föräldrar tilltalas som om de vore kunder och hemsidorna tycks till stor del vara riktade till                

dem. Genom enkla knapptryck går det att ställa sig i kö till förskolan, kontakta              

förskolechefen eller följa förskolan på Facebook. 

 

Den marknadisering som tar språng i förskolans värld i och med det fria skolvalet är tydligt                

och med digitaliseringen som medel för att nå ut till den potentiella kundgruppen kan vi anta                

att hemsidorna är ett viktigt medel för att nå ut. I och med detta skulle en ju även kunna anta                    

att förskolorna som en marknadsföringsstrategi vill särskilja sig från andra förskolor. En            

ambition att göra just detta tycks också finnas från förskolornas sida. Detta görs som vi visat                

genom formuleringar som antyder att det är just den egna förskolan är unik i sitt sätt att                 

bedriva verksamheten. De språkliga markörer som antyder att förskolan är unik som “vi på              

förskolan”, “alla på denna förskola”, “vi i personalen” efterföljs dock av i princip identiska              

formuleringar hos samtliga förskolor. Dessa språkliga markörer och det som följer säger            

således mer om den gemensamhetsdiskurs som omger förskolan än om deras egna            

verksamhet som unik i jämförelse med andra, även om språket antyder att det är unikt för den                 

egna förskolan.  

 

Att detta även tycks vara helt oberoende av de mätbara resultat urvalet för studien är baserat                

på visar också på att diskursen är densamma oavsett mätbar kvalitet. Resultaten i             

brukarundersökningen vilket är den kvalitetsmätning denna undersökning tar språng i          

synliggörs inte på hemsidorna på ett sådant sätt att mottagaren meddelas om verksamhetens             

utformande i relation till denna. Brukarundersökningens resultat presenteras generellt inte på           

hemsidorna och i de fall den gör det förekommer det i lika hög utsträckning hos de förskolor                 

med lägst resultat som de med högst. De mätbara effekterna överskuggas av diskursen då den               

identitet som förskolorna förmedlar snarare överensstämmer med den makronivå som omger           

förskolan i stort än visar den kvalitet som finns på förskolan.  

 

Sammanfattningsvis har denna studie visat att förskolornas hemsidor säger mer om deras            

förmåga att reproducera den diskurs som omger förskolan än om den specifika förskolan eller              

dess kvalitet. Ett resultat som överensstämmer med den forskning som bedrivits inom ämnet             

tidigare där vi likt Lubenski (2007) kan visa på att mätningar inte tar något större utrymme i                 
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marknadsföringen utan att det snarare är andra mer känslomässiga värden som används i             

marknadsföringen. Johansson och Lindgren (2010) visade i sin studie att det knappast gick att              

säga något om skolans faktiska kvalitet utifrån deras egna framställning av sig själva, ett              

resultat som även det ligger i linje med vad denna studie kommit fram till.  

 

7.2 Metoddiskussion 

Denna undersökning omfattar förskolor som är belägna i Stockholms stad där de            

gemensamma nämnarna förutom just detta är att samtliga förskolor är ålagda att förhålla sig              

till de styrdokument som omger förskolan samt att de alla har resultatet av             

brukarundersökningen presenterat på Stockholms stads hemsida. I övrigt finns såväl privata           

som kommunala förskolor med i undersökningen, de ligger i olika stadsdelar, har varierat             

barnantal och medarbetare och utifrån hemsidorna kan vi säga väldigt lite om huruvida dessa              

eller andra faktorer skulle kunna ha betydelse för studiens resultat. Att förskolorna ligger i              

samma stad gör det också problematiskt att hävda att de 10 förskolorna är representativa för               

samtliga förskolor i Sverige. Dessa möjliga brister i undersökningen är vi medvetna om men              

som nämnt i avsnittet om Socialkonstruktivism (2.1) vill vi heller inte genom undersökningen             

göra anspråk på någon objektiv sanning.  

 

Inledningsvis var ambitionen att undersöka skillnader mellan de olika hemsidorna. Vi ville se             

på vilket sätt den mätbara faktorer spelade roll för den identitet förskolan presenterade.             

Resultatet av denna ambition var att vår blick initialt sökte efter språkliga markörer genom              

vilka förskolorna sökte skilja ut sig från andra samt vilka effekter brukarundersökningen fått             

på den publicerade texten. Dock insåg vi ganska snabbt att det snarare tycktes existera ett               

språkbruk gemensamt för samtliga förskolor och således även en gemensamhetsdiskurs och           

därför hade det inte resulterat i en rättvis analys att skilja de 10 förskolorna åt. De fall av                  

språkbruk som förekommer på hemsidorna som skulle kunna tolkas som ett ifrågasättande av             

diskursordningen förefaller så få att dessa inte på ett trovärdig sätt kunnat utgöra någon större               

del i analysen.  

 

Ytterligare en metodologisk svårighet har varit att kartlägga den omgivande diskursen. Inom            

ramen för denna studie är detta inte möjligt då det varken funnits utrymme eller tid att göra                 
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en fullgod kartläggning av samtliga diskussioner rörande förskolan. Vi har därför utifrån de             

dominerande teman vi upptäckt på hemsidorna samt utifrån förskolan som påverkad av            

marknadisering, mätinstrument och det digitala informationssamhället valt ut litteratur som          

berör dessa ämnen. Möjligtvis hade resultatet blivit annorlunda om vi breddat sökningen och             

vägt in en större mängd litteratur i den systematiska beskrivningen av den makronivå som              

utgör en del i analysen. Den begränsning vi gjort är dock väl vald och baseras på omfattande                 

sökningar och genomgång av litteratur vilket innebär att vi utifrån de texter vi läst kunnat               

välja ut texter som till stor del tycks vara representativa för den diskursordning som omger               

förskolan.  

7.3 Förslag på vidare forskning 

Under studiens gång har flertalet frågor väckts hos oss författare, vi har även kvar en del                

undringar från den inledande tiden av arbetet. Då vi inte fann någon skillnad i förskolornas               

presentation av sig själva utifrån resultatet i brukarundersökningen väcks frågor om på vilket             

sätt mätbarheten får effekt på förskolans verksamhet. Då presentationen är densamma, är det             

också så att verksamheten i praktiken också är det? Om så är fallet kan man undra vad                 

kvalitet i förskolan egentligen är och hur den ska mätas. En intressant vidare forskning skulle               

kunna vara att studera på vilket sätt mätbara resultat får effekt för förskolans verksamhet i               

praktiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
.  
 
 
 
 
 

39 



 
 

 

 

8 Referenslista  
Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas (1998). Kunskapssociologi: hur individen uppfattar           

och formar sin sociala verklighet. 2. uppl. Stockholm: Wahlström & Widstrand 

Biesta, Gert (2011). God utbildning i mätningens tidevarv. 1. uppl. Stockholm: Liber 

Brinkkjaer, Ulf & Høyen, Marianne (2013). Vetenskapsteori för lärarstudenter. 1. uppl.           

Lund: Studentlitteratur  

Bron, Agnieszka (2011) Pedagogik i förändring eller förändringens pedagogik I: Forssell,           

Anna (red.) (2011). Boken om pedagogerna. 6., [omarb.] uppl. Stockholm: Liber 

Chouliaraki, Lilie & Fairclough, Norman (1999). Discourse in late modernity: rethinking           

critical discourse analysis. Edinburgh: Edinburgh Univ. Press  

 

Dahlberg, Gunilla och Åsén, Gunnar (2011) Loris Malaguzzi och den pedagogiska filosofin i             

Reggio Emilia I:Forssell, Anna (red.) (2011). Boken om pedagogerna. 6., [omarb.] uppl.            

Stockholm: Liber 

 

Englund, Tomas & Englund, Tomas (2012). Föreställningar om den goda läraren. Göteborg:            

Daidalo 

Enö I:Harju, Anne & Tallberg Broman, Ingegerd (red.) (2013). Föräldrar, förskola och skola:             

om mångfald, makt och möjligheter. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Gråfors, Martin & Olsson, Helena (2016). En likvärdig förskola i hela kommunen. I: Linder,              

Linda (red.) Pedagogisk miljö i tanke och handling. Stockholm: Lärarförlaget 

40 



Harju, Anne & Tallberg Broman, Ingegerd (red.) (2013). Föräldrar, förskola och skola: om             

mångfald, makt och möjligheter. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Lenz Taguchi, Hillevi (2013). Varför pedagogisk dokumentation?: verktyg för lärande och           

förändring i förskolan och skolan. 2., [rev. och uppdaterade] uppl. Malmö: Gleerup 

Linder. Linda (2016). Rummet som den tredje pedagogen. I: Linder, Linda (red.). Pedagogisk             

miljö i tanke och handling. Stockholm: Lärarförlaget 

Skolverket (2016). Läroplan för förskolan Lpfö 98: reviderad 2016. Stockholm: Skolverket.  

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod.            

Lund: Studentlitteratur 

  

Internetkällor 

Banjac, Mira, 2013. Miljön som talar. I: Förskolan: tidskrift för Sveriges förskollärares            

riksförbund. Stockholm: Tidskriften Förskolan 

Hämtad 2017-12-27 

http://forskolan.se/mira-banjac-miljon-som-talar/ 

 

Dahlman, Pontus, 2010. Förskolan tar plats i designade hus. I: Pedagogiska magasinet:            

Lärarförbundets tidskrift för pedagogisk forskning och debatt. Stockholm: Lärarförbundet 

http://pedagogiskamagasinet.se/forskolan-tar-plats-i-designade-hus/ 

Hämtad 2017-12-27 

 

Johnsson, Mattias & Lindgren, Joakim, 2010. “Great Location, Beautiful Surroundings! 

Making Sense of Information Materials Intended as Guidance for School Choice”. I: 

Scandinavian Journal of Educational Research, 54:2, 173-187, 

Tillgänglig på Internet: http://dx.doi.org/10.1080/00313831003637956 

 

Jordahl, Henrik & Öhrvall, Richard (2013). Nationella reformer och lokala initiativ           

[Elektronisk resurs]. Välfärdstjänster i privat regi. 1 33-88. 

41 

http://forskolan.se/mira-banjac-miljon-som-talar/
http://pedagogiskamagasinet.se/forskolan-tar-plats-i-designade-hus/
http://dx.doi.org/10.1080/00313831003637956


Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-12436 

 

 

Lubienski, Christopher, 2007. Education and Urban Society, 2007, Vol.40 (1), p.118-141 

http://journals.sagepub.com.till.biblextern.sh.se/doi/pdf/10.1177/0013124507303994 

 

Markström, Ann-Marie & Simonsson, Maria (2017). Introduction to preschool [Elektronisk          

resurs] strategies for managing the gap between home and preschool. Nordic Journal of             

Studies in Educational Policy. 1-10 

Tillgänglig på Internet:  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-140818 

 

Olsson, Hanna, 2007 https://www.expressen.se/nyheter/har-ar-google-generationen/  

Hämtad 2017-10-28 

 

Palm, Mimmi, 2017. Olika makt med samma värde. I: Pedagogiska magasinet:           

Lärarförbundets tidskrift för pedagogisk forskning och debatt, (1). Stockholm: Lärarförbundet 

http://pedagogiskamagasinet.se/olika-makt-med-samma-varde/ 

Hämtad 2017-12-27 

 

Stockholms Stad, 2017  
 http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Kvalitet-i-skola/Brukarundersokningar/  

hämtad 2017-09-29 

 

Skollag (2010:800), 2017 
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-20

10800_sfs-2010-800  

Hämtad 2017-12-12 

 

Terri S. Wilson & Robert L. Carlsen, 2016. School Marketing as a Sorting 

Mechanism: A Critical Discourse Analysis of Charter School Websites. I: Peabody Journal of 

Education, 91:1, 24-46. 

42 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-124362
http://journals.sagepub.com.till.biblextern.sh.se/doi/pdf/10.1177/0013124507303994
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-140818
https://www.expressen.se/nyheter/har-ar-google-generationen/
http://pedagogiskamagasinet.se/olika-makt-med-samma-varde/
http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Kvalitet-i-skola/Brukarundersokningar/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800


Tillgänglig på Internet: http://dx.doi.org/10.1080/0161956X.2016.1119564 

 

 

Vetenskapsrådet, 2017  

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ 

Hämtad 2017-11-10 

 

Wilkins, Andrew, 2012. School Choice and the Commodification of Education: A Visual            

Approach to School Brochures and Websites. I: Critical Social Policy. Special Issue:            

Inequalities and Images: Insights for Policy and Practice, 32 (1), 70-87.  

Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1898075 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

43 

http://dx.doi.org/10.1080/0161956X.2016.1119564
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
https://ssrn.com/abstract=1898075


9 Bilagor 

Bilaga 1 Förskolornas hemsidor 

Lägst 

1L:http://raoulwallenbergskolan.se/rwf-bromma/ 
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