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 Abstract 

The preschool – at your service 

A critical discourse analysis of a media debate about the preschool 

In this study I wanted to find out what is said about the preschool in a media debate that took 

place on a discussion forum of a Swedish newspaper’s web site in 2016. Through critical 

discourse analysis I have tried to find out what is said and reflect upon what it says about the 

preschool. Critical discourse analysis focuses on the text, the interaction and the context to 

find out how different discourses are being drawn upon within the interaction to reproduce or 

modify the given context. My results show that the studied media debate takes place within a 

modernistic order of discourse where the preschool as a producer of results and as a business 

company is at stake. This is the preschool as an institution, where the child needs to develop 

certain abilities, and as a producer, offering a service to the consumer; the parent. Half of the 

participants of the debate are questioning the preschool and claim that the institutionalization 

of children has gone too far. The preschool isn’t able to deliver when it comes to care and 

security for the little child, according to the critics. The other half of the participants defend 

the preschool as an institution and see it as a necessary part of the childhood, both as a 

practical solution for the modern society and for what it can give the child when it comes to 

learning and preparing for the future. The critics and the defenders can be understood as 

acting within different historical discourses of the preschool. The critics use arguments from 

the discourse of the child-crib, a socially determined childcare from the 19
th

 century. The 

defenders use arguments from the discourse of the kindergarten, a pedagogically determined 

nursery school with its roots at the turn of the last century. The debate takes place within a 

certain understanding of the preschool which therefore is being reproduced, even though there 

are tendencies towards a more postmodern understanding in some of the written arguments. 

The preschool in the debate show signs of colonization by the systems of money and power, 

through what Fairclough calls marketization of discourse, discourse of bureaucracy and 

discourse of counseling. The preschool under debate is a preschool within the global market 

of free trade, where changing power relations lead to feelings of insecurity and the need for 

control. Throughout the debate one power relation is taken for granted, that is the relation 

between the debater and the debated, between the adult and the child.  
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Inledning 
 

Av alla utbildningsinsatser som en stat kan göra är det 

    de som görs under förskoleåren som ger bäst avkastning. 

(Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet, 

   intervjuas i tidningen Förskolan, Nöjd 2014). 

 

Ovanstående citat är ett exempel på hur förskolans roll diskuteras och definieras. Som förälder, 

förskolepersonal och förskollärarstuderande tar jag del av många olika tankar och åsikter om 

förskolan. Dessa olika sätt att tala om förskolan rymmer förväntningar såväl som förhoppningar om 

vad förskolan är eller kan vara. Jag upplever att det kan vara känsligt att tala om förskolans roll då 

det kan beröra frågor om hur jag bör vara som förälder eller vad jag som personal borde klara av. 

Enligt min uppfattning finns det en hel del som tas för givet när det gäller förskolan men det som 

tas för givet kan skilja sig åt utifrån olika perspektiv, i olika tider, och ändå tolkas som självklart 

inom ett givet perspektiv. Det kan handla om vad förskolan ska vara och för vem. Förskolan är 

ingen neutral plats. Förskolan är en institution som skapas av, och samtidigt skapar, förväntningar 

om vad förskolan är. Genom att tala om, diskutera, debattera, vistas på, arbeta inom och nyttja 

förskolan så gör vi förskola. Vad vi säger, eller inte säger, om förskolan kan ge oss en bild av vad vi 

tänker att förskolan är och bör vara. Jag anser att det är viktigt att reflektera över hur förskolan 

benämns och betraktas. Det säger något om synen på förskolans uppdrag och synen på 

förskolebarnet. 

 

Enligt Nationalencyklopedin är förskolan ”en pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-5 år” 

(Nationalencyklopedin 2016). Förskolan ska erbjuda barn omsorg, utveckling och lärande 

”samtidigt som den skall vara organiserad så att föräldrarna kan förvärvsarbeta eller studera” (ibid.). 

I ett pressmeddelande från mars 2014 talar Skolverket om att antalet inskrivna barn i förskolan är 

rekordstort; nästan 490 000 barn, 84 procent av alla ett- till femåringar i Sverige (Skolverket 2014). 

Förskolan är onekligen en verksamhet som berör många och som det kan finnas många åsikter om. 

Jag har i denna studie valt att göra ett nedslag i vad som sägs om förskolan genom att titta på en 

debatt om förskolan som pågick under en veckas tid på en större svensk dagstidnings webbaserade 

debattforum år 2016. Med hjälp av kritisk diskursanalys, och tidigare studier kring förskolans 

uppdrag, försöker jag ta reda på vad som sägs om förskolan i debatten och reflektera kring vad det 

säger om förskolan.  
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Bakgrund 
Kenneth Hultqvist skriver, i sin avhandling Förskolebarnet. En konstruktion för gemenskapen och 

den individuella frigörelsen, att förskolan växer fram i takt med de stora samhällsomvandlingar som 

sker under 1800- och 1900-talen då ”det traditionella samhället är på väg mot sin undergång, och 

när konturerna av dagens kapitalistiska samhälle tar form” (1990, s. 25). Barnkrubbor inrättas under 

1800-talet och vid sekelskiftet mot 1900-talet inrättas barnträdgårdar, utgångspunkten för dagens 

pedagogiskt motiverade förskola (ibid., s. 11). Hultqvist skriver att behovet av förskola inte enbart 

kan tolkas utifrån dess roll i att få ihop familjeliv och yrkesliv utan även i dess uppgift att ”införa 

barnen i samhället” (ibid.). Det nutida samhället, med dess abstrakta system, administrerade via 

marknad och massmedier, kan vara svårt att överblicka och konstruktionen av förskolan hänger 

samman med tanken om hur världen kan göras gripbar för de mindre barnen. Bakgrunden till de 

statliga förskoleprogrammen är, enligt Hultqvist, den moraliska kris som förskolans pionjärer ser i 

urbaniseringens och industrialismens spår (ibid., s. 27). Inflyttningen till städerna, i kombination 

med den ökande tendensen att arbeta utanför hemmet, befaras leda till att familjer faller sönder och 

att barn lämnas ensamma på gator och torg. Samhället behöver gå in och se till att barnen uppfostras 

och att familjers moral upprätthålls. Här sås fröet till den offentliga sektorn, det svenska 

folkhemmet, och den institutionaliserade barndomen. Gränsen mellan privat och offentligt luckras 

upp. Religion och tradition ger vika för de sociala vetenskaperna (ibid., s. 28). 

Institutionaliseringen av barndomen  
Jan Kampmann beskriver institutionaliseringen av den nordiska barndomen i två steg (Kampmann 

2004, se Halldén 2007, s. 166). Det första steget tas under 1970-talet då förskolan utvecklas till en 

institution med pedagogisk heldagsomsorg. Förskolan möjliggjorde mödrars förvärvsarbete och 

sågs, enligt Kampmann, som en resurs för barnen (ibid.). Utvecklingspsykologiska teorier formade 

grunden till den tidens förskolepedagogik och idéer om att barnet utvecklas i samspel med miljön 

(ibid., s. 167). Bilden av modern som centralgestalt ersattes av en syn på barnet som socialt och i 

behov av flera sociala relationer. Den andra institutionaliseringen påbörjades, enligt Kampmann, på 

1990-talet då förskolan organisatoriskt knöts till skolan (ibid.). Barnet som kompetent kliver fram 

och begreppen lärande och omsorg knyts samman, med lärandet i förgrunden. Förskolan ses i första 

hand som en del av skolsystemet, inte som barnomsorg eller arbetsmarknadspolitik (ibid., s. 168).  

Egen läroplan 
1998 fick förskolan en egen läroplan, som reviderades 2010: Läroplan för förskolan Lpfö 98 

(Reviderad 2010), hädanefter kallad Läroplanen i denna text (Skolverket 2011). Läroplanen anger 

förskolans uppdrag, vilka värden som ska ligga till grund för verksamheten, mål och riktlinjer för 

förskolans arbete samt ansvarsfördelningen av detta arbete. Förskolans verksamhet beskrivs som 



3 
Mia Sjöö / Förskolan – till er tjänst / Självständigt arbete / VT 2016 

utbildning med syfte att utveckla barns kunskaper och värden (Skolverket 2011, s. 4). I Läroplanen 

står det att förskolan ska ”lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på 

sikt aktivt ska delta i samhällslivet” (ibid.). Värden som solidaritet och tolerans ska grundläggas och 

utvecklas. Förskolan ska utveckla barns sociala och kommunikativa kompetenser, förmågor som 

anses viktiga att ha med sig i ett samhälle med snabb förändringstakt och stort informationsflöde 

(ibid., s. 6). Förskolan ska utgå från barnens förmågor; ”företagsamhet” och ”lust att lära” (ibid.) för 

att ”lägga grunden för ett livslångt lärande” (ibid., s. 5). Enligt Läroplanen bör förskolan fungera 

som ett stöd för familjerna. Förskolan ska komplettera hemmen för att främja barnets utveckling 

(ibid., s. 13). Det ska råda balans mellan omsorg, utveckling och lärande utifrån det enskilda barnets 

behov (ibid., s. 5). Förskolans kvalitet ska ”kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, 

utvärderas och utvecklas” (ibid., s. 14). Utvärderingen ska ske genom att barns utveckling och 

lärande dokumenteras. Barn och föräldrar ska ha inflytande över denna utvärdering (ibid., s. 15). 

Förskolan och förskolebarnet   
Gunilla Halldén skriver, i Den moderna barndomen och barns vardagsliv, att förskolan numera 

ingår i barndomen (2007, s. 16). En majoritet av de barn som lever i Sverige idag tillbringar tid 

varje vecka på denna institution, utformad för barn och bemannad av mer eller mindre utbildad 

personal. Enligt Halldén utformas förskolan genom ständiga förhandlingsprocesser (ibid., s. 15). 

Förskolan formas inte enbart av beslutsfattare, styrdokument, personal och föräldrar utan förhandlas 

fram i den förskolevardag som levs och praktiseras och där barnen är aktiva medaktörer (ibid.).  

 

Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence skriver, i Från kvalitet till meningsskapande. 

Postmoderna perspektiv – exemplet förskolan, att ”förskoleinstitutioner har stor symbolisk 

betydelse” (1999, s. 165). Vad vi säger om förskolan och hur förskolan organiseras bygger på 

värderingar och får sociala konsekvenser (ibid.). Tankar om förskolans roll säger något om hur vi 

vuxna ser på barndomen och barns platser i samhället. Jag vill i denna studie försöka se vilka 

tolkningar av förskolan som kan träda fram i en aktuell debatt. För att kunna urskilja olika sätt att 

tala om förskolan kommer jag att ta hjälp av tidigare studier om förskolan och förskolebarnet. 

Tidigare forskning 
Här följer en genomgång av tidigare studier som jag har tagit del av och som har relevans för min 

studie i och med att de visar på olika sätt att förstå och tala om förskolan och förskolebarnet genom 

förskolans framväxt och samtid. 
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Bilden av barnet i statliga utredningar om förskolan 

Hultqvist har studerat bilden av barnet som framträder i de statliga förskoleprogrammen, från 

barnträdgården runt 1920 fram till Barnstugeutredningen 1972 (1990, s. 62). Hultqvist har 

rekonstruerat vad som har skrivits om barn, hur det har sagts och med hjälp av vilka diskurser, för 

att visa på hur problemet med att införa barnet i samhället finner sin lösning inom givna tolkningar 

(ibid., s. 20). Enligt Hultqvist bildar historiska omständigheter en ram för vad som är möjligt att 

tänka om barnet och förskolan i en given kontext (ibid., s. 16).   

Barnträdgårdsdiskursen 

Fröet till förskoleprogrammen finner Hultqvist i barnträdgårdens syn på barnet och dess fostran 

(1990, s. 63). I ett skede där familjen hotas av upplösning och riskerar att tappa greppet om barnen 

behöver gemenskapen återupprättas. Familjen ses som oersättlig, men barnträdgården anses kunna 

kompensera för befarade brister (ibid., s. 88). Barnträdgården ska fungera som ett moraliskt rum 

och barnträdgårdsledarinnan ska likt en trädgårdsmästare övervaka tillväxten och förhindra att 

ogräset tar över i barndomens trädgård (ibid., s. 100). I ett historiskt skede där individen lösgörs 

från traditionella gemenskaper framstår barnträdgården som en ny gemenskap som ska hjälpa barnet 

att införliva de moraliska principer som krävs för att barnet så småningom ska kunna agera som en 

självständig individ i den större gemenskapen, samhället (ibid., s. 107).  

Storbarnkammaren 

1935 kommer boken Stadsbarn. En bok om deras fostran i storbarnkammare av Alva Myrdal, en 

bok som, med Hultqvists beskrivning, bereder vägen för det moderna projektet och den moderna, 

institutionaliserade barndomen (1999, s. 153). Boken beskriver pågående frigörelseprocesser: 

staden från landsbygden, barnet från modern och kvinnan från familjen (ibid.). Myrdal företräder en 

vision om ett modernt industrisamhälle, vilket kräver tillgång till arbetskraft av rätta virket. Staten 

ska ta över en viss del av ansvaret för barnens fostran, och samtidigt utbilda föräldrarna, så att 

barnet fostras i rätt riktning med hjälp av sociala vetenskaper som pedagogik och psykologi. 

Storbarnkammaren ska fungera som länken mellan barnet och samhället och kompensera för brister 

i hemmet. Barnet ska införliva den moraliska och sociala ordningen och bli en fulländad individ 

(ibid., s. 169ff). Barnet, i Myrdals tappning, är ett barn som fortsatt rör sig i barnträdgårdens 

diskurs, ett barn som framstår som ett projekt med fokus på framtiden (ibid., s. 177).  

Betänkande angående barnkrubbor och sommarkolonier 

Familjen kan inte längre ge barnet allt det som krävs i det moderna samhället, konstaterar den första 

statliga utredningen om förskolan; Betänkande angående barnkrubbor och sommarkolonier mm, 

från 1938, enligt Hultqvist (1990, s. 201). Förskolefostran anses både gynna befolkningstillväxten 

och höja befolkningens moraliska och psykologiska kvaliteter (ibid., s. 206). I betänkandet 
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resoneras kring vilken form av förskola som är bäst lämpad för det moderna samhället. Det finns 

två befintliga falanger att ta hänsyn till; barnträdgårdarna och barnkrubborna. Barnträdgårdarna är 

pedagogiskt motiverad uppfostran, med hänvisning till socialvetenskaper, några timmar om dagen. 

Barnkrubban är den socialt och medicinskt motiverade omvårdnad och omsorg som tillämpas för 

barn vars mödrar arbetar utanför hemmet större delen av dagen (ibid., s. 208, 224). I betänkandet 

förordas en kompromiss där omvårdnad dock underordnas uppfostran (ibid., s. 209f). Barnet 

framstår alltjämt som ett statligt kontrollerat projekt, för samhällets bästa (ibid., s. 217).       

Daghem och förskolor 

Även i Daghem och förskolor, från 1951, känns retoriken från 1930-talet igen, skriver Hultqvist 

(1990, s. 219). De tidigare falangerna barnkrubba och barnträdgård definieras daghem respektive 

deltidsförskola. Bristen på arbetskraft föranleder betänkandet att förorda en utbyggnad av den 

offentliga barnomsorgen (ibid., s. 221). Daghemmens och förskolornas skilda utgångspunkter, 

vetenskapliga motiveringar och uppdragsformuleringar tycks svåra att jämka. Utredningen anger  

att barn bör fostras i hemmet upp till tre års ålder. Samtidigt lyfts kvinnans rätt till arbete fram och 

ett daghem för den nya tiden förordas, med hemliknande miljö och utbildad personal (ibid., s. 229). 

Daghem och förskolor försöker jämka samman motstridiga diskurser; barnträdgård och barnkrubba, 

deltidsförskola och daghem, uppfostran och omsorg.   

Barnstugeutredningen 

I Barnstugeutredningen, från 1972, förordas slutligen ett enhetligt namn för det som tidigare 

indelats i deltidsförskola/barnträdgård respektive daghem/barnkrubba: ”förskola” (Hultqvist 1990, 

s. 243f). Förskolan ses som ett komplement till familjen och ska stödja barnets utveckling (ibid., s. 

244f). Förskolan ska fungera som en mötesplats och en gemenskap. Den pedagogiska praktiken 

motiveras av utvecklingspsykologiska teorier om stegvis utveckling. Barnet ska bygga upp sin inre 

auktoritet genom indirekt styrning, korrigeringar av icke önskvärt beteende, och genom mänskliga 

möten (ibid., s. 262). Barnet som utforskare börjar ta form, även om det, enligt Hultqvist, är långt 

ifrån ett fritt utforskande (ibid., s. 266). Barnet i Barnstugeutredningen är fortfarande ett framtidens 

projekt, men börjar framstå som delaktigt i skapandet av sin egen framtid (ibid., s. 267ff).  

Förskolan som intermediate domain 
Med hjälp av Berry Mayalls begrepp intermediate domain kan vi, enligt Halldén, beskriva förskolan 

som en sfär där det privata och det offentliga möts och ingriper i varandra (Mayall 2002, se Halldén 

2007, s. 87). Förskolan, situerad i detta gränsområde, bär samtidigt på en tudelad historik med det 

ena benet i den omhändertagande barnkrubban och det andra i den uppfostrande barnträdgården 

(2007, s. 82).  
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Omsorg och lärande  

Enligt Halldén förekommer begreppet omsorg i dagens förskolediskurs enbart i samband med 

begreppet lärande – och det är lärandet som står i fokus (2007, s. 60). Halldén beskriver denna 

allians mellan begreppen i relation till strävan att betraktas som en professionell verksamhet som 

inte bara ägnar sig åt barnpassning (ibid.). Med fokus på lärandet framstår barnet, likt barnet i 

barnträdgårdens diskurs, som ett projekt och förskolans roll blir att ge varje enskilt barn de bästa 

förutsättningar att utvecklas till självständiga individer inom kollektivet (se Barnträdgårdens 

diskurs, s. 4, denna uppsats). Halldén menar att den starka betoningen på lärandet, och på barnets 

kompetens, kan sägas ha vunnit kampen om hur vi ska se på förskolan i och med införlivandet i 

skolans organisation och införandet av en egen Läroplan. Detta fokus på lärande skapar, enligt 

Halldén, en bild av barnet där omsorgsbehovet görs osynligt (ibid.).  

Det kompetenta barnet  

Barnet i den andra fasen av institutionalisering, då förskolan knyts till skolan och får en egen 

läroplan (1998), är ett kompetent och nyfiket barn som lär sig i ett socialt sammanhang, ett barn 

som är aktivt och flexibelt och som är sitt eget projekt. Det kompetenta barnet är ett barn med 

sociala förmågor och en egen agens, ett barn som inte skiljer sig så mycket från den vuxne (Halldén 

2007, s. 14). Fröet till detta kompetenta barn kan anas i den beskrivning Hultqvist ger av barnet i 

Barnstugeutredningen (se s. 5, denna uppsats). Enligt Kampmann är bilden av det kompetenta 

barnet starkt förknippad med institutionaliseringen av barndomen (Kampmann 2004, se Halldén 

2007, s. 35). Utbyggnaden av förskolan underlättas av, eller rentav förutsätter, att barn är 

kompetenta (ibid.). Enligt Halldén är synen på barndomen idag full av motsägelser (2007, s. 54ff). 

Barnet ska stå i centrum samtidigt som föräldrar [mödrar] förväntas förverkliga sig själva och räcka 

till både i hemmet och på arbetet. Berit Nordström, leg. psykolog, hävdar, i föreläsningen Tolka och 

förstå små barn (2016), att utvecklingen har gått mot att föräldrar inte längre tror sig kunna ta hand 

om sina barn utan rådgör med förskolepersonalen i allehanda frågor. Barnets behov ska prioriteras 

samtidigt som barnet tillbringar en stor del av sin vakna tid separerad från sina anhöriga. Nordström 

hävdar, i likhet med Halldén, att behovet av närhet riskerar att hamna i skymundan, inte bara i och 

med att barn-föräldratiden är begränsad utan även som en konsekvens av att förskolan fokuserar 

mer och mer på pedagogik, dokumentation och utbildning (Nordström 2016).   

 

Förskolebarnet lever sitt liv under inverkan av diskurser, olika sätt att tala om barn och barndom. 

Halldén påpekar att dessa bilder inte är det enskilda barnets levda verklighet (Halldén 2007, s. 184). 

Samtidigt kan bilderna skymma sikten och Halldén frågar sig vad som hamnar i skymundan när 

begrepp som aktivitet, kompetens och självständighet står i fokus (ibid., s. 181).  
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Konstruktioner av barnet inom modernitet och postmodernitet 

Dahlberg, Moss och Pence skriver att konstruktioner av barnet är produktiva, det vill säga att hur vi 

ser på barnet avgör hur de institutioner vi skapar för barnet ser ut, och vilket pedagogiskt arbete som 

förväntas ske på dessa institutioner (1999, s. 104). Dahlberg, Moss och Pence skiljer mellan 

modernistiska konstruktioner av barnet och mer postmoderna perspektiv.  

Modernitetens barn 

Barnet som kunskaps-, identitets- och kulturreproducent är en modernistisk konstruktion där barnet 

framstår som tabula rasa, ett oskrivet blad eller ett tomt kärl som bör fyllas på med det som behövs. 

Under den tidiga barndomen bör barnet matas med förutbestämda kunskaper, färdigheter och 

värderingar så att barnet är redo för inlärning när det är dags att börja skolan. Barndomen blir här 

starten på en framgångsrik utveckling längre fram i livet, bara man ser till att barnet får med sig rätt 

saker från början (Dahlberg, Moss & Pence 1999, s. 105). Barnet som oskyldigt, i livets guldålder, 

är det fria och oförvägna barnet som så länge det går bör skyddas från den vuxna, exploaterande och 

kommersialiserade världen. Barndomen framstår som ett paradis och med psykologins legitimering 

ska barnet få leka och skapa fritt i en skyddande atmosfär där kontinuitet och trygghet ger barnet 

möjlighet att få vara barn (ibid., s. 106). Det lilla barnet som natur, eller de biologiska stadiernas 

vetenskapliga barn, är ett barn som bär sin utveckling inom sig och följer en given utvecklingskurva 

som kan indelas i olika stadier som leder till full mognad (ibid., s. 107). Konstruktionerna av barnet 

inom moderniteten ger bilden av ett barn som utvecklas på ett förutbestämt sätt, vilket kan beskrivas 

med vetenskapliga termer. Enligt Dahlberg, Moss och Pence ger det modernistiska projektet vid 

handen ett fattigt, passivt och beroende barn som behöver utrustas för det som komma skall eller 

skyddas för att kunna utvecklas utifrån sin givna plan (1999, s. 110, 118). Pedagogen framstår som 

en auktoritet som ska förmedla en bestämd kunskapsmängd till det enskilda barnet som en dag ska 

uppnå mognad och autonomi. Den modernistiska blicken på barnet är framåtsyftande, mot det som 

barnet kommer att bli och behöver bli, med hjälp av beskydd eller stimulans (ibid., s. 118). 

Modernitetens barn känns igen från Hultqvists beskrivning av barnet i förskolans historiska 

falanger, barnträdgård och barnkrubba (se s. 4f, denna uppsats). 

Postmodernitetens barn  

I takt med att utvecklingspsykologin har problematiserats och socialkonstruktionistiska och 

postmoderna perspektiv har tagit sig in på den diskursiva arenan uppstår, enligt Dahlberg, Moss och 

Pence, nya konstruktioner av barnet; barnet som medkonstruktör av kunskap, identitet och kultur 

(1999, s. 110). De flesta barn tillbringar i dag större delen av dagen i förskolan. Mayall beskriver 

det som att barnet extraheras ur familjen och kliver fram som individer och som en egen social 

grupp (1996, se Dahlberg, Moss & Pence 1999, s. 111). Barnet framstår som en aktör i samhället, 

med egna relationer och med en egen röst. Med postmodernistiska ögon betraktas barnet som ett 
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rikt och aktivt barn (Dahlberg, Moss & Pence 1999, s. 112ff). Kunskap ses inte som en färdig 

produkt att förmedla utan är något som skapas i ett kommunikativt sammanhang (ibid., s. 113f). 

Barnet som medkonstruktör kan jämföras med det kompetenta barnet (se s. 6, denna uppsats). Det 

postmoderna samhället kan beskrivas som ett föränderligt samhälle där inget längre kan tas för 

givet, vilket ställer krav på flexibilitet hos den enskilda individen (Dahlberg, Moss & Pence 1999, s. 

120). Barnet behöver vara delaktigt i att konstruera sin egen kunskap och sitt eget liv. Detta 

diskuteras ofta som något negativt, att det ställs för stora krav på individen, men Dahlberg, Moss 

och Pence, vill lyfta fram det positiva i att möjligheterna blir fler (ibid., s. 122). Den postmoderna 

pedagogen blir här en pedagog som skapar möjligheter till utforskande (ibid., s. 208). I den 

postmoderna blicken kan enskild omsorg av föräldrarna begränsa barnet. Det postmoderna barnet 

”önskar sig och reagerar positivt på ett stort antal olika relationer med andra barn och vuxna”, 

skriver Dahlberg, Moss och Pence (ibid., s. 116).  

Konstruktioner av förskolan inom modernitet och postmodernitet 

Förskolan är en produkt av vårt sätt att se på barnet samtidigt som förskolan som institution är med 

och skapar bilden av barnet. Konstruktioner av förskolan, såväl som av barnet, den pedagogiska 

praktiken eller pedagogen, är både konstruerade och konstruerande. ”Det vi anser att dessa 

institutioner är, det bestämmer vad de gör och vad som pågår inne i dem”, skriver Dahlberg, Moss 

och Pence (1999, s. 131) och beskriver moderna såväl som postmoderna sätt att tala om förskolan.  

Förskolan som resultatproducent och affärsföretag 

Modernistiska konstruktioner av förskolan, förskolan som resultatproducent och som affärsföretag, 

har till uppgift att fylla barnet med kunskap, främja barnets utveckling och förbereda barnet för 

skolan och framtiden. Samtidigt som antalet förvärvsarbetande föräldrar [mödrar] ökar under andra 

hälften av 1900-talet, och därmed har behov av omsorg i allt högre grad, finns bilden av 

hemuppfostran kvar. Lösningen blir, enligt Dahlberg, Moss och Pence, att se förskolan som ett 

ställföreträdande hem, en del av folkhemmet (1999, s. 133ff). Förskoleinstitutionernas expansion 

och utveckling under 1900-talet kopplas samman med visioner om en gyllene framtid befolkad av 

ideala samhällsmedborgare (Dahlberg 1998, se Dahlberg, Moss & Pence 1999, s. 135). Förskolan 

ska skydda barnet från det som kan vara skadligt i det framväxande samhället och samtidigt främja 

utvecklingen av den goda, starka och självständiga medmänniskan. Inom förskolan som 

resultatproducent blir det relevant att finna effektiva metoder för att uppnå önskvärda resultat. I 

förskolan som affärsföretag träder marknaden in på arenan. Förskolan ses inte längre bara som en 

institution utan som ett företag som säljer sin produkt (verksamheten) till kunder (föräldrar) som gör 

mer eller mindre aktiva val (Dahlberg, Moss & Pence 1999, s. 137). Förskolans utveckling kan 

kopplas samman med visionen om ”en modern industrialiserad nationalstat”, skriver Dahlberg, 
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Moss och Pence (ibid., s. 140). Under de senaste decennierna har dock nationalstaten försvagats i 

takt med att den globala marknaden har expanderat (Dahlberg, Moss & Pence 1999, s. 140). 

Förskolans roll blir därmed att trygga en framtida, flexibel, arbetskraft som kan konkurrera på den 

globala arenan. Marknaden flyttar in i det offentliga och förskolan genomsyras av en affärsmässig 

kontext (ibid., s. 141). Barn och föräldrar blir till konsumenter av den service som förskolan 

tillhandahåller (ibid.). Denna beskrivning av förskolan kan kopplas till Faircloughs begrepp 

marketization of discourse (se s. 14, denna uppsats).  

Diskursen om kvalitet  

Diskursen om kvalitet kan sägas utgöra garanten för de modernistiska konstruktionerna av förskolan 

(Dahlberg, Moss & Pence 1999, s. 167). I takt med att förskolan har expanderat och decentraliserats 

har efterfrågan på objektiva, kvantifierbara bedömningar av förskolans kvalitet ökat. Ett system av 

experter definierar och mäter kvaliteten och kunderna förlitar sig på experternas utlåtanden vid val 

av förskola. Kvalitetsutvärderingar blir till en kontrollmekanism och ett valmöjlighetsverktyg. För 

att bedöma förskolans kvalitet fokuseras områden som personalens kompetens och barnens framtida 

skolprestationer. Även kundtillfredsställelse kan ses som ett mått på förskolans kvalitet och kundens 

krav och önskemål kan utgöra kriterier för bedömning av kvalitet (ibid., s. 179ff).  

Förskolan som ett forum i det civila samhället 

Dahlberg, Moss och Pence ser framför sig, med inspiration från förskolorna i Reggio Emilia, att 

förskolan i det postmoderna samhället skulle kunna konstrueras som ett forum i det civila samhället 

(1999, s. 143, 152). Förskolan som forum ska vara öppen för alla och ses som en rättighet för varje 

barn. Enligt Dahlberg, Moss och Pence, uppfattas även små barn enligt denna konstruktion av 

förskolan ”som kapabla att klara av och faktiskt önska sig och må bra av relationer till smågrupper 

av andra barn och vuxna, utan att detta medför risker för vare sig deras hälsa eller för deras relation 

till föräldrarna” (ibid., s. 159). Pedagogen ska agera som medkonstruktör av kunskap tillsammans 

med barnen och skapa utrymme för utforskande och reflektion (Malaguzzi 1993, Rinaldi 1993, se 

Dahlberg, Moss & Pence 1999, s. 160). Barnet i den postmoderna konstruktionen behöver utveckla 

ett antal förmågor för det komplexa samhället; flexibilitet, kritiskt tänkande och initiativförmåga 

(Dencik 1997, se Dahlberg, Moss & Pence 1999, s. 161). Dahlberg, Moss och Pence konstaterar att 

även barnet i den postmoderna förskolan har behov av omsorg, men att frågan är vad vi väljer att 

förskolan ska vara utöver det (1999, s. 164f).   

 

Så långt en genomgång av tidigare studier om förskolan och förskolebarnet som jag har tagit del av. 

I min analys av den utvalda mediala debatten vill jag undersöka om jag kan finna kopplingar till 

dessa tidigare studier. I vilken utsträckning kan exempelvis modernistiska eller postmodernistiska 

konstruktioner av förskolan träda fram i det som skrivs? För att få syn på olika sätt att tala om 
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förskolan i materialet kommer jag att ta hjälp av kritisk diskursanalys. I min analys kommer jag 

därmed använda ordet diskurs för att beskriva de olika sätt att tala om förskolan och förskolebarnet 

som jag kan finna i mitt material, och som har presenterats i denna genomgång av tidigare studier.      

Teoretiska utgångspunkter  
Jag tillämpar kritisk diskursanalys i mitt analysarbete, en teoretisk ansats som bygger på 

socialkonstruktionism och poststrukturalistisk språkteori. Marianne Winther Jørgensen och Louise 

Phillips beskriver socialkonstruktionism i Diskursanalys som teori och metod, med referenser till 

Vivien Burr (1995, se Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 11). Socialkonstruktionismen bygger 

på tanken om att verkligheten är socialt konstruerad. Vår kunskap om världen är ingen råkopia av 

verkligheten utan utgör en produkt av vårt sätt att se, tolka och sätta ord på det vi erfar. Vår kunskap 

om verkligheten uppstår i ett historiskt och kulturellt sammanhang. Genom social interaktion 

skapas, upprätthålls eller förhandlas uppfattningar om verkligheten. Kunskap kan etableras som 

gemensamt delade sanningar om verkligheten, sanningar som får sociala konsekvenser då de avgör 

vad som ses som självklart eller otänkbart i den sociala gemenskapen (ibid., s. 12). Enligt 

poststrukturalistisk språkteori utgör språket inte bara det verktyg genom vilket vi kan tolka och 

beskriva världen utan är även bidragande till att forma verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s. 18).  

Diskursanalys 
En diskurs kan, enligt Winther Jørgensen och Phillips, beskrivas som ”ett bestämt sätt att tala om 

och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (2000, s. 7). Diskursanalys handlar om att studera 

dessa sätt att tala om verkligheten. Diskursiva mönster upprätthålls eller utmanas i den diskursiva 

praktiken, i konkreta språkliga handlingar (ibid., s. 18). Enligt Winther Jørgensen och Phillips 

beskrev Michel Foucault, en av diskursanalysens förgrundsgestalter, sanningen som en diskursiv 

konstruktion i en given kunskapsregim som sätter gränser för vad som överhuvudtaget kan betraktas 

som sant och vad som kan uttalas i ett givet sammanhang (Christensen 1994, se Winther Jørgensen 

& Phillips 2000, s. 19). Foucault hävdar att det inte går att komma fram till någon slutgiltig sanning 

eftersom det är omöjligt att kliva utanför diskurserna (Mills 1997, se Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s.21). Sanningseffekter skapas inom diskurser och det är ingen idé att försöka ta reda på vad 

som är sant eller osant. Det som kan studeras är de diskursiva processer som skapar föreställningar 

om vad som är sant eller falskt (ibid.).  

 

Enligt Foucault går makt och kunskap hand i hand (1980, se Winther Jørgensen & Phillips 2000, 

s.20). Makt skapar kunskap och kunskap ger makt. Makt definierar vad som är möjligt i ett givet 

sammanhang. Samtidigt är makt produktiv och inrymmer olika möjligheter (ibid.). Den sociala 
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praktiken skapas, upprätthålls och förändras via makt, kunskap och diskursiv praktik. Sättet att tala 

om något utövar makt över det som inte lyfts fram. Foucault beskrev bland annat hur kriminalitet 

skapas som ett särskilt fenomen i samhället med egna institutioner (fängelser), specifika subjekt 

(kriminella) och med specifika kunskaper (psykiatri och kriminologi) (Foucault1987, se Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s.20). På samma sätt tänker jag mig att förskolan kan ses som en social 

och diskursiv praktik, skapad historiskt via kunskapsregimer som utvecklingspsykologi till ett 

område med egna institutioner (förskolor), egna subjekt (förskolebarn och förskollärare) och 

särskilda praktiker (inskolning, utvecklingssamtal och samling). Medan Foucault definierade en 

given kunskapsregim i en viss epok menar Winther Jørgensen och Phillips att efterföljande 

diskursanalytiska angreppssätt lyfter fram konkurrerande diskurser i en given samtid (2000, s.13).  

I min studie av vad som sägs om förskolan i den utvalda debatten tar jag hjälp av Norman 

Faircloughs kritiska diskursanalys, som den beskrivs i Language and power (Fairclough 2015) och 

Diskursanalys som teori och metod (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Jag har valt ut begrepp 

som beskrivs och tillämpas inom kritisk diskursanalys, så som jag tolkar dem utifrån de givna 

källorna, efter vad jag bedömer som intressant och användbart för att placera in min studie i ett 

sammanhang och genomföra en analys.  

Kritisk diskursanalys 

Fairclough intresserar sig för hur språk används för att upprätthålla eller förändra maktrelationer i 

samhället. Dessa processer av upprätthållande respektive förändring kan studeras med hjälp av 

kritisk diskursanalys (Fairclough 2015, s. vi). En kritisk diskursanalys utgår från en språklig 

handling, en kommunikativ händelse, till exempel en debatt eller en text.  

Subjektspositioner  

En text är en produkt av en textproduktionsprocess. Diskursen refererar till hela den sociala 

interaktionsprocessen; produktionen av texten, texten och tolkningen av texten. Textproduktion och 

texttolkning utgår från författarens/läsarens tidigare erfarenheter, värderingar och uppfattningar, det 

som Fairclough benämner members’ resources, MR (Fairclough 2015, s. 57). Textens produktion 

och tolkning påverkas även av författarens respektive läsarens position i den givna kontexten, det 

som Fairclough benämner subjektsposition (ibid., s. 68). Inom en social institution som förskolan 

finns det olika subjektspositioner, till exempel pedagog, barn och förälder. Subjektspositionen är 

den utgångspunkt subjektet har i en given situation och avgör vilka diskursiva konventioner 

subjektet har att relatera till, det vill säga de förväntningar och möjlighetsvillkor som följer med att 

inta rollen som exempelvis ’förskollärare’ eller ’förälder’. Enligt Fairclough begränsas sociala 

subjekt av sina subjektspositioner, samtidigt som begränsningar möjliggör kreativitet (ibid., s. 69). 

När subjektet agerar utifrån sin subjektsposition kan agerandet antingen reproducera eller modifiera 
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diskurser utifrån givna diskursiva konventioner (ibid., s. 69). En text skapas således utifrån 

textförfattarens tolkning av ämnet, och påverkas av författarens subjektsposition och MR. Texten 

tolkas därefter av läsaren utifrån dennes subjektsposition och MR. I en skriftlig debatt, som är fallet 

i min studie, har textförfattaren makt över vad som skrivs och hur det skrivs, men är samtidigt 

påverkad av sin MR, sin subjektsposition, sina tolkningar av tidigare inlägg i debatten, status quo 

föreställningar inom ämnet och tänkta läsare. Den producerade texten kan bidra till att status quo 

upprätthålls eller ifrågasätts.    

Reproduktion, förändring och makt 

Produktionen av texten är en handling som är situerad i ett diskursivt sammanhang och samtidigt 

delaktig i att bekräfta eller ifrågasätta det givna sammanhanget (Fairclough 2015, s. 67f). Diskurser, 

som tar sig uttryck i producerade texter, är inte bara med och skapar verklighetens sociala strukturer 

utan är samtidigt en spegling av verkligheten då de sociala strukturerna i sin tur påverkar vad som 

skrivs. I och med att diskurser reproduceras eller modifieras sker i samma andetag en legitimering 

eller ett ifrågasättande av givna maktrelationer (ibid., s. 70f). Detta kan ske omedvetet, framförallt i 

de fall där existerande maktrelationer bekräftas då dessa ofta tas för givet och därmed framstår som 

dolda vid första anblicken. Ideologier är inbäddade i diskurser som tas för givna (ibid., s. 101). 

Ideologier blir så för givet tagna att berörda diskurser framstår som naturliga. De sätt att tala om 

något som har tolkningsföreträde framstår som självklara – ’det är så det är’. När något framstår 

som naturligt, självklart, kan det uppfattas som neutralt (ibid., s. 113). Genom kritisk diskursanalys 

kan makten synliggöras och det som tas för givet förstås som en social konstruktion (ibid., s. 69f).  

Diskursordning och intertextualitet 

En kritisk diskursanalys tar hänsyn till den kommunikativa händelsen och diskursordningen. 

Diskursordning är ett samlingsbegrepp för de olika diskurser som används inom en social institution 

eller social domän (Winther Jørgensens & Phillips 2000, s. 73). Olika diskursiva praktiker ryms 

inom en och samma diskursordning och dessa kan ha olika sätt att se på och definiera den ordning 

som de ingår i och använda olika diskurser för att placera sig i sitt sociala sammanhang. Utifrån 

detta resonemang tänker jag mig att förskolan kan ses som en diskursordning, en social institution 

som rymmer ett antal olika sociala och diskursiva praktiker som på olika sätt reproducerar eller 

förändrar synen på vad förskolan är eller bör vara. Den kommunikativa händelsen i den här studien 

utgörs av de olika inläggen i debatten. De separata textinläggen kan tillämpa olika diskurser och 

därmed definiera den sociala praktiken på skilda vis och bidra till att reproducera eller försöka 

förändra förskolan som diskursordning och social praktik. En kommunikativ händelse står dessutom 

alltid i relation till tidigare kommunikativa händelser inom diskursordningen. Valet av ord och sättet 

att skriva påverkas av vad som tidigare sagts och skrivits. Detta förhållande mellan kommunikativa 
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händelser kallar Fairclough för intertextualitet (Fairclough 1992a, se Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s. 77). I vissa fall är texter än mer direkt relaterade till andra texter genom att en text refererar 

till eller kommenterar en tidigare skriven text. Detta benämner Fairclough manifest intertextualitet 

(ibid.). Den debattråd som utgör den kommunikativa händelsen i denna studie kännetecknas av 

intertextualitet genom att texterna ingår i en diskursordning, där förskolan diskuteras. Samtidigt 

inbegriper debattformen en hög grad av manifest intertextualitet.  

Den kommunikativa händelsen som text, interaktion och kontext 

Den kommunikativa händelsen kan ses som text, som diskursiv praktik och som social praktik 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 74). En kritisk diskursanalys av en text består av tre moment 

(se figur 1, nedan). Först beskrivs själva texten, vilka ord som används och hur texten är skriven. 

Därefter görs en tolkning av vad texten vill säga, vilket kan beskrivas som relationen mellan text 

och interaktion. Slutligen relateras det skrivna till andra texter och till diskurser, det vill säga 

relationen mellan interaktionen och dess sociala kontext (Fairclough 2015, s. 58, 128). Identifierade 

diskurser, olika sätt att tala om något, säger något om hur det specifika ämnet förstås. En kritisk 

diskursanalys kan visa på hur de ord som används i texten artikulerar diskurser som på olika sätt 

påverkas av, och påverkar, den sociala praktiken.  

 

Figur 1. Text, interaktion och kontext. Text står för den kommunikativa händelsen,  

interaktion är vad som sägs och hur det sägs (textproduktion och tolkning), medan  

kontext handlar om i vilket sammanhang det sägs och vad det säger om den sociala  

praktiken. (Fairclough 2015, s. 58.) 

 

I en kritisk diskursanalys av själva texten kan ett antal lingvistiska analysverktyg tillämpas för att se 

hur texten skriver fram och placerar sig i diskurser. Ett exempel är modalitet, det vill säga olika sätt 

att ange graden av visshet i ett uttalande (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 87). En tolkning 
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kan till exempel framställas som en självklarhet, en absolut sanning, ett förslag eller en personlig 

åsikt. Modalitet kan skrivas fram genom tillämpning av hedges, en form av gardering för att mildra 

ett uttalande genom att till exempel säga att något var ’ganska kul’ eller ’lite långt’ (ibid., s. 88). 

Texter kan skrivas i en personlig stil som antyder ett jämlikt förhållande mellan författare och 

läsare, eller skrivas i en opersonlig stil som skapar distans och framhäver textförfattarens auktoritet. 

I analysen beaktas även graden av intertextualitet, det vill säga i vilken grad en text bygger vidare 

på andra texter. Hur texten är skriven, i anslutning till vad texten vill framföra, säger något om i 

vilken eller vilka diskurser texten gör sig giltig. Olika diskurser kan identifieras och texten kan 

placeras inom den givna diskursordningen för att försöka utröna om textens diskursiva praktik 

bidrar till ett bevarande eller ett ifrågasättande av rådande status quo (ibid., s. 90). 

Marketization of discourse  

Diskursordningen anger vilka diskurser och genrer som finns till förfogande i ett givet ögonblick 

vilket innebär att diskursordningen avgör vad som går att säga, men genom att använda diskurser 

och genrer på andra sätt, eller genom att plocka in diskurser från andra diskursordningar, kan 

diskursordningen och dess ramar förändras (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 76). Ett exempel 

på hur en diskursordning kan förändras är det som Fairclough kallar för marketization of discourse 

som innebär att marknadsdiskurser etablerar sig i offentliga institutioner såsom sjukhus och skolor 

(1992a, 1993, 1998, se Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 77). Även förskolan, som en offentlig 

institution, berörs av denna förändrade diskursordning. Fairclough utgår från Jürgen Habermas 

analys av kapitalismen och hans beskrivning av hur människors liv koloniseras av pengar och makt 

(Habermas 1984, se Fairclough 2015, s. 200). Enligt Fairclough tar sig denna kolonisering uttryck i 

diskurser och diskursordningar. Marketization of discourse innebär att diskurser koloniseras, och 

rekontextualiseras, utifrån marknadsdiskurser (2015, s. 38). Fairclough beskriver till exempel hur 

marknadens retorik koloniserar den akademiska världen. På samma sätt kan marketization of 

discourse användas för att beskriva hur förskoleverksamheten med marknadens vokabulär framstår 

som en produkt på valfrihetens marknad (se Förskolan som resultatproducent och affärsföretag, s. 8, 

denna uppsats). Marketization of discourse kan leda till att nya relationer skapas som ger andra 

fördelningar av makt och kunskap. I förskolans värld är relationen inte längre bara pedagog - 

förälder utan även företagsrepresentant - kund/konsument. I den förstnämnda relationen kan 

pedagogen sägas ha tolkningsföreträde och framstå som expert. I den andra relationen har föräldern 

som kund makt att ställa krav och möjlighet att välja (jfr Fairclough 2015, s. 38).  

 

Den ökade valfriheten, i kapitalismens och marknadens spår, leder till en kolonisering av makt och 

ökad institutionell kontroll, genom byråkratins diskurs (2015, s. 66). Utbyggnaden av folkhemmet 

och ökningen av antalet undersökningar, enkäter och jämförelser som görs i valfrihetens spår är 
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exempel på denna institutionella kontroll (se Diskursen om kvalitet, s. 9, denna uppsats). Enligt 

Fairclough leder denna kolonisering av diskurser till en känsla av osäkerhet (2015, s. 201). En 

konsekvens av denna osäkerhet är att en rådgivningsdiskurs sprider ut sig med ökande tendenser att 

rådfråga andra, att vända sig till experter för att kunna fatta beslut och hitta sig själv (ibid., s. 66). 

  

Nya sätt att artikulera diskurser inom eller mellan diskursordningar kan alltså leda till diskursiv 

såväl som social förändring. Konventionella sätt att tillämpa diskurser inom diskursordningen 

upprätthåller och bekräftar i stället den givna diskursordningen och därmed den sociala ordningen 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 77). En kommunikativ händelse är dock alltid öppen för 

olika tolkningar. Betydelse skapas inte bara i produktions- utan även i konsumtionsögonblicket 

(ibid., s. 79f). Efter denna genomgång av min tolkning av den kritiska diskursanalysen, är det dags 

att gå in lite närmare på vad som är syftet med denna studie.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att få en inblick i vad som sägs om förskolan i en utvald debatt på en 

större svensk dagstidnings debattforum. Genom en kritisk diskursanalys av de publicerade inläggen 

vill jag försöka ta reda på hur de olika debattdeltagarna talar om förskolan. Vilka diskurser, olika 

sätt att tala om och definiera förskolan, träder fram i debattinläggen? I vilken utsträckning 

reproduceras, modifieras eller ifrågasätts diskurser om förskolan som jag har funnit i de tidigare 

studier som jag har tagit del av?  

 

Min utgångspunkt är att det som sägs och skrivs, eller inte sägs eller skrivs, om förskolan säger 

något om förskolan som social praktik, samtidigt som den sociala praktiken påverkar vad som kan 

sägas om förskolan. Den kommunikativa händelsen, debatten, är ett nedslag i den diskursiva 

praktiken, ett exempel på olika sätt att tala om förskolan. En studie av de skrivna inläggen ger en 

inblick i några sätt att definiera, upprätthålla eller kritisera förskolan som social institution. Jag 

hoppas att jag med denna studie kan uppmuntra till reflektion kring vad som sägs om förskolan. 

Först en beskrivning av mitt utvalda material och hur jag har gått tillväga i mitt analysarbete.  

Undersökningsmetod 

Då jag är intresserad av att gå in i det som skrivs i debatten på ett nätbaserat debattforum, och se 

vad det säger om förskolan, så lämpar sig i mina ögon en kvalitativt inriktad studie med fokus på 

diskursanalys. Efter en beskrivning av materialet går jag närmare in på hur jag har gått till väga i 

mitt analysarbete samt redogör för de etiska överväganden jag har gjort. För en mer utförlig 

reflektion kring studiens relevans och validitet, se avsnittet Metoddiskussion (s. 33, denna uppsats). 
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Material – den skriftliga debatten 

Min tanke med denna studie är att försöka komma åt sätt att tala om förskolan och jag har valt att 

titta på en aktuell debatt om förskolan som publicerades i en större svensk dagstidning. Jag valde att 

fokusera på denna debatt efter att ha fångats av det första inläggets rubrik: Har förskolan blivit vår 

tids barnhem? (se bilaga 1). Jag har valt ett datamaterial som är publicerat i ett sammanhang utanför 

förskolan. En studie baserad på intervjuer av förskolepersonals och/eller föräldrars tankar om 

förskolan hade givit delvis andra resultat, dels på grund av att urvalet av respondenter och dels på 

grund av att jag som intervjuare, i en position där jag själv representerar förskolan, hade påverkat 

vilka svar jag hade fått ta del av. I den debatt jag har valt att studera representerar textförfattarna en 

rad olika positioner och deras inlägg är inte skrivna som svar på mina frågor utan som inlägg i en 

debatt publicerad på en offentlig webbsida. Materialet avgränsas av vad som faktiskt har skickats in 

och publicerats. Jag utgår från att min egen subjektsposition, som förskolepersonal och -studerande, 

kommer att påverka hur jag tar mig an och tolkar datamaterialet. Min förhoppning är dock att jag 

genom valet av datamaterial, i kombination med valet av teoretisk ansats, har möjlighet att skapa en 

viss distans till texterna för att kunna synliggöra exempel på diskursiva praktiker.   

 

Debatten är hämtad från en större svensk dagstidnings debattforum. All information som följer, om 

debattforumet, är från tidningens hemsida. Debattforumet vänder sig till läsare och debattörer som 

vill föra en diskussion kring aktuella frågor. Debattforumets redaktörer väljer ut vad som publiceras 

och kan bjuda in debattörer och andra personer att skriva inlägg eller svara på publicerade inlägg. 

Det finns kriterier för vad publicerade inlägg inte får innehålla så som förtal, personangrepp, reklam 

eller förolämpningar. Den som vill lämna in en debattartikel för eventuell publicering uppmanas att 

skriva en kort och kärnfull rubrik och formulera en klar ståndpunkt. Textförfattarens namn anges i 

samband med publiceringen. Textförfattaren uppmanas även att berätta vem hen är, att redovisa 

sina förkunskaper inom det aktuella ämnet, så att läsarna kan värdera och ta ställning till innehållet i 

inlägget. En redaktör läser igenom inlägget och avgör om det ska publiceras. När ett huvudinlägg, 

en debattartikel som initierar en debatt, har publicerats så görs det tillgängligt på webbsidan och 

läsare kan, genom att klicka på ”tumme upp” eller ”tumme ner”, visa om de håller med, eller inte, i 

huvudinläggets ståndpunkter. Läsaren kan även välja att svara på inlägget eller lämna förslag på 

andra som kan svara. Alla svar som redaktörerna väljer att publicera finns tillgängliga i kronologisk 

ordning efter huvudinlägget.      

 

Den debattråd som jag har valt att följa består av 12 inlägg; ett huvudinlägg och 11 svar (se bilaga 

2). Ett av svaren är skrivet av författarna till huvudinlägget, som ett svar på de synpunkter på deras 

inlägg som har kommit fram i de efterföljande svaren. Alla 12 inlägg är publicerade inom loppet av 
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en vecka. Materialet utgör ett exempel, ett utsnitt av vad som kan sägas och tänkas om förskolan. 

Det begränsas av vilka inlägg som faktiskt har lämnats in och publicerats. Det begränsas av vilka 

som faktiskt ville, och tog sig tiden att, skriva ett inlägg, baserat på vad var och en av dem ansåg 

vara relevant att kommentera eller lyfta fram i debatten.  

Praktisk tillämpning av teoretiska utgångspunkter 

Jag utgår, i enlighet med Faircloughs kritiska diskursanalys, från en analys av enskilda texter (ibid., 

s. 130). Jag vill försöka titta på hur texterna är skrivna (text) och hur de relaterar till varandra. 

Utifrån vad som skrivs (interaktion) och hur det skrivs hoppas jag få upp ögonen för olika diskurser 

som artikuleras, olika sätt att tala om förskolan som social praktik (kontext). Med hjälp av tidigare 

studier som berör diskurser om förskolan, eller förskolebarnet, tror jag mig kunna finna exempel på 

hur dessa diskurser reproduceras eller ifrågasätts i de olika texterna. I mitt textmaterial, en debatt 

om förskolan idag, blir olika åsikter och utgångspunkter tydliga. De konkurrerande diskurserna, de 

olika sätt att tala om förskolan som samhällsfenomen och institution som skrivs fram, utgör 

diskursordningen (ibid., s. 134). Utifrån diskursordningen kan de olika identifierade diskurserna 

analyseras och jämföras; vad är det som skiljer sig åt och vad är det som tycks tas för givet inom 

enskilda diskurser eller inom diskursordningen? Utifrån vilka subjektspositioner och diskurser kan 

definitioner framställas som expertutlåtanden eller tolkas som personliga åsikter? Spelet mellan 

olika diskurser inom en given diskursordning kan visa på att olika sätt att skriva fram förskolan 

leder till att vissa saker framställs som relevanta och andra som otänkbara; och här kan eventuella 

sociala konsekvenser bli synliga (ibid., s. 138f). Mitt mål är inte att tala om hur något är eller borde 

vara utan att försöka synliggöra och reflektera kring hur olika sätt att se på och skriva fram 

förskolan som social praktik påverkar vårt sätt att tänka kring vad som är mer eller mindre viktigt, 

nödvändigt eller otänkbart.  

 

De exempel på kritisk diskursanalys som jag har tagit del av (Fairclough 2015, Winther Jørgensen 

& Phillips 2000) tycks oftast utgå från ett begränsat textmaterial som genomgår en ytterst grundlig 

lingvistisk analys. Mitt datamaterial är mycket mer omfattande och jag kan inte gå lika djupt i 

analysen av de enskilda texterna. Enligt Winther Jørgensen och Phillips är det dock inte ovanligt att 

ett urval sker och att vissa aspekter väljs ut i den enskilda analysen (ibid., s. 86). Jag har valt att ta 

fasta på detta och använt mig av den kritiska diskursanalysens metodik i den utsträckning det har 

varit möjligt och bedömer att det trots allt har varit tillräckligt för att jag ska kunna säga något om 

materialet. Jag har läst debattinläggen ett flertal gånger. Till en början har jag fokuserat på själva 

texten, textförfattarnas subjektspositioner och texternas intertextualitet. Jag har sett över ordval, 

modalitet och hedges. Jag har analyserat i vilken utsträckning texten är personligt eller opersonligt 

skriven och huruvida textförfattare och/eller läsare inkluderas i det som skrivs. Jag har försökt tolka 
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vad textförfattaren vill säga om förskolan och hur jag kan relatera det till diskurser om förskolan 

från tidigare forskning. Jag har relaterat de olika textinläggen till varandra utifrån vad de skriver om 

förskolan och i vilken utsträckning de reproducerar eller ifrågasätter sätt att tala om förskolan.   

Etiska överväganden   
Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning 

anger att det inför varje vetenskaplig undersökning ska göras en avvägning mellan den planerade 

undersökningens kunskapstillskott och risken för negativa följder för uppgiftslämnare eller för 

tredje person (1990, s. 5). Jag anser att ämnet för min undersökning, vad som sägs om förskolan, 

berör personal, barn, föräldrar, beslutsfattare såväl som förskollärarstudenter. Min förhoppning är 

att min undersökning kan bidra till att öka kunskapen om vad som sägs om förskolan och att denna 

kunskap, i sin tur, kan bidra till reflektion och eftertanke kring hur vi uttrycker oss om förskolan 

och vad det säger om förskolan som social praktik. I och med att min studie bygger på redan 

publicerade texter, avsedda att läsas och kommenteras, anser jag att risken för negativa följder är 

liten. Det kan finnas en risk att några av debattinläggens författare reagerar på att deras ord används 

i en vetenskaplig undersökning och tolkas utifrån ett diskurssammanhang. Samtidigt har de själva 

valt att publicera sig och delta i en offentlig skriftlig debatt och därmed gjort sina ord tillgängliga 

för kommentar och analys. Mitt fokus i denna undersökning är orden, de publicerade texterna, och 

jag vet inget mer om författarna än den information som har publicerats i samband med deras 

debattinlägg. Jag tar fullt ansvar för mina tolkningar av de publicerade texterna och redovisar urval 

och tillvägagångssätt helt öppet för att göra det möjligt för andra att granska och kommentera min 

undersökning. Jag har valt att inte publicera namnen på tidskriften eller textförfattarna då jag anser 

att det inte är relevant för studien. Däremot har jag valt att publicera de titlar textförfattarna är 

presenterade med. Jag anser att olika textförfattares sätt att presentera sig säger något om deras 

utgångspunkter, deras subjektspositioner, i den aktuella debatten. Jag menar inte att textförfattarna 

representerar sin yrkeskategori eller subjektsposition, men jag tror att subjektspositionen har 

betydelse för hur de formulerar sig, och för vilka åsikter som framförs.  

 

Resultat/analys 
I min analys av den mediala debatten har jag utgått från den kritiska diskursanalysens tre moment: 

text, interaktion och kontext. I det faktiska analysarbetet har jag funnit att ett pendlande mellan 

momenten är mest fruktbart. I redovisningen av min analys börjar jag med en kort beskrivning av 

texterna samt en genomgång av hur texterna är skrivna och utifrån vilken subjektsposition. Därefter 

går jag lite närmare in på vad jag bedömer att textförfattarna vill säga och försöker relatera detta till 

olika diskurser om förskolan och förskolebarnet. Här följer min tolkning av debatten, utifrån min 

analys och med hjälp av den tidigare forskning jag har tagit del av.  
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Texten – den kommunikativa händelsen  

Den textbaserade debatten, den kommunikativa händelsen som utgör datamaterialet i denna studie, 

inleds av ett inlägg publicerat på en dagstidnings debattforum. Det faktum att texten skrivs som ett 

inlägg i ett debattforum, där skribenterna uppmanas att skriva fram en tydlig ståndpunkt så att andra 

kan ta ställning till texten, sätter vissa ramar för vilken text som framträder och även för kommande 

inläggs textproduktion. Det inledande debattinlägget, Har förskolan blivit vår tids barnhem? (se 

bilaga 1), är skrivet av två skribenter som presenterar sig som systemkritiker med ett uttalat syfte att 

ifrågasätta förskolan och samtidens ökande institutionalisering av barndomen. Kommande inlägg 

kan beskrivas som svar på det första inlägget och indelas utifrån syftet att antingen lyfta fram 

förskolans fördelar, och därmed försvara förskolan, eller peka på förskolans nackdelar; det vill säga 

att debattera mot eller i enlighet med det första inlägget (se Interaktion och kontext – vad som sägs 

och vilka diskurser som artikuleras, s. 22, denna uppsats). Inlägg 2-6 samt 8 tolkar jag som försvar 

av förskolan, medan inlägg 7 och 9-12 ifrågasätter förskolan (se bilaga 2). Debattråden blir till en 

språklig kamp om vad förskolan är eller borde vara, samt i vilken utsträckning förskolan bör nyttjas.  

 

Subjektspositioner och textproduktion 

Huvudinläggets författare presenterar sig själva som systemkritiker och skribent respektive 

författare som skriver om systemkritik. Systemkritikerna skriver sakligt om ämnet och framställer 

beskrivningar av förskolan och samtiden som fakta: ”Förskolan har blivit en självklarhet i vårt 

samhälle”, ”Samhällskulturen säger att…” och ”Undersökningar om barns mående efter förskolans 

intåg saknas” (inlägg 1). Graden av modalitet, visshet, är hög. Inlägg 1 ger samtidigt ett intryck av 

att inkludera läsaren genom ett personligt tilltal då ’vi’ används i betydelsen, ’vi föräldrar’, till 

exempel; ”Vet vi egentligen hur våra barn har det” eller ”Vi måste våga ställa grundfrågor till oss 

själva som föräldrar” (1). Läsaren inkluderas, men författarna som subjekt framträder inte lika 

tydligt. I systemkritikernas andra inlägg är språket mer nyanserat samtidigt som ’vi’, i betydelsen 

’författarna’, träder fram och ger ett mer personligt intryck; ”vi tror att” och ”vi förnekar inte” (9).   

 

Det tredje inläggets författare presenterar sig som förskollärare/chef. Även i detta inlägg är 

framställningen saklig, med hög modalitet, i uttalanden som; ”Förskolan är oerhört viktig” och 

”Under lång tid har… förskolan… fått utstå stora besparingar” (3). Förskolläraren/chefen skriver 

utifrån ett jagperspektiv och framhåller sin egen erfarenhet av att arbeta i förskolan; ”Jag vet av 

erfarenhet” eller ”Ett helt yrkesliv har jag arbetat i förskolan och kan med mycket gott samvete 

konstatera” (3). Jag uppfattar att förskollärarens text innehåller en låg grad av inkludering och en 

hög grad av auktoritet. Förskolläraren/chefen representerar den institution som ifrågasätts i första 

inlägget och i sitt försvar av förskolan använder hen sig av institutionens vokabulär; ”lärande”, 
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”förskoleverksamhet”, ”kompetenta barn”, ”hög kvalitet” och ”tydliga nedbrytbara mål” (3), 

begrepp som känns igen från förskolans läroplan (se Egen läroplan, s. 2, denna uppsats).   

 

I inlägg 3 är ’jag’ ett jag med auktoritet, inte en person som framställer egna åsikter. Förskolläraren 

använder sig av institutionens vokabulär och reproducerar bilden av förskolan i styrdokumenten. 

Förskollärarens text framstår nästan som en del av själva institutionen, snarare än ett uttryck för ett 

visst perspektiv. Med en given subjektsposition som representant för institutionen, i kombination 

med tillämpandet av ett visst vokabulär, har förskolläraren makten att föra fram en bild av förskolan 

som framstår som given – det är ju precis så det står i styrdokumenten. Fairclough skriver att 

”ideology works through disguising its nature” (2015, s. 113f). Förskollärarens subjektsposition har 

makten att framställa sina ståndpunkter som neutrala och för givet tagna. I de kommande inläggen, 

undertecknade av en logoped, en politiker och en polis; som alla försvarar förskolan, framställs 

ståndpunkter med hög grad av modalitet i sakliga påståenden som ”så är det inte” (4) eller ”Det är 

viktigt” (5), varvat med kommentarer där författarjaget träder fram i relation till egna erfarenheter; 

”så mycket kan jag säga med min erfarenhet” (6). Överlag framstår inlägg som försvarar förskolan 

och reproducerar status quo, som sakliga, och relativt opersonliga, i sina uttalanden. Ståndpunkter 

kan även legitimeras med hänvisningar till den valda subjektspositionen, t.ex. skriver politikern om 

sin delaktighet i kampen för uppbyggandet av förskolan; ”Den slogan vi skrek på gator och torg 

gäller fortfarande: ’dagis skall vi ha och dom skall vara bra’” (5).  

 

I de följande inläggen, där förskolan ifrågasätts, träder författarjagen fram tydligare och graden av 

modalitet minskar genom användandet av ett antal hedges; ”Det tror jag alla håller med om” (7) och 

”Det är väl inte konstigt” (10). En del starka ord används i uttalanden som framstår som egna 

åsikter; ”älskar de inte mitt barn” (7), ”Min starka åsikt är” (10), ”kaos” (11), ”masspsykos” (7) och 

”Det är ju helt galet!” (10). Inlägg 7, 10 och 11 är undertecknade av en mamma/lärare, en förälder 

som har valt att göra ”familjekarriär” samt grundaren av ett nätverk för hemmaföräldrar. Mitt 

övergripande intryck är att i de inlägg som är undertecknade av en subjektsposition som förälder 

framstår innehållet som mer personliga åsikter, genom att subjektet skrivs fram, graden av modalitet 

är lägre och ord förknippade med starka åsikter eller känslor förekommer. Underordnade 

subjektspositioners ifrågasättande av status quo framstår som personliga åsikter, vilket enligt 

Fairclough ”helps deflect attention away from an idea which could lead to power relations being 

questioned and challenged” (2015, s. 108). I de inlägg där författaren enbart presenterar sig utifrån 

sin yrkesroll, en mer offentlig subjektsposition, är graden av modalitet högre. Subjektspositionen 

påverkar vilken text som blir skriven och hur den skrivs samtidigt som texten tolkas utifrån hur den 

är skriven, av vem, och beroende av vem som tolkar.  
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Intertextualitet och manifest intertextualitet 

I och med att den kommunikativa händelsen utgörs av en debatt präglas texterna av en hög grad av 

manifest intertextualitet. Inlägg 2-8 samt 10-12 utgör alla svar på inlägg 1. Inlägg 9 utgör svar på 

inlägg 2-5 samt ett förtydligande av inlägg 1 utifrån tolkningar av inlägg 2-5. En majoritet av 

inläggen hänvisar till andra inlägg genom att kommentera eller direkt citera från andra inlägg. I 

några få inlägg görs inga direkta hänvisningar. Fördelningen av manifest intertextualitet mellan de 

inlägg som försvarar respektive ifrågasätter förskolan är jämnt fördelad. Det kan dock vara 

intressant att notera att inlägg 3, skrivet utifrån subjektspositionen förskollärare, är ett utav de 

inlägg som inte gör några direkta hänvisningar. Avsaknaden av hänvisningar kan göra att inlägget 

framstår som ett mer fristående uttalande som inte behöver relatera till de övriga. 

 

9 av debattens 12 inlägg anknyter till någon form av studier, forskning eller annan form av expertis; 

antingen genom direkta hänvisningar eller genom valet av begrepp i argumentationen. De inlägg 

som ifrågasätter förskolan hänvisar till psykologiska och medicinska begrepp eller undersökningar; 

”psykologen” (1), ”psykoterapeuten” (1), ”återkommande separationer från anknytningspersonerna 

stressar” (1), ”hjärnans explosiva utveckling” (9), ”beteenderubbningar” (11), ”psykisk ohälsa” (10, 

12), ”emotionell utveckling” (9), ”stress” (12), ”ångest och depressioner” (10), ”neurobiologi” (11), 

”autismspektrumtillstånd” (10) och ”utvecklingspsykologi” (11). De inlägg som försvarar förskolan 

hänvisar i första hand till pedagogiska eller sociologiska begrepp och undersökningar; ”undersöka 

barnens egna synsätt” (2), ”barnperspektiv” (4), ”pedagogisk” (5), ”den sociala… utvecklingen” 

(5), ”Förskolan som komplement till hemmet” (8) och ”en lärande plattform” (8). Hänvisningar till 

psykologi/medicin sker i dessa inlägg i samband med kommentarer av de inlägg som ifrågasätter 

förskolan. I inlägg 3, skrivet av förskolläraren/chefen, sker inga hänvisningar till forskning men 

styrdokumentens vokabulär genomsyrar texten (se s. 20, denna uppsats). Inlägg 7, skrivet av 

mamman/läraren som ifrågasätter förskolan, tycks i det närmaste raljera över de övriga inläggens 

tilltro till experter och forskning; ”Experterna påstår att de kan mäta effekterna av det här”, ”Det 

finns, säger de, forskning på det”, ”De är inte experter på mitt barn”, ”de så kallade experterna. 

Pedagogerna. Psykologerna” och ”Bara experterna kan uttala sig” (7). Hur de olika inläggen 

hänvisar, eller inte hänvisar, till olika kunskapsområden säger något om hur de tolkar och väljer att 

framställa förskolan idag, vad förskolan har eller lider brist på.  

 

Efter denna genomgång av texternas produktion, modalitet och intertextualitet utifrån respektive 

subjektsposition kommer jag nu att gå in på vad de olika inläggen säger om förskolan och hur det 

knyter an till olika diskurser om förskolan och förskolebarnet.   
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Interaktion och kontext – vad som sägs och vilka diskurser som artikuleras  

Barnens fostran har, i takt med framväxandet av den svenska välfärdsstaten och det moderna 

samhället, successivt tagit plats i det offentliga rummet. Förskolan utgör, med Mayalls begrepp, en 

intermediate domain där det privata och det offentliga möts (Mayall 2002, se Halldén 2007, s. 87). 

Det är denna institutionalisering av barndomen som ifrågasätts i inlägg 1, och därmed förskolan 

som institutionaliserande organ; ”det finns inget utrymme i debatten för att ifrågasätta hela idén 

med institutionsuppväxt. Vet vi egentligen hur våra barn har det, och hur de mår av att leva åtskilda 

från sina föräldrar många timmar varje vecka?” (1). Argumenten återkommer i följande kritiska 

inlägg; ”har man rätt att institutionalisera människors barndom?” (7) eller ”På vilket sätt skulle 

dagis vara bättre än föräldrarna på att ge barnen den här grundtryggheten?” (7). I vissa kommentarer 

tycks hela idén med förskola/barnomsorg förkastas. I andra kommentarer framstår förskolan som en 

del av familjepusslet, medan omfattningen av nyttjandet av förskolan kritiseras; ”mellan 8-16 fem 

dagar i veckan. Det är ju helt galet!” eller ”Förskolan är en pusselbit i familjepolitiken men den kan 

inte vara den enda” (11). Systemkritikerna framhåller att föräldrar ställs inför ett omöjligt val; 

”mellan barn eller jämställdhet och försörjning” (9). De inlägg som försvarar förskolan ifrågasätter 

de kritiska inläggens argument, lyfter fram förskolans fördelar i förhållande till andra alternativ eller 

framställer förskolan mer eller mindre som en förutsättning för barnets sociala och kognitiva 

utveckling; ”Förskolan är oerhört viktig för ett barns uppväxt och lärande” (3), ”Anknytning har att 

göra med hur barns behov blir tillgodosedda, inte egentligen om vem som tillgodoser dem” (4), ”All 

forskning pekar på att förskolan är bra för barnets utveckling och ett komplement till hemmet” (5), 

eller ”Vet vi egentligen hur barn påverkas av att inte få möjligheten att gå på en förskola? Hur 

garanterar vi barnen ett socialt sammanhang?” (8). 

 

Pedagogik/lärande kontra omsorg 

Ifrågasättandet av förskolan som institution byggs upp av medicinska, psykologiska och 

utvecklingspsykologiska argument där barns trygghet, förmåga till anknytning och framtida 

psykiska hälsa står på spel. Försvaret av förskolan byggs upp av pedagogiska och sociologiska 

argument där barnets sociala och lärande förmågor står i fokus (se ovan). Förskolan framställs i de 

kritiska inläggen utifrån vad som saknas – trygghet, omsorg, anknytning - medan försvaret av 

förskolan utgår från vad förskolan tillför – sociala relationer, lärande, utveckling. Diskussionen om 

omsorg kontra lärande kan ledas tillbaka till förskolans historiska tudelning i barnträdgård och 

barnkrubba. Barnträdgården stod, enligt Hultqvist, för en pedagogiskt motiverad fostran medan 

barnkrubban handlade om medicinskt motiverad omvårdnad och omsorg (1990, s. 208, 224). Trots 

att efterföljande betänkanden och förskoleprogram på olika sätt har försökt att jämka samman dessa 

olika definitioner tycks kampen däremellan bestå (Hultqvist, s. 209f; Halldén 2007, s. 84). Enligt 
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förskolans läroplan ska omsorg och lärande balanseras (Skolverket 2011, s. 5), men enligt Halldén 

är det lärandet som dominerar förskolans retorik (2007, s. 60). I denna studie är det tydligt att de 

som förespråkar förskolan lyfter fram lärande framför omsorg, medan de som kritiserar förskolan 

lyfter fram bristen på omsorg. Jag ser det som att debattens två olika falanger, i sin retorik, knyter 

an till förskolans tudelade historia; försvararna till barnträdgårdens diskurs och ifrågasättarna till 

barnkrubbans (se Tidigare forskning, s. 3ff, denna uppsats).  

Diskurser om barnet  

De olika falangerna i debatten använder sig av olika argument för att förespråka eller ifrågasätta 

förskolan som institution. Argumenten bygger på vad förskolan kan ge respektive inte kan ge, vilket 

motiveras med hjälp av hänvisning till sociologiska/pedagogiska eller medicinska/psykologiska 

kunskapsfält. Tankar om vad förskolan är eller kan vara hänger samman med bilder av vad barnet är 

och vad barnet kan anses behöva. Diskurser om barnet säger något om bilden av förskolan. Jag 

kommer först att lyfta fram några barndiskurser som jag upplever träder fram i de olika texterna för 

att därefter komma in på diskurser om förskolan. 

Barnet som oskyldigt och det lilla barnet som natur 

I de inlägg som ställer sig kritiska till institutionalisering av barndomen är det barnet som offer som 

träder fram; ett barn som får stå ut, som stressas, som lämnas utan sina föräldrar och som inte 

tillfrågas om hur hen mår; ”försökspersonerna, barnen” (1), ”Vad innebär det att småbarn till stor 

del tvingas växa upp i en stor grupp av jämnåriga barn där ingen hunnit utveckla den mognad som 

social samvaro kräver?” (1), ”ett litet barn som slits ur armarna på sin förälder” (7) eller ”Det lär sig 

att stå ut” (7). Barnets behov av närhet och trygghet lyfts fram och ett barn som utsätts för 

institutionalisering anses riskera att drabbas av psykisk ohälsa; ”Det viktigaste i början av livet är 

att ha sina föräldrar nära... Om du kastas in i samhällssystemet redan som ettåring och ska klara av 

stress av att bli lämnad, klara av situationen i stor barngrupp samt inte ha dina föräldrar i närheten, 

då är det inte märkligt att individer bygger upp en inre psykisk ohälsa” (10).  

 

Med utgångspunkt i de barndiskurser som Dahlberg, Moss och Pence nämner ser jag barnet i 

kritikernas beskrivningar framträda som barnet som oskyldigt och det lilla barnet som natur (1999, 

s. 106f). Barnet som oskyldigt är barnet som behöver trygghet och som behöver skyddas från den 

vuxna världen så långt det är möjligt, vilket motiveras med hjälp av psykologi. Om det oskyldiga 

barnet utsätts för otrygghet, stress eller annan negativ påverkan kan det få negativa konsekvenser. 

Det lilla barnet som natur är barnet som förväntas följa en given utvecklingskurva och så 

småningom mogna. Det lilla barnet som natur är i kritikernas ögon ett barn som ännu inte är 

tillräckligt moget för att utsättas för förskolans stora barngrupper och långa vistelsetider.  
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Barnet som kunskaps-, identitets- och kulturreproducent 

I de inlägg som försvarar förskolan lyfts barnets lärande och sociala förmågor fram; ”den sociala 

och kognitiva (intellektuella) utvecklingen” (5) och ”lärande” (3, 8). Namnet på verksamheten 

betonas; ”det den faktiskt är: förskola” (8) och vad den ska ge barnet; ”förskolan är bra för barnets 

utveckling” (5). Här träder diskursen om barnet som kunskaps-, identitets- och kulturreproducent 

fram (Dahlberg, Moss och Pence 1999, s. 105). Det är barnet som kan fyllas på med kunskap och 

värderingar för att ha med sig det som behövs inför skolan. Barnet som kunskaps-, identitets- och 

kulturreproducent är, i likhet med barnet som oskyldigt och det lilla barnet som natur, exempel på 

modernistiska barndiskurser som ger vid handen ett barn som behöver utrustas, eller få tid till att 

utvecklas, för att till slut bli en mogen och självständig individ.  

Diskursen om det kompetenta barnet 

Förskoleförespråkarna skriver även fram diskursen om det kompetenta barnet; ”Barn har ett oerhört 

behov av att få utvecklas i nära relation med sina vänner” (3), ”En förskola med kvalitet skapar 

kompetenta barn” (3), ”barnbarnen utvecklas och trivs på förskolan” (5) eller ”vi var fria och kunde 

nästan allt” (2). Det är barnet som framstår som självständigt och socialt, med förmågor till lärande 

och anpassning (Kampmann 2004, se Halldén 2007, s. 14, 168). Inlägg 7 ger dock en annan bild:  

 

Ett litet barn på ett år som slits ur armarna på sin förälder för att  

 placeras i ett hav av andra barn lär sig inte att interagera socialt  

 eller att utveckla nära relationer till andra människor. De lär sig  

 att stå ut. Att klara sig. Att överleva socialt och känslomässigt... 

 Kanske är det detta som menas med kompetenta barn? (Inlägg 7).  

 

Enligt Kampmann kan det kompetenta barnet ses som en förutsättning för institutionaliseringen av 

barndomen (Kampmann 2004, se Halldén 2007, s. 35). Det kan, i enlighet med Kampmanns 

resonemang, tyckas lägligt att barn ses som flexibla och självständiga i takt med att vistelsetiderna 

ökar och barngrupperna blir större. Det kompetenta barnet kan å andra sidan förstås utifrån att 

barnet äntligen får framträda här och nu med sina förmågor, och inte bara i relation till vad det ska 

bli. I anslutning till begreppet det kompetenta barnet framträder såväl modernistiska tolkningar; 

barnet som lär sig att stå ut eller det kompetenta barnet som något som skapas av förskolan, som 

postmoderna beskrivningar där barnet framstår som en egen individ, ett rikt och aktivt barn 

(Dahlberg, Moss och Pence 1999, s. 112ff). Det kompetenta barnet framstår i mina ögon som en 

diskurs där varierande betydelser flyter runt i kampen om tolkningsföreträde. Diskursen om det 

kompetenta barnet framstår som en diskurs under förändring.   

 

Dahlberg, Moss och Pence beskriver en postmodern barndiskurs; barnet som medkonstruktör av 

kunskap, identitet och kultur. Det är barnet som, i likhet med postmoderna tolkningar av diskursen 
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om det kompetenta barnet, framstår som en egen individ med en egen röst (1999, s. 110f). Det 

postmoderna barnet lär sig inte genom att få kunskap förmedlad utan genom att delta i ett 

gemensamt kunskapsskapande (ibid., s. 113). Hänvisningar till det postmoderna barnet går att finna 

i några utav förskoleförespråkarnas inlägg; ”barnens egna synsätt” (2), ”barnperspektiv” (4), 

”positivt, att ha en trygg anknytning till flera personer” (4) och i beskrivningar av förskolan som 

”en demokratisk mötesplats” (8). Dahlberg, Moss och Pence beskriver det postmoderna samhället 

som ett samhälle där inget längre kan tas för givet (1999, s. 120). I det postmoderna samhället krävs 

en förmåga att anpassa sig och vara kreativ. Även i postmoderna barndiskurser, där barnets 

förmågor här och nu lyfts fram, så upplever jag att det till syvende och sist handlar om vad som är 

bra att ha med sig in i framtiden. Dahlberg, Moss och Pence skriver att barnet behöver vara aktivt i 

skapandet av sitt eget liv och att detta ofta diskuteras som något negativt, att det medför att barn 

utsätts för allt för stora krav på anpassningsförmåga och uppfinningsrikedom. Dahlberg, Moss och 

Pence vill lyfta fram det positiva i de postmoderna villkoren och dess varierande möjligheter (ibid., 

s. 122). Det här känns igen från de olika inläggen i debattråden där kritikerna talar om att barnet 

utsätts för alltför många sociala kontakter, för många krav, och enbart lär sig att stå ut; medan 

förespråkarna lyfter fram det positiva med, och behovet av, ett flertal sociala kontakter, möten och 

upplevelser (se ovan).  

Diskurser och diskursordningar om förskolan 

Vad är det då för bild av förskolan som träder fram i debatten? Förskolan beskrivs av förespråkarna 

som en institution som möjliggör förvärvsarbete och ökad jämställdhet på arbetsmarknaden, medan 

kritikerna ifrågasätter institutionaliseringen och hävdar att föräldrar ställs inför ett omöjligt val 

mellan föräldraskap eller yrkesliv. Enligt förespråkarna bidrar förskolan till barnets utveckling och 

lärande, förskolan tillför något som kan anses nödvändigt inför skola och vuxenliv. Kritikerna anger 

å sin sida att förskolan inte kan ge barnet den trygghet som barnet anses behöva och att förskolan 

till och med kan bidra till psykisk ohälsa eller inlärningssvårigheter senare i livet. Det kan tyckas 

som att kritikerna och förespråkarna talar om helt olika verksamheter med tanke på skillnaderna i 

anförda argument och beskrivningar. Jag menar dock att de olika falangernas åsikter kretsar kring 

en modernistisk förståelse av förskolan. Det är utifrån denna förståelse som förskolan debatteras 

och hyllas eller sågas. Då mina resultat visar på att de olika falangerna rör sig runt en och samma 

modernistiska förståelse av förskolan, men diskuterar denna med hjälp av olika diskurser väljer jag 

att se detta som en diskursordning. Inom förskolans diskursordning menar jag därmed att det ryms 

en modernistisk diskursordning och en eventuell, eller begynnande, postmodern diskursordning. 

Debatten som jag har analyserat rör sig inom den modernistiska diskursordningen, men rymmer 

även vissa tendenser till postmoderna perspektiv eller tecken på förändring mot en mer postmodern 

tolkning (se Diskursen om det kompetenta barnet, s. 24, denna uppsats).  
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De argument som används inom debattens olika falanger kan hänföras till förskolans tudelade 

historik där barnträdgårdsdiskursen lyfter fram lärandet medan barnkrubbans diskurs lyfter fram 

behovet av omsorg. De som försvarar och förespråkar förskolan reproducerar barnträdgårdens 

retorik och upprätthåller därmed status quo där lärandet sätts i fokus. De som kritiserar förskolan 

pekar på aspekter som kan komma i skymundan i den dominerande retoriken och som de anser att 

förskolan inte kan erbjuda i tillräckligt hög utsträckning; omsorg och trygghet. Det är dock en och 

samma grundläggande förståelse av förskolan som diskuteras och debatteras; förskolan i den 

modernistiska diskursordningen som förstås utifrån diskursen om förskolan som resultatproducent 

och som affärsföretag (se figur 3, s. 29).  

Förskolan som resultatproducent och affärsföretag – förskolan till er tjänst  

”Förskolan är oerhört viktig för ett barns uppväxt och lärande” , skriver förskolläraren/chefen i 

inlägg 3, ett exempel på hur förskolan som resultatproducent kommer till uttryck i debatten. Det är 

förskolan som ska fylla barnet med kunskap så att barnet görs redo för skolan (Dahlberg, Moss & 

Pence 1999, s. 131). Det är också förskolan som träder in i föräldrarnas tjänst och möjliggör 

förvärvsarbete och ökad jämställdhet; ”Bakom detta finns en bred politisk vilja att, som det heter, få 

ut fler människor i arbetslivet och därigenom skapa ett jämlikare samhälle” (1). Förskolan som 

affärsföretag är förskolan som klär sig i marknadens dräkt, framstår som ett affärsföretag och 

erbjuder en service till sina kunder, föräldrarna (Dahlberg, Moss & Pence 1999, s. 131). Förskolan 

som affärsföretag artikuleras och kommenteras i ett flertal inlägg. Förskolan framställs som något 

som inte enbart är till för arbetsmarknaden eller för vad det kan ge barnet, utan även som något som 

kan nyttjas för att hjälpa den vuxne att hantera en stressfylld tillvaro; ”en utvidgad rätt att ha ’stora’ 

barn på förskolan när man är föräldraledig” (1), ”Och så har vi också de föräldrar som stressar till 

förskolan… istället för att göra inköpen först och hämta barnen en timme senare” (6), ”Vi tror att 

främsta skälet till att förskolan finns inte handlar om att gagna barnen utan de vuxna” (9). Förskolan 

kritiseras samtidigt för att inte kunna ge det som kunden vill ha; ”En checklista visar snabbt att 

förskolan… inte klarar av att leverera” (11). Diskursen om förskolan som affärsföretag kopplar jag 

samman med det som Fairclough beskriver som marketization of discourse (se s. 14, denna 

uppsats). Förskolan koloniseras av marknadsdiskurser och anammar marknadens retorik. Föräldrar 

blir kunder och förskolor företag som erbjuder tjänster på en konkurrensutsatt marknad.  

 

Såväl ifrågasättare som förespråkare nämner ett antal tendenser inom förskolan som de gemensamt 

kritiserar. Det handlar om minskande resurser, stora barngrupper och brist på personal; ”…brist på 

resurser,  brist på platser och på senare tid även problemet med stora barngrupper och låg 

personaltäthet” (1), ”Besparingarna inom förskolan och brist på kompetenta pedagoger har urholkat 

förskolan till viss del” (3) och ”Det som i mitt tycke är oroande är att man här i Sverige ökar hur 
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många barn varje vuxen har att ta hand om” (5). Ökande vistelsetider ses däremot dels som en 

negativ tendens och dels som en praktisk lösning; ”Trenden är också fler timmar i veckan på 

förskolan genom… en utvidgad rätt att ha ”stora” barn på förskolan när man är föräldraledig och 

allt tröttare föräldrar som tenderar att lämna sina barn… i allt lägre åldrar” (1), ”mer förskola men 

inte mer pengar – har skapat omöjliga …villkor” (11) eller ”Det må vara hänt att barn får stanna 

längre och längre på förskolan, men i andra vågskålen ska… sönderstressade föräldrar läggas” (6). 

Jag anser att även dessa kommentarer kan kopplas till förståelsen av förskolan som affärsföretag, 

förskolan framskriven med marknadsdiskurstermer. Förskolan kan inte leverera det som kunden vill 

ha. Barngrupperna är för stora, personalen är för fåtalig eller inte tillräckligt kompetent. Kritikerna 

ser denna utveckling som argument för att förskolan inte är bra. Förespråkarnas ser en oroande 

utveckling som måste åtgärdas. De ökande vistelsetiderna anges av kritikerna som ännu ett 

argument mot förskolan, medan några förespråkare ser det som en bra service i vardagspusslet. 

Byråkratisk diskurs - diskursen om kvalitet 

Dahlberg, Moss och Pence skriver att diskursen om kvalitet kan ses som en garant för förskolan 

som resultatproducent och affärsföretag (1999, s. 167). Utvärderingar och bedömningar kan 

underlätta för kunden att göra sina val på marknaden och samtidigt kontrollera att institutioner gör 

det som förväntas. Diskursen om kvalitet kan kopplas till Faircloughs beskrivning av byråkratiska 

diskursers utbredning, som en följd av ökad institutionell kontroll i valfrihetens spår (2015, s. 66). 

Diskursen om kvalitet är tydlig i förskolläraren/chefens inlägg; ”En förskola med kvalitet skapar 

kompetenta barn” och ”en verksamhet kan hålla mycket hög kvalitet om det finns tydliga 

nedbrytbara mål i verksamheten” (3). Kvalitet framstår som en legitimering av förskolans 

verksamhet och som ett försäljningsargument. I inlägg 11 används mätningar av svenska elevers 

kunskaper som bevis på att förskolan inte lever upp till kunskapskraven; ”Om nu förskolan skulle 

vara en garant för att barn blir duktiga i skolan så borde det ju synas i Pisamätningarna” (11). I 

andra kritiska inlägg beskrivs användningen av manualer som ett bevis på förskolans brister; ”De 

behandlar alla barn likadant och efter samma mall, baserat på sånt de läst i sina manualer” (7) eller 

”Om nu miljön i förskolan anses göra barn socialt välfungerande – varför måste de då 

’programmeras om’” (11). I inlägg 6 ses tillämpandet av manualer å andra sidan som en garant för 

förskolans pålitlighet ”Vi talar om en verksamhet som bedrivs av utbildade pedagoger…. som 

arbetar utefter framtagna riktlinjer och med barnens bästa för ögonen” (6). 

Rådgivningsdiskurs – experternas diskurs 

Enligt Fairclough finns en tendens att i det marknadsstyrda välfärdssamhället vända sig till olika 

former av experter för att få hjälp och stöd i sin vilsenhet (2015, s. 201). På samma sätt som kunden 

(föräldern) kan få hjälp med att välja förskola via de utvärderingar som produceras inom 

kvalitetsdiskursens regim, så kan kunden (föräldern) vända sig till olika experter för att få hjälp och 
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stöd i sitt föräldraskap. Jag väljer att kalla det för experternas diskurs, där experter kan syfta på 

behovet av kompetent personal eller hänvisningar till forskning inom varierande kunskapsfält.  

Förskolläraren (3) och politikern (5) betonar vikten av att personalen är kompetent och engagerad. 

Som tidigare har nämnts hänvisar 9 av debattens inlägg till någon form av expertis, eller använder 

medicinska, psykologiska eller pedagogiska begrepp, i sin argumentation (se Intertextualitet och 

manifest intertextualitet, s. 21, denna uppsats). Inlägg 3 är skrivet av en subjektsposition som kan 

tillskrivas rollen som expert inom diskursordningen: förskolläraren (se Subjektspositioner och 

textproduktion, s. 19, denna uppsats). Mamman/läraren (7) kan sägas knyta an till Nordströms 

beskrivning av hur allt mer osäkra föräldrar sätter sin tilltro till förskolans personal (2016), då  

denna tilltro till experter kritseras:  

 

När föräldrar inte uppfostrar sina egna barn så försvinner också  

kunskapen om barn… Istället måste man förlita sig på de så kallade  

experterna. Pedagogerna. Psykologerna. De som faktiskt tar hand  

om ungarna. Ingen vågar längre ha en åsikt. Ingen HAR längre en  

åsikt. Bara experterna kan uttala sig om sakfrågor. Och vad blir det  

av föräldrarna? Veliga mähän som inte har en aning om hur de ska  

hantera sina egna barn. De måste be om råd. Fråga expertisen om  

regler och gränser. (Inlägg 7). 

 

Marknadens kolonisering av välfärden är tydlig i debatten (se figur 2, s. 29, denna uppsats). Jag 

finner exempel på alla kännetecken Fairclough beskriver (se Marketization of discourse, s. 14, 

denna uppsats); marknadsdiskurs (förskolan som affärsföretag), byråkratisk diskurs (diskursen om 

kvalitet) och rådgivningsdiskurs (experternas diskurs). Marknaden tycks lägga sig som en våt filt 

över hela debatten om förskolan – oavsett om förskolan som institutionellt organ försvaras eller 

ifrågasätts så sker det i relation till marknadens retorik och begreppsapparat (se figur 3, s. 29, denna 

uppsats).        
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 Figur 2. Marketization of discourse. Förskolan koloniserad av marknadsdiskurser. 

 (Egen illustration.) 

 

 

 
 

Figur 3. Debatten om förskolan. Vad som sägs i debatten och vilka diskurser 

som artikuleras. Pilen under Det kompetenta barnet markerar diskursens 

postmoderna tendenser. (Egen illustration). 
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Andra alternativ? 

Det är en och samma förståelse av förskolan som diskuteras och debatteras i de olika inläggen, 

förskolan inom den modernistiska diskursordningen: förskolan som resultatproducent och som 

affärsföretag. Oavsett om förskolan försvaras eller kritiseras tycks den grundläggande förståelsen av 

vad förskolan är tas för given, en förskola som ”har blivit en självklarhet” (1) och som ”man 

egentligen ’inte får’ ifrågasätta” (9). Alternativa tolkningar av vad förskolan skulle kunna vara är få. 

Inlägg 11 beskriver förskolan som ett alternativ att kombinera med andra, som ”familjedaghem, 

flerfamiljssystem” (11), och i inlägg 9 talas det om ”en ’levande’ lekpark med flera vuxna 

anknytningspersoner” (9). Jag finner inga kopplingar till en postmodern förskolediskurs utöver de 

postmoderna tendenser som tidigare nämnts (se Diskursen om det kompetenta barnet, s. 24, denna 

uppsats). Dahlberg, Moss och Pence skriver om förskolan som ett forum i det civila samhället, en 

postmodern vision där förskolan framstår ”som en rättighet för alla barn” (1999, s. 149). Förskolan i 

den debatt jag har studerat framstår i större utsträckning som en lösning för yrkesarbetande och en 

rättighet för kunden, föräldern. Även om diskussionen hela tiden kretsar kring barnet och dess 

behov, och trots försök att lyfta fram barnens egna åsikter (till exempel i inlägg 2) så är det vuxna 

röster som hörs och vuxna beskrivningar och tolkningar av förskolan som står i förgrunden.  

Diskussion och slutsatser  
I denna studie har jag försökt ta reda på vad som sägs om förskolan i en aktuell debatt på en större 

svensk dagstidnings debattforum. Med hjälp av kritisk diskursanalys, och tidigare forskning om 

olika sätt att se på förskolan och förskolebarnet, har jag vidare försökt att kategorisera det som sägs 

utifrån vad det säger om förskolan genom att koppla det sagda till olika diskurser, olika sätt att tala 

om och skapa mening kring förskolan och förskolans roll.  

Vad sägs om förskolan i debatten och vilka diskurser artikuleras? 
Debatten inleds med ett inlägg där själva idén med förskolan som institution, och dess omfattning, 

ifrågasätts (se bilaga 1). Därefter följer ett antal inlägg som håller med om att institutionaliseringen 

har gått för långt eller, tvärtemot det första inlägget, hävdar fördelarna med, och vikten av, 

förskolan (se bilaga 2). Förespråkarna beskriver förskolan som en förutsättning för lärande, 

utveckling och sociala relationer. I de inlägg som ifrågasätter förskolan riktas kritik mot dess 

otillräcklighet när det gäller omsorg och trygghet. Förskolan beskrivs utifrån vad den har eller inte 

har, vad den kan ge eller inte ge. Tendenser till ökande gruppstorlekar noteras och ses som en 

oroväckande utveckling eller ännu ett bevis på förskolans brister.  

Diskussionen kring förskolans för- och nackdelar rör sig inom en modernistisk diskursordning där 

förskolan som resultatproducent och affärsföretag debatteras. De olika falangerna i debatten 
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artikulerar ett antal olika diskurser i sin argumentation för eller emot förskolan som institutionellt 

organ (se figur 3, s. 29, denna uppsats). Förskolekritikerna knyter an till barnkrubbans diskurs där 

medicinskt och psykologiskt motiverad omsorg och trygghet står i fokus. Barnet gestaltas genom 

diskurserna om barnet som oskyldigt och barnet som natur: det är ett barn som behöver skyddas 

från förskolans stora barngrupper och otillräckliga personal. Förskoleförsvararna knyter an till 

barnträdgårdens diskurs där pedagogiskt och sociologiskt motiverat lärande och sociala relationer 

står i fokus. Barnet skrivs fram genom diskursen om barnet som kunskaps-, identitets- och 

kulturreproducent. Det är ett barn som behöver förberedas inför skolan och utveckla sina förmågor 

för att kunna hantera en komplex omvärld.  

Även barnet som kompetent används i argumentationen för förskolans betydelse. Diskursen om det 

kompetenta barnet tillskrivs dock olika betydelser som kan kopplas till såväl den modernistiska 

diskursordningens olika falanger som till mer postmoderna tendenser. Diskursen om det kompetenta 

barnet visar tecken på diskursiv kamp och antyder en rörelse mot en mer postmodernistisk 

förståelse av förskolan. Även mer postmoderna tolkningar inrymmer dock, enligt min mening, en 

tanke om vad förskolan ska bidra med för att barnet ska få med sig de förmågor som behövs. 

Argumentationen tycks falla tillbaka i den modernistiska diskursordningens retorik. Det kompetenta 

barnet lyfter fram barnet som en egen aktör med förmågor här och nu. Samtidigt är det intressant att 

bilden av det kompetenta barnet växer fram i samband med den ökande institutionaliseringen av 

barndomen, från 1970-talets barnstugeutredning (se s. 5, denna uppsats), via förskolans övergång 

till skolans organisation (se Institutionaliseringen av barndomen, s. 2, denna uppsats). Det är lägligt 

att barnet framskrivs som kompetent, flexibelt och i behov av många sociala relationer i samband 

med att heldagar i förskolan blir vardag för de flesta barn. Samtidigt kan det tyckas vara på tiden att 

barn får ta plats som en egen social grupp och som medkonstruktörer i sin egen vardag.  

Marknadsretorik, makt och osäkerhet 

Debatten utgår från, och rör sig kring, diskursen om förskolan som resultatproducent och 

affärsföretag, en förståelse av förskolan som tas för given – även om de olika falangerna har skilda 

åsikter om denna förskola. I debatten finner jag flera sätt att tala om förskolan som knyter an till den 

kolonisering av välfärdsdiskurser som Fairclough beskriver som marketization of discourse (se 

figur 2, s. 29, denna uppsats). Marknadens, byråkratins och rådgivningens retorik tar sig in på 

välfärdsarenan och påverkar sättet att se på förskolan och fördelningen av makt. När förskolan ses 

som ett företag som erbjuder en tjänst till sina kunder, föräldrarna, behöver förskolan visa fram sin 

verksamhet. Kunden har makt att välja och genom diskursen om kvalitet, i byråkratins tjänst, 

underlättas kundens val då olika förskolor kan jämföras med varandra. Ökad valfrihet leder till ökad 

osäkerhet och ökat behov av rådgivning av experter, som anses besitta kunskap som behövs för att 
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fatta rätt beslut. Föräldern tilldelas makt i egenskap av kund med rätt att välja förskola och ställa 

krav på att förskolan ska tillgodose kundens behov och önskemål. Förskolan återtar en del av 

makten genom fokuseringen på lärande, kvalitet och professionalisering. I inlägg 7 skriver 

mamman/läraren att föräldrar inte längre vågar ha en åsikt utan måste fråga ”de så kallade 

experterna. Pedagogerna” om råd (7). Detta pendlande mellan osäkerhet och kontroll i samband 

med förändrade maktförhållanden känns igen från Hultqvists genomgång av statliga utredningar om 

förskolan (se s. 4f, denna uppsats). Samhällets förändringar under industrialismens intåg leder till 

osäkerhet och oro inför hur det ska bli med barnen; ska de lämnas vind för våg på gator och torg? 

Tankarna om en institutionaliserad barndom tar form, inte enbart för att underlätta mödrars 

yrkesarbete utan även för att fostra barnen i rätt riktning. I det sena 1900-talets ökande globalisering 

och marknadsliberalisering är det lärande, kvalitet, enkäter och rådgivning som ska ge kontroll i en 

osäker tillvaro.  

Subjektspositioner, ideologi och makt 

I debattens tredje inlägg är kvalitetsdiskursen tydlig. Förskolläraren/chefen intar inte bara en 

subjektsposition som representant för den officiella bilden av förskolan utan tillämpar även 

styrdokumentens vokabulär (se Subjektspositioner och textproduktion, s. 19, denna uppsats). 

Inlägget framstår som en del av institutionen med sin sakliga ton och med en begreppsapparat 

hämtad från diskursen om förskolan som resultatproducent och affärsföretag. Förskolläraren har, i 

egenskap av sin subjektsposition, makt att föra fram en bild av förskolan som framstår som given 

och därmed reproducera status quo. Även övriga debattinläggs subjektspositioner påverkar graden 

av saklighet i de framförda åsikterna. De inlägg som försvarar förskolan hänvisar till yrkesmässiga, 

officiella, subjektspositioner och tillämpar ett mer sakligt språk. Bland de inlägg som kritiserar 

förskolan tillämpar de som lyfter fram en yrkesmässig subjektsposition ett sakligt språk, medan de 

som presenterar sig utifrån en roll som förälder använder ett mer personligt språk med starkare 

känslouttryck. Olika subjektspositioner tycks ge olika möjligheter till formuleringar och språkval. 

De som försvarar förskolan har en dominerande ideologi i ryggen och därmed makt att framföra ett 

sakligt försvar. Att presentera sig utifrån en yrkesmässig position ger även det utrymme för ett 

sakligt inlägg. En viss yrkesmässig position kan dessutom innebära att man har språkliga och 

retoriska kunskaper att framföra sina ståndpunkter så att de framstår som sakliga argument. Kritik 

mot rådande status quo framstår däremot, enligt Fairclough, ofta som personliga åsikter, vilket kan 

bidra till att kritiken inte tas på allvar (se Subjektspositioner och textproduktion, s. 19, denna 

uppsats). Samtidigt kan en personlig subjektsposition ge andra möjligheter. Ett personligt skrivet 

inlägg kan vara mer öppet kritisk och använda starkare uttryck för att framföra sina åsikter.  
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Även om vissa subjektspositioner kan agera i ideologins tjänst innebär inte det att andra 

subjektspositioner är utan makt; makten är produktiv och kan tillämpas på olika sätt i olika 

sammanhang (se Diskursanalys, s. 10, denna uppsats). Makten bakom status quo kan dock vara svår 

att upptäcka och därmed framstå som naturlig. En opersonlig och sakligt framförd ståndpunkt, 

framförd av etablissemangets representant (3),  riskerar att framstå som fakta snarare än en av 

många tolkningar i ett givet sammanhang.       

Lärande kontra omsorg?  

De inlägg som ifrågasätter förskolan tillämpar argument som känns igen från barnkrubbans diskurs 

för att ifrågasätta förskolan och förespråka mer tid i hemmet (eller andra barnomsorgsalternativ). 

Det är intressant att notera att barnkrubbans diskurs har sina rötter i den socialt och medicinskt 

motiverade omsorgen av barn vars mödrar nödgades arbeta utanför hemmet (se Betänkande 

angående barnkrubbor och sommarkolonier, s. 4, denna uppsats). Den retorik, som under 1900-

talets första hälft användes för att förespråka heldagsomsorg tillämpas idag för att ifrågasätta 

förskolan där omsorgen brister, enligt kritikerna. Barnträdgårdsdiskursen utgår från den pedagogiskt 

motiverade uppfostran som skulle fungera som ett komplement till hemmet några timmar om dagen, 

men i debatten i denna studie används samma retorik, med fokus på lärande och pedagogik, för att 

förespråka dagens heldagslånga förskola. Diskurser kan uppenbarligen tillämpas på olika sätt i olika 

sammanhang. Samtidigt bidrar de olika falangernas användning av dessa förskolediskursers retorik 

till att reproducera förskolans tudelade historia. Trots alla försök att jämka samman dessa 

ståndpunkter (se Bilden av barnet i statliga utredningar om förskolan, s. 4, denna uppsats), och den 

dominerande diskursens försök att införliva och underordna omsorgen, tycks skiljelinjen mellan 

omsorg och lärande bestå (se Omsorg och lärande, s. 6, denna uppsats).    

Förslag till vidare studier 

Denna studie är endast ett litet utsnitt ur det ständiga flödet av diskursiv och social förskolepraktik. 

Jag har under arbetets gång funnit många kopplingar till tankar och åsikter som jag får ta del av i 

min yrkesvardag. Det skulle vara intressant att få gräva djupare i ämnet, till exempel genom att titta 

på hur förskolepersonal och/eller föräldrar talar om förskolan. Ett annat område att studera skulle 

kunna vara förskolans verksamhet; vilka förskolediskurser kommer till uttryck i den praktiska 

förskolevardagen? Det kunde även vara intressant att se över vilka diskurser om förskolan som 

reproduceras eller modifieras på förskollärarutbildningen. 

Metoddiskussion 
Även om jag har tagit del av materialet för denna studie utan att i förväg ha ställt upp någon hypotes 

så påverkas min läsning av materialet av mina tidigare erfarenheter, tankar och föreställningar, min 
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MR (se Kritisk diskursanalys, s, 11, denna uppsats). Hur kan jag då vara säker på att det jag 

undersöker och uttolkar faktiskt har relevans och kan säga något om förskolan?  

Runa Patel och Bo Davidson skriver, i Forskningsmetodikens grunder, att validiteten i en kvalitativ 

studie, det vill säga undersökningens tillförlitlighet och kvalitet, genomsyrar forskningsprocessen 

(2011, s. 105ff). För att uppnå en god validitet krävs det att jag som forskare är tydlig med vad jag 

gör och är medveten om att mina egna tidigare erfarenheter kan komma att påverka mina tolkningar 

(ibid., s. 107). Det går inte heller att komma ifrån att min ingång till ämnet inte är neutral. Jag är 

själv involverad i diskurser om förskolan och har valt syftet för min studie utifrån vad jag finner 

intressant. Vad är då möjligt att säga utifrån min begränsade studie, och med mina förutfattade 

meningar? Grundpremissen i den diskursanalytiska ansatsen är att sanningen är en diskursiv 

konstruktion (se Diskursanalys, s. 10, denna uppsats). Det går inte att komma bakom diskurserna 

men det går att synliggöra den diskursiva praktiken inom en given diskursordning. Genom att ta 

fasta på vad som sägs och skrivs kan olika mönster skönjas och eventuella sociala konsekvenser 

utifrån vad som uppfattas som givet eller otänkbart inom en diskurs kan uppmärksammas (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s.28). Winther Jørgensen och Phillips påpekar att det kan vara svårt att 

identifiera och analysera diskurser som man själv är en del utav (ibid.) Det kan vara svårt att se att 

det hade kunnat vara på något annat sätt. Det kräver att diskursanalytikern tar ett steg tillbaka och 

främmandegör materialet för analys (ibid.). Den socialkonstruktionistiska principen om att all 

kunskap är socialt konstruerad kan vara ett verktyg för att se förbi det som tas för givet. Att tillämpa 

ett teoretiskt ramverk, som diskursanalys, kan bidra till att det som tas för givet framstår som 

föremål för analys (ibid., s. 151f). Genom att analysera materialet utifrån ett teoretiskt perspektiv 

skapas en viss distans till materialet, samtidigt som valet av teoretiskt perspektiv påverkar vad som 

går att se i det utvalda materialet. Om jag hade valt att studera denna debatt utifrån en annan 

teoretisk ansats så hade jag kanske fått fram ett annat resultat. Om någon annan skulle ha genomfört 

denna studie hade säkert även det givit upphov till delvis andra tolkningar. Det går inte att komma 

ifrån att jag i min analys ser det jag kan se. Förhoppningen är dock att valet av material, en medial 

debatt, i kombination med valet av teori gjort det möjligt att skapa en viss distans. Jag hoppas att 

redovisningen av min analys dessutom är tillräckligt utförlig för att möjliggöra kritisk granskning.  

I Vetenskap, kunskap och praxis – Introduktion till vetenskapsfilosofi skriver Magdalene Thomassen 

att postmoderna teorier, likt diskursanalytiska angreppssätt, har anklagats för att driva sina teorier 

till fullständig relativism (2007, s. 146). Om allt bara är språk och tolkningar som kan brytas ned i 

oändlighet, hur ska man då kunna säga någonting om något över huvud taget? Enligt Thomassen 

vilar denna kritik på en tanke om att det ena utesluter det andra (ibid., s. 147). Postmoderna teorier 

gör dock inte anspråk på att vara allmängiltiga eller fullständiga utan vill snarare bidra med andra 
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möjligheter (ibid., s. 148). ”En mångfald olika perspektiv är en… förutsättning för vetenskap… i 

vårt komplexa samhälle”, skriver Thomassen (ibid.). Att visa på varierande perspektiv och säga att 

allt lika gärna skulle kunna vara på något annat sätt innebär inte att det bara är att ändra på det som 

man inte är nöjd med. System är tröga och diskurser reproduceras om och om igen. Makt begränsar 

och kan ge en känsla av maktlöshet, men makt är samtidigt rörlig och det är möjligt att förändra och 

göra motstånd. Jag anser att det är viktigt att försöka ta ett steg tillbaka och reflektera över hur vi 

talar om förskolan och förskolebarnet, och hur det tar sig uttryck i den sociala praktiken. Vi har 

makt att förändra, men det kräver att vi blir medvetna om de diskurser vi är med och reproducerar i 

vår sociala praktik. Fairclough skriver att ”consciousness is the first step towards emancipation” 

(Fairclough 2015, s. 229). 

Slutkommentarer 

Det som sägs utövar makt över det som inte sägs, men genom kritisk diskursanalys kan det som tas 

för givet framstå som socialt konstruerat och det som inte nämns synliggöras. I den mediala 

debatten ger de olika falangerna röst åt det som får stå i bakgrunden inom respektive diskursiv 

praktik. De inlägg som kritiserar förskolan som intermediate domain lyfter fram bristen på omsorg i 

den dominerande förskolediskursen medan förespråkarna fokuserar på lärandet. Debatten kretsar 

kring förskolans tudelade historik där omsorg och lärande står mot varandra och visar därmed på 

vikten av att fortsatt diskutera och reflektera kring denna dikotomi.  

Den mediala debatten rör sig inom, och reproducerar därmed, en modernistisk diskursordning. 

Postmoderna tendenser visar på en pågående modifiering inom den diskursiva praktiken. Samtidigt 

utspelar sig hela den kommunikativa händelsen, och analysen av den, inom en diskursordning som 

tas för given, en övergripande ordning där barn, och platser för barn, förstås och definieras i motsats 

till vuxna. Det är vuxna som genom hela debatten diskuterar och definierar barn och deras behov 

och förmågor. I de mer postmoderna tolkningarna av barn och platser för barn lyfts barnets 

delaktighet i skapandet och definierandet av sin egen vardag fram. Samtidigt kan de postmoderna 

definitionerna förstås som ännu ett sätt för vuxna att definiera hur platser för barn ska struktureras 

för att barnet ska få möjlighet att utveckla de förmågor som behövs på den globala marknaden. 

Tolkningar av barn och platser för barn skapas alltid inom givna kontexter som vi inte helt kan 

frigöra oss från. Även om vi utgår från att barn är aktiva medkonstruktörer i sitt eget liv (se 

Förskolan och förskolebarnet, s. 3, denna uppsats) så kan vi som definieras som vuxna inte frånta 

oss ansvaret för de tolkningar som görs och hur de kommer till uttryck i förskolans sociala praktik.  
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Inlägg 1      Bilaga 1 

 

Har förskolan blivit vår tids barnhem? 

Varför saknas det en diskussion, en analys och någon som törs sätta gränsen för vad är på väg att bli 

2000-talets barnhem, vår förskola? Alla föräldrar vet, utan att behöva rådfråga psykologer eller 

annan social expertis, att återkommande gråtande avsked av ens barn i förskolehallen inte är ett 

humant eller civiliserat beteende. 

 

De gamla barnhemmen lades ner när man fann att barnen tog skada. Samtidigt har antalet barn i 

åldern 1 -5 år som får en institutionell uppväxt på deltid ökat med drygt 400 procent sedan 70-talet. 

Trenden är också fler timmar i veckan på förskolan genom byggandet av fler ”nattis”, allt färre 

dagmammor, en utvidgad rätt att ha ”stora” barn på förskolan när man är föräldraledig och allt 

tröttare föräldrar som tenderar att lämna sina barn till förskolan i allt lägre åldrar. 

 

Bakom detta finns en bred politisk vilja att, som det heter, få ut fler människor i arbetslivet och 

därigenom skapa ett jämlikare samhälle. Samhällskulturen säger att välstånd endast kan skapas i 

takt med ekonomisk tillväxt och med individens förverkligande genom lönearbete.  Det då 

nödvändiga institutionaliserandet av våra barn (och äldre) är ett tyst och överenskommet måste. 

 

Barnomsorgsdebatten har handlat om förskolepersonalens önskan om högre status, bättre 

arbetsmiljö och bättre löner. Om brist på resurser,  brist på platser och på senare tid även problemet 

med stora barngrupper och låg personaltäthet. Men sällan om barnens mående. 

Ett socialt experiment  har pågått i 40 år och möjliggjorts genom att vi låtit bli att ta hänsyn till 

försökspersonerna, barnen.  En grupp i samhället som saknar språkrör, som inte vet hur de ska 

formulera ett grundläggande mänskligt behov av närhet, till bärande argument. Den allra 

mänskligaste frågan saknar en post i budgeten, den förbises i debatten om kunskapskrav i skolan 

och underprioriteras i jakten på jämställdhet, nämligen rätten till tid tillsammans med de som står 

oss närmast, rätten till en stark anknytning. 

 

Undersökningar om barns mående efter förskolans intåg saknas inte helt oväntat. Det vore en 

politisk katastrof om förskolan skulle visa sig ha skadliga effekter. De undersökningar som finns är 

gamla och undanstoppade sedan långt tillbaka, exempelvis den där läkaren Marianne Cederblad och 

psykologen Börje Höök 1978 såg att en ökning av personaltätheten från en personal per fem barn 

till en personal per tre barn minskade förekomsten av beteenderubbningar så som aggressivitet, 

ängslighet och ett hämmat beteende. 

 

Andra undersökningar som exempelvis de som är sammanfattade av psykoterapeuten Sue Gerhardt 

i boken Kärlekens roll, kommer från utlandet och visar bland annat att dagligt återkommande 

separationer från anknytningspersonerna stressar små barn. Det är känt att höga stressnivåer under 

de första åren av ens livs ger långsiktigt negativa effekter. 

 

 



 

Vi måste våga ställa grundfrågor såväl till oss själva som föräldrar men också till våra politiker: 

– Vad innebär det att småbarn till stor del tvingas växa upp i en stor grupp av jämnåriga barn där 

ingen hunnit utveckla den mognad som social samvaro kräver? 

– Vill vi leva i ett samhälle där det råder ett ständigt motsatsförhållande mellan två sådana 

fundamentala mänskliga behov som närvaro med sina barn och möjligheten att försörja sig? 

 

Den förre detta partiledaren Maud Olofsson berättade i TV-programmet ”Sommarpratarna” om hur 

hon var hemma med barnen när de var små eftersom hon och hennes man inte ville ”unna någon 

annan att ta hand om deras barn”. I dag lider föräldrar i det tysta med enda trösten att vi alla tvingas 

göra likadant, att det är som det är. Och kärnfrågan som alla negligerar lyser med sin frånvaro: Vad 

tycker barnen? 

Kan det vara så att de längtar efter oss. Och om vi skulle våga fråga dem om det, skulle vi vara 

vuxna nog att lyssna till svaret? 

 

Systemkritikerna 

 

 

 

Här sammanfattar skribenten sin huvudsakliga ståndpunkt där du som läsare kan rösta på 

om du håller med eller inte. Du kan när som helst ändra ditt svar. 

 

Förskolan har blivit en självklarhet i vårt samhälle. Många kritiserar och ifrågasätter innehållet 

och formerna – men det finns inget utrymme i debatten för att ifrågasätta hela idén med 

institutionsuppväxt. Vet vi egentligen hur våra barn har det, och hur de mår av att leva åtskilda 

från sina föräldrar många timmar varje vecka? 

 

72% håller med. 
 

 

 

http://asikt.dn.se/asikt/debatt/har-forskolan-blivit-var-tids-barnhem/#conversation-vote


 

Inlägg 1 - 12     Bilaga 2 
 

Inlägg 1  Systemkritikerna/skribenterna  Ifrågasättande 

 Har förskolan blivit vår tids barnhem? 

    

Inlägg 2  Barnkulturforskaren Försvar 

Förskolevistelsen människans kanske lyckligaste tid   

 

Inlägg 3  Förskolläraren/chefen Försvar 

 En förskola med kvalitet skapar kompetenta barn   

 

Inlägg 4  Logopeden Försvar 

 En trygg anknytning skapas inte bara av föräldrar   

 

Inlägg 5 Politikern Försvar 

 Dagis/förskola har granskats från 1960-talet och framåt  

 

Inlägg 6  Polisen/biståndsarbetaren Försvar 

 Förskolan utgör inget institutionsliv    

 

Inlägg 7  Mamman/läraren Ifrågasättande 

 Dagis skapar osjälvständiga individer    

 

Inlägg 8  Förändringsledningskonsulten Försvar 

 Borde vi inte redan sett de negativa konsekvenserna?   

 

Inlägg 9  Systemkritikerna igen Ifrågasättande 

 Vi måste kunna skapa värdiga alternativ    

 

Inlägg 10 Familjekarriäristen Ifrågasättande 

 Vi har valt familjekarriär i lugn och ro    

 

Inlägg 11  Grundaren av nätverk för hemmaföräldrar Ifrågasättande 

 Forskning om förskolans effekt på barn saknas   

 

Inlägg 12  Journalisten/grundaren av föräldrauppror  Ifrågasättande 

 för hållbar familjepolitik 

 Politiker blundar för sambandet med ungas psykiska ohälsa



 

 


