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Abstract 

Title: The  words  ”day  care”  (“dagis”)  and  “preschool”  (“förskola”)  in The day care report of 
1968 (1968 års Barnstugeutredning). - A text analysis concerning the balance between care 
and pedagogic. 
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Author: Siiri Klitse 

Tutor: David Östlund 

 

The aim of this study is to examine the language, used in parts of The day care report of 1968 

(“1968  års  Barnstugeutredning”). The day care report of 1968 was a public investigation 

appointed by the cabinet intended to prepare new policies on the part of the Swedish state.  I 

focus on the change, which can  be  assumed  to  have  occurred,  when  replacing  the  names  “day  

care”  (“dagis/daghem”)  and  “kindergarten”  (“lekskola”)  with the name “preschool”  

(“förskola”).  The basic questions mainly concern the language in the report, and specifically 

how its authors  use  the  names  “day  care”  and  “preschool”. The study also involve the 

question of what intentions can be distinguished from the  new  use  of  the  name  “preschool”  

instead  of  the  name  “day  nursery”.  The  method  is  based  on  a  text  analysis  applied to chosen 

parts of The day care report of 1968. The study is focusing on what effects the authors had 

concerning the words and names they were using. The theory I have used is that about power 

and discourses, introduced by Michel Foucault. The result shows that existing discourses 

affected the use of language in The day care report of 1968. The conclusions show that one of 

the intentions was to create an identity for preschool distinct from the identity of school. It 

also shows that the development of the preschool was characterized by two conflicts. The first 

one concerning the relation between the preschool and the school, and the second one put the 

function of the preschool in question. Should the preschool focus on learning or care, or 

should it bring together those functions in order to find its basis of work? Finally, it seems like 

that question is still alive today. 

 

Keywords: Care, Pedagogic, Preschool, Language, The day care report of 1968.  

Nyckelord: Omsorg, Pedagogik, Förskola, Språkbruk, 1968 års Barnstugeutredning. 
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Inledning   
 

”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och 

lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den utmanar barnets utveckling 

och lärande” (Skolverket 2011, s. 9). 

 

Det som står skrivet ovan är hämtat från förskolans  nuvarande  läroplan  ”Läroplan för 

förskolan 1998, reviderad  2010”  (Skolverket,  2011).  Det faktum att namnet  ”förskola”  idag 

uppfattas stå för en verksamhet som förenar omvårdnad, fostran och lärande är många i 

samhället medvetna om, men kanske inte alla. Pedagogikprofessorn Sven Hartman (2012, s. 

83) skriver att avvägningen mellan omsorg och pedagogik alltid har varit en nyckelfråga inom 

barnomsorgen. Att den pedagogiska verksamheten i Sverige idag går under benämningen 

”förskola” är något som inte heller är självklart för alla. Det vanligaste ordet jag hör för detta i 

dagligt  tal  är  ”dagis”.  Under  en  period  när  jag  vikarierade som barnskötare, strax innan jag 

påbörjade  min  utbildning  till  förskollärare,  växlade  jag  mellan  benämningarna  ”dagis” och 

”förskola”. Detta utan en tanke på att de olika namnen skulle eller kunde föra med sig 

betydelser som skilde sig åt på ett eller annat sätt. Så snart jag hade påbörjat lärarutbildningen 

insåg jag att vilket namn man valde att tillämpa för verksamheten var av avgörande betydelse. 

Dessa var kopplade till en mängd av föreställningar kring vad som ingick i yrkesprofessionen 

men också vad som betecknade innehållet i en pedagogisk verksamhet. Det var inte heller 

någon  tvekan  om  att  det  låg  en  stor  laddning  i  detta.  Jag  anammade  snart  namnet  ”förskola”  

och får ännu idag argumentera starkt för nära och kära när de undrar varför  de  inte  ”får”  säga 

”dagis”  som  de  alltid  har  gjort. 

  

Att debatten om vilka namn vi ska använda för att beskriva den verksamhet som barn är 

delaktiga i dagligen, utanför hemmet, är laddad framkommer tydligt i olika debattinlägg och 

på bloggar som finns tillgängliga på nätet.  Signaturen  ”Nikita”  (2009)  skriver:  ”Jag  kan  inte  

förstå vem som kommit på den dumma idén att – Nu byter vi namn på dagis, nu ska det heta 

förskola och förskollärare också för den delen, inte dagis och dagisfröken såsom det alltid 

varit [!]”. En annan krönika är skriven  under  rubriken  ”Säg  förskola  – av  respekt”  

(Rasmusson 2011). Till denna följer diverse kommentarer huruvida betydelsen av innehållet i 
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verksamheten synliggörs i namnen  ”dagis” eller ”förskola”. Journalisten Emelie Stendahl 

(2006) ställer i rubriken till sin artikel frågan om dagis kan bli förskola. Hon syftar då på hur 

bruket av dessa benämningar styrs och påverkas av medias sätt att använda dem. Stendahl 

(ibid) förklarar att vissa ord etableras snabbt medan andra tar längre tid på sig, vilket ofta är 

fallet med nya företeelser. Dock påpekar hon att förskola inte kan beskrivas som en ny 

företeelse och att begreppet har valts för att signalera en förändring av verksamheten. I sin 

artikel ställer Stendahl frågor till Sofia Malmgård, som är språkkonsulent på Svenska 

språknämnden kring detta. Malmgård säger att det officiella språket inte har fått genomslag i 

vardagsspråket ännu. Hon ser inga problem  med  att  folk  säger  ”dagis”  så  länge  de  vet  om  att  

det  egentligen  heter  ”förskola”. Dock menar hon att det är något som inte alla känner till och 

att det är anledningen till namnen ”dagis”,  ”förskola”  och  ”förskoleklass”  ofta blandas ihop 

(Stendahl 2006).   

 

I denna uppsats ämnar jag att undersöka hur aktörerna bakom 1968 års Barnstugeutredning 

har sett på och använt sig av de namn som har betecknat barns dagliga verksamhet utanför 

hemmet. Detta med  fokus  på  namnen  ”daghem”  – ”dagis”  och  ”förskola”.  I  detta  ingår  att  

tydliggöra vilken innebörd som har getts åt de olika namnen, samt att försöka finna några 

orsaker till varför de har kommit att ändras. Jag har valt att göra en kvalitativ studie som är 

baserad på textanalys. Den metod som jag har valt för genomförandet av textanalysen är 

diskursanalys. Det mest centrala materialet för min undersökning består av valda delar av 

1968 års Barnstugeutredning, som genomfördes under 1960- och 1970-talet (SOU 

1972:26/27). Denna utredning kommer att ges en närmare presentation  i  kapitlet  ”Bakgrund”.  

Till mitt material hör också en mindre statlig utredning som heter Att erövra omvärlden (SOU 

1997:157). Denna utredning genomfördes inför att förskolan skulle få sin första läroplan – 

”Läroplan  för  förskolan  1998”,  förkortad  ”Lpfö98”. En övergripande fråga som jag ställer till 

materialet är vad som låg till grund när man valde att ersätta tidigare benämningar med det 

nya  namnet  ”förskola”?   
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Syfte och frågeställningar 
 

I detta kapitel kommer syftet för studien att presenteras. Sedan följer de frågeställningar som 

jag har valt att formulera för att studiens syfte skall kunna uppnås. Slutligen ges en 

kommentar till de frågeställningar som jag har angett.  

 

Syfte 
 

Syftet för min uppsats är att undersöka det språkbruk som har förekommit i valda delar av 

1968 års Barnstugeutredning. Jag riktar ett särskilt fokus mot den förändring som kan antas ha 

uppstått  när  man  valde  att  ersätta  äldre  benämningar,  som  exempelvis  ”daghem”  och  

”lekskola”  med  namnet  ”förskola”.  I  relation  till  detta  avser  jag  att  ta  reda  på  vilka  intentioner  

för förskolans utveckling som kan sägas rymmas i användningen av det nya namnet 

”förskola”?  I  mitt  syfte  ingår  att  synliggöra  några  av  de  historiska  faktorer  som  i  mitt  material  

visar sig ha spelat en stor roll i denna utveckling. Jag har för avsikt att undersöka vilken roll 

1968 års Barnstugeutredning (SOU 1972:26/27) respektive utredningsmaterialet inför 

förskolans första läroplan (SOU 1997:157) kan ha spelat för utvecklingen av förskolan. Detta 

med fokus på det språkbruk som används kring förskolans uppgift, samt huruvida förskolan 

kan sägas ha präglats av kontinuitet eller diskontinuitet. För att belysa den utvecklingsprocess 

som har skett i samband med språkbrukets användning av nya benämningar under 1900-talet, 

ingår utredningen  ”Att  erövra  omvärlden”  (SOU 1997:157) som jämförande material. Dock 

utgör 1968 års Barnstugeutredning det mest centrala materialet för denna undersökning. 

 

Frågeställningar 
 

 Hur används  namnet  ”förskola”  i  relation  till  de  äldre  namnen som beteckning för 

motsvarigheten till dagens förskoleverksamhet i 1968 års Barnstugeutredning?  

 Vilka intentioner för utvecklingen av förskolans verksamhet går att urskilja i samband 

med  att  namnet  ”förskola”  anammades  i  1968 års Barnstugeutredning? 
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 Vilka likheter och skillnader går att finna när det gäller sättet att använda namnet 

”förskola”  i  utredningen  ”Att  erövra  omvärlden” i jämförelse med 1968 års 

Barnstugeutredning?  

 På vilket sätt kan 1968 års Barnstugeutredning och de jämförande exemplen i 

utredningen  ”Att  erövra  omvärlden” antas representera kontinuitet eller diskontinuitet, 

när det gäller synen på vad förskolan ska fylla för funktion och hur den ska fungera? 

 

Jag vill förtydliga att jag i denna undersökning endast kan svara på frågeställningarna utifrån 

min egen tolkning och förståelse av materialet. Jag kan därmed inte ge någon generell eller 

allmängiltig bild av exempelvis vilka intentioner för utvecklingen av förskolan som fanns i 

1968 års Barnstugeutredning. Mitt syfte är inte att på ett övergripande sätt svara på vilken roll 

som denna utredning kan ha spelat när det gäller utvecklingen av förskolan. Istället ämnar jag 

att belysa detta genom att fokusera på det språkbruk som använts i 1968 års 

Barnstugeutredning när det gäller synen på förskolans uppgift. Angående den sista 

frågeställningen vill jag påpeka att jag inte har för avsikt att svara på om förskolans 

utveckling i stort präglas av kontinuitet eller diskontinuitet, eftersom det skulle vara en svår 

fråga att svara på. Istället avser jag att ge ett tentativt svar, alltså huruvida mitt material kan 

representera kontinuitet eller diskontinuitet vad gäller synen på förskolans roll och funktion. 

Jag vill också påpeka att jag i denna uppsats ämnar belysa  några  orsaker  till  varför  ”dagis”  

kan anses vara ett så pass laddat ord att använda sig av. Dock vill jag betona att det är en fråga 

som jag varken kan eller har för avsikt att svara på.  

  

Bakgrund  
 

I detta kapitel kommer en historisk översikt av förskolans utveckling att ges. Då jag betraktar 

de historiska faktorer som har spelat en avgörande roll för förskolans utveckling som särskilt 

relevanta för min undersökning. Därefter kommer en närmare presentation av 1968 års 

Barnstugeutredning att ges. I kapitlets avslutande del belyses aspekter kring vilken påverkan 

samhällets syn på förskolläraryrket och dess verksamhet kan ha, kopplat till den status med 

vilken yrket och verksamheten har betraktats och än idag betraktas. Dessa aspekter ställer 
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studiens relevans i fokus. 

 

Historisk översikt av förskolans ursprung och utveckling 
 

En utveckling av förskolans verksamhet har skett från att det under 1800-talet benämndes 

”barnkrubba”, för att sedan ha fått namnen ”barnträdgård”, ”lekskola”, ”daghem”.  Idag går 

verksamheten under namnet ”förskola” (Richardsson 2004, Hartman 2012, Simmons-

Christenson 1997). Sven Hartman (2012, s. 82) beskriver förskolan som den del av vårt 

utbildningssystem som sist fick fasta former. Den ursprungliga formen av förskoleverksamhet 

började bedrivas under slutet av 1800-talet, då enbart i ideell regi. Det filantropiska intresset, 

präglade arbetet. Detta dominerades av starka kvinnor som hade ett brinnande engagemang 

för barn och sociala frågor. I Sverige öppnade den första barnkrubban 1854. Senare kom 

barnkrubborna att kallas  ”daghem”. Denna verksamhet förknippades i första hand med 

omvårdande uppgifter med fokus på vård och tillsyn (Richardsson, 2004, s. 175). I slutet av 

1800-talet utvecklades barnträdgården, vilken var en pedagogiskt motiverad barninstitution, 

som var grundad av den tyske pedagogen Friedrich Fröbel. I Sverige inspirerades man av 

Fröbels grundtankar för denna verksamhet. I fokus för denna institution var pedagogisk 

verksamhet under några timmar varje dag. Barnträdgårdens verksamhet riktade sig mot de 

relativt välbeställda i samhället eftersom avgifter togs ut. En reaktion mot detta skedde när 

systrarna Moberg öppnade Folkbarnträdgården i Norrköping med syftet att motverka de 

sociala motsättningarna som fanns i det dåvarande klassamhället. I och med denna nya form 

av institution förenades barnkrubbans sociala och omvårdande uppgifter med barnträdgårdens 

pedagogiska uppgifter (ibid). Jag  vill  här  förtydliga  att  denna  ”förening”  har  kommit  att  bli  

det centrala temat vad gäller frågan om utvecklingen av förskolans uppgift kan ha präglats av 

kontinuitet eller diskontinuitet.  

 

Vidare skriver Richardsson att 1929 startade HSB sin lekstugeverksamhet och därmed spreds 

idén om en mera allmän förskolefostran ut i landet (Richardsson 2004, s. 176). Däremot var 

det först under 1960-talet som staten gick in i verksamheten, vilket det kan sägas att de gjorde 

när den omfattande  ”Barnstugeutredningen”  genomfördes  (Hartman 2012, s. 89). Denna 

utredning utgör en stor del av mitt material i denna undersökning och kommer därför att 
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beskrivas närmare nedan. Ingegerd Tallberg Broman (1995, s. 40) skriver att diskussionen var 

livlig kring verksamhetsformerna lekskola (tidigare barnträdgård) och daghem (tidigare 

barnkrubba) under mitten av 1900-talet. I lekskolan var barnen i regel cirka 3-4 timmar om 

dagen medan de som gick på daghem var där under hela dagarna. I den debatt som fördes 

ställdes barnets behov av pedagogisk stimulans ett fåtal timmar om dagen mot kvinnors rätt 

att yrkesarbeta heltid. Daghemmen, som stod för en heldagsverksamhet där tillsynsfunktionen 

var central, krävdes för kvinnans möjlighet till heltidsarbete. Daghemmen relaterades 

historiskt till barnkrubbor och ansågs därmed vara en sämre anpassad verksamhet bland annat 

på grund av att vistelsetiden var längre än på lekskolan (ibid). De kritiska kommentarerna om 

daghemmen hade sin grund i att daghemmen inte ansågs ha kommit till för barnens skull. 

Lekskolorna däremot hade en annan ställning då verksamheten bedrevs ett fåtal timmar per 

dag. Uppfattningen som då rådde var att daghemmen fanns till endast på grund av mödrarnas 

förvärvsarbete. Detta ansågs inte vara ett legitimt motiv för att bedriva heldagsverksamhet i 

form av daghem (ibid). Den dominerande synen under den första delen av 1900-talet var att 

kvinnans uppgift var att stanna hemma och ta hand om barnet. En konsekvens av denna syn 

var därmed att daghemmen ansågs som en nödlösning eftersom heldagsomsorgen kunde 

innebära risker för barnets hälsa (Holmlund 1996, s. 164). 

 

I Utbildningsdepartementets rapport Förskolan i politiken – om intentioner och beslut bakom 

den svenska förskolans framväxt (Martin Korpi 2006, s. 9) sägs förskolans framväxt ha pågått 

i drygt trettio år. I rapporten framhålls att det tidigt lades fram en nationell strategi, vilken 

hade som syfte att samhället skulle bedriva barnomsorg som omfattade vård och pedagogik. 

Vidare förklaras det att tanken på ”en förskola för alla barn” sedan lång tid tillbaka har 

funnits, men att den har tagit lång tid att förverkliga. Ann-Katrin Hatje (1999, s. 21) skriver att 

benämningen ”förskola” började användas under 1940-talet, vilken sedan användes parallellt 

med benämningen ”barnträdgård” under 1950-talet. Dessa benämningar avsåg pedagogisk 

verksamhet under cirka 3-4 timmar per dag, medan ”barnkrubbor” och ”daghem” avsåg 

heldagsverksamhet, vars syfte i första hand var omvårdnad och tillsyn. Enligt Hatje (1999, s. 

22)  markeras  verksamhetens  pedagogiska  syften  genom  benämningen  ”förskola”  men  hon  

anser  inte  att  den  sociala  sidan  av  verksamheten  ryms  inom  denna.  Med  den  ”sociala  sidan”  

gör jag tolkningen att hon menar den tillsyns- eller omsorgsfunktion som daghemmen tidigare 

haft som central uppgift, vilket jag nämnde ovan. Fortsättningsvis förklarar Hatje (1999, s. 
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22) att attityden förändrades och att heldagsformen så småningom övergick till att ingå i 

halvdagsinstitutionen, som redan var pedagogiskt och socialt motiverad och accepterad. Detta 

innebar att en integrering av daghemmen och lekskolorna skedde, vilket innefattade att 

funktionerna tillsyn/omsorg och pedagogik på sikt förenades (ibid). Tallberg Broman (1995, s. 

40-41) anser att ur en språklig bemärkelse, tänjdes begreppet ”förskola”.  Detta  skedde när den 

tidigare användningen som hade syftat på verksamhet i halvdagsform, alltså lekskolorna 

också kom att beteckna daghemmen. Vidare skriver hon att heldagsformen (daghemmen) 

slutligen motiverades med att vara till för barnets skull men detta skedde först under 1970-

talet. 

  

Barnstugeutredningen 

  
Under 1960-talet blev motsvarigheten till dagens förskoleverksamhet för första gången 

genomlyst i en statlig utredning. Det var i samband med denna som ”småbarnsårens 

pedagogik” enligt Sven Hartman (2012, s. 89) började betraktas som en fullvärdig del av det 

allmänna utbildningssystemet. Dock motsätter jag mig detta påstående då min studie visar på 

att denna utveckling sker först under den senare delen av 1900-talet. Vidare skriver Hartman 

(2012, s. 91) att Socialstyrelsen stod som ansvariga för förskolan vid tiden för 

Barnstugeutredningens genomförande, vilket förändrades 1998 då ansvaret flyttades till 

Skolverket. Syftet med utredningen blev att skissera hur en framtida barnomsorg skulle kunna 

byggas ut. Namnförslaget som valdes i 1968 års Barnstugeutredning var  ”förskola” vilket 

skulle fungera som den gemensamma beteckningen för daghem (heltidsförskola) och 

lekskolor (deltidsförskola) (Hartman 2012, s. 89). Richardsson (2004, s. 178) skriver att 1973 

beslutade riksdagen att en lag om allmän förskola skulle formuleras, denna trädde i kraft 

1975. Lagen fastslog att alla sexåringar skulle erbjudas plats i förskolan på hel- eller deltid. 

Det fanns också en strävan mot att erbjuda alla barn som var i behov av en plats i förskolan 

från och med den hösttermin då de fyllde fyra år men först och främst omfattade lagen 

sexåringarna. 1977 ersattes lagen om allmän förskola med lagen om barnomsorg (ibid). 
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Ett samband mellan synen på kvinnors roll i samhället och synen på förskolan  
 

Vad jag till viss del kan utläsa i de blogg- och debattinlägg som tas upp i det inledande stycket 

i uppsatsen, är att de namn som används, ”dagis” eller ”förskola”, delvis har en koppling till 

den syn man betraktar förskolläraryrket på. Genom användningen av namnen ryms också 

olika föreställningar kring vad man anser att förskoleverksamheten bör innehålla. Gunnel 

Carlsson (1990, s. 59) menar att synen på daghem och lekskolor alltid har präglats av den 

uppfattning man har om kvinnornas roll i samhället. Kerstin Holmlund (1996, s. 14) beskriver 

hur förskolläraryrket och dess yrkeskompetens, utifrån de diskussioner som förts om den 

offentliga sektorn, värderas lågt. Detta är fallet påpekar hon, trots att yrket har en nästintill 

hundraårig historia. I sitt resonemang lyfter hon att förskollärarutbildningen har 

högskolestatus och menar därför att det måste finnas andra förklaringar till att förskollärare 

har låg status, vilken inkluderar låga löner. Vidare skriver Holmlund att: ”[…]  i den mån 

språket formar den sociala verkligheten måste en företeelse först av allt benämnas för att 

kunna  spela  en  roll  i  utvecklingen”  (1996, s. 159). Carlsson (1990, s. 67) skriver att en 

förutsättning för att man i sin yrkesroll ska känna en säkerhet och stolthet är att man tillåts 

benämna och kalla saker vid sitt rätta namn. Detta har inte förskollärare tillåtits göra i 

perioder. Med utgångspunkt i Holmlunds (1996, s. 14) och Carlssons (1990, s. 59, 67) 

resonemang gör jag tolkningen att det finns ett samband mellan de benämningar/begrepp som 

har använts för att beskriva motsvarigheten till dagens förskola och den syn som har uppstått 

vad gäller yrket och dess verksamhet. Betydelsen av att man benämner företeelser och på 

vilket sätt man väljer att göra det på framgår tydligt i citatet ovan. Med utgångspunkt i detta 

menar jag att det ter sig särskilt relevant  att  utreda  vad  namnet  ”förskola” kan ha haft för 

innebörd då det medvetet valdes av politiska aktörer.  

 

Teori  
 

I detta kapitel kommer de perspektiv och de teorier som används som verktyg för min studie 

att presenteras. En viktig utgångspunkt i denna studie är att språk och makt är nära 

sammankopplat. Jag har valt att använda mig av Foucaults maktteori och ämnar redogöra för 

denna i detta kapitel. I resultat- och analysdelen kommer jag föra samman hans teori om 

makt, samt de övriga redovisade begreppen, med delar av mitt empiriska material. Nedan 
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presenteras en beskrivning av Foucaults teori kring makt. Därefter kommer begreppshistoria 

och diskursbegreppet samt diskursanalys att behandlas. 

 

Språk och makt  
 

Den samhällsteori som i denna uppsats har kommit att bli central att lyfta fram är den om 

kopplingen mellan språk och makt. Michel Foucault är en av de personer som utvecklade 

tankar och resonemang kring detta. Enligt Sven-Åke Lindgren (2007a, s. 348) ställde 

Foucault, bland andra, frågor som problematiserade teorier om språket, talet, och vetandet. 

Till professionen var Foucault filosof och idéhistoriker (Lindgren 2007a, s. 347). Lindgren 

(2007a, s. 355) framhåller att enligt Foucault är kunskap kulturbunden. Detta innebär att 

kunskap skapas i ett visst sammanhang, vilket i sin tur är beroende av tid, rum och miljö. 

Kunskapen kan därmed varken sägas vara universell eller kumulativ. Det vill säga att 

kunskapen inte anses gälla på ett generellt plan samt att utveckling av ny kunskap inte per 

automatik byggs på den tidigare kunskapen. Istället kan man se det som att den nya 

kunskapen ersätter den äldre.   

 

Maktbegreppet är något Foucault enligt Lindgren lägger särskild vikt vid att problematisera 

och analysera. Enligt Lindgren menar Foucault att vi bör undersöka hur maktmekanismerna 

verkar och därmed se vilka konsekvenser dessa medför. Vid studier av makt bör man inte 

inrikta sig på makthavarnas motiv. Istället bör studier av makt innefatta de praktiker 

(handlingar)  och  effekter  som  uppstår  på  de  ”underkuvades”/”förtrycktas” nivå (Lindgren 

2007a, s. 360). Vidare förklarar Lindgren att Foucault betonar att maktrelationer varken är 

eller kan beskrivas som enkla projektioner av klass- eller politiska relationer (ibid). Utifrån 

detta gör jag tolkningen att Foucault ämnar vidga maktbegreppet till att rymma mer än att 

endast låta det beskriva hur en maktrelation kan se ut. Lindgren (2007b, s. 255) förklarar hur 

man ska förstå Foucaults maktbegrepp, då han definierar begreppet genom att beskriva vad 

det inte är. Lindgren (ibid) framhåller att makt inte kan beskrivas som en resurs eller en 

förmåga som någon har eller anses ha. Vidare förklarar han att makten inte har någon specifik 

form eller plats vilket innebär att det inte kan likställas med en institution eller en särskild 



12 

   

  

 

struktur.  

 

Något som särskilt betonas i Lindgrens skildring av Foucaults resonemang är att makt vare sig 

är destruktivt eller negativt, i första hand. Istället beskrivs makt som en primär och 

grundläggande kraft vilken utgör ett naturligt inslag i varje social relation (Lindgren 2005b, s. 

255). En slutsats Lindgren drar utifrån detta är att varje relation på så sätt kan beskrivas som 

en maktrelation (ibid). Lindgrens slutsats menar jag talar för att Foucault har för avsikt att 

maktbegreppet ska omfattas av fler aspekter, som jag nämnde ovan. Enligt Lindgrens tolkning 

av Foucault föregår makten institutionerna och därmed kan den inte betraktas som identisk 

med specifika institutioner (ibid). En tolkning av detta menar jag skulle kunna vara att en 

institution i samhället är utsatt för makt på samma sätt som den har makt. Betydelsen och 

funktionen av makt kan då uppfattas som mer flytande. En mer traditionell uppfattning eller 

tolkning av makt skulle kunna hävda att makten finns hos vissa men inte hos andra. Denna 

uppfattning motsätter sig dock Foucaults åsikt, enligt min tolkning av hans teori. Enligt 

Lindgren (2007b, s. 255) framhåller Foucault istället att staten, familjen och produktionen 

bland  andra,  utgör  ”koncentrationspunkter”  som  tar  emot,  sammanställer  och  sprider  ut  makt.  

Enligt Lindgrens skildring av Foucaults resonemang finns det alltid motstånd där makt finns. 

Dessutom hävdar han att makt och vetande innefattar och förutsätter varandra. Ett exempel 

han ger för detta är att det i varje social relation går att finna en dynamisk växelverkan mellan 

dessa båda aspekter (ibid).  

 

Begreppet  ”styrningsmentalitet”  aktualiserar Foucault under den senare delen av 1970-talet. 

Genom detta begrepp anser han att maktutövningen präglas i moderna samhällen. Termen 

”mentalitet”  innebär  att  det  handlar  om  en  gemensam  tankeram  som  är  given  utifrån  sitt  

historiska sammanhang. Därmed syftar begreppet styrningsmentalitet på ett specifikt tänkesätt 

för styrning och ledning i exempelvis samhället. I detta ingår att styra och forma men också 

att påverka och förvandla människors sätt att handla och leva (Lindgren 2007b, s. 258).  
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Begreppshistoria  
 

Jussi Kurunmäki (2005, s. 181-182) lyfter tanken om språket som ett historiskt fenomen, 

vilken används vid begreppshistoriska studier. Kurunmäki (ibid) förklarar att begrepp inte kan 

betraktas som tidlösa enheter (entiteter) som är oföränderliga eller stabila. Vidare menar han 

att i politiska handlingar ryms alltid partiska användningar av begrepp. Kurunmäki definierar 

”begrepp” som knutpunkter där ord och idéer möts. Därmed kan en analys av en begreppslig 

förändring ge forskaren nya insikter om politiska och sociala begrepp samt om strider och 

debatter. Begrepp innefattar en mångtydighet, vilken antyder flera betydelser. Kurunmäki 

(ibid) menar att vid historiska studier har begrepp en särskild funktion genom vilka vi kan 

skapa oss en bild av dåtiden. Vid en sådan analys är det viktigt att ta reda på vilka betydelser 

som olika historiska aktörer gav de begrepp som de använde sig av samt vilka begrepp som 

kopplades till dessa eller utgjorde deras motsatser. Begreppsanalyser är ett sätt att synliggöra 

maktstrider och kan komplettera andra analysformer (Kurunmäki 2005, s. 185, 215). Dessa 

tankegångar menar jag är besläktade med Foucaults teori om sambandet mellan makt och 

vetande. Utmärkande för detta är att man med ord kategoriserar saker, vilket sedan blir 

föremål för en kamp mellan makt och motmakt (Lindgren 2007, s. 255). 

 

Diskursbegreppet & diskursanalys  
 

Begreppet  ”diskurs”  har  en  tydlig  anknytning  till  de  språkfilosofiska  disciplinerna  och  

refererar därmed till en språklig värld, men det omfattas av fler delar och ter sig till viss del 

komplext (Frølund Thomsen 2007, s. 137-139). Göran Bergström & Kristina Boréus (2005, s. 

309) återger Michel Foucaults definition av diskursbegreppet. Detta kan  förklaras  som:  ” […]  

hela den praktik som frambringar en viss  typ  av  yttranden” (2005, s. 309). Enligt hans 

resonemang kan en diskurs också förklaras som ett regelsystem vari vissa kunskaper 

legitimeras medan andra inte gör det. Jens Frølund Thomsen (2007, s. 137-139) beskriver två 

viktiga antaganden vilka är kopplade till diskursbegreppet. Det första antagandet skildrar 

språket som mycket centralt då det är genom språket som man kan tillföra den sociala 

verkligheten vissa betydelser. När begrepp uppfinns fastställs samtidigt en viss betydelse. 

Därmed uppstår en koppling mellan språk och politik, vilken kan förklaras på så sätt att när 
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politiska aktörer använder sig av begrepp har de möjlighet att definiera begreppen utifrån 

befintliga betydelser. De kan även tillföra något nytt till innehållet i dessa begrepp, vilket är 

beroende av hur deras politiska agenda ser ut. Med utgångspunkt i detta blir konsekvensen att 

man inte kan säga att det finns ett neutralt språk. Det andra antagandet beskriver språket som 

centralt på ett kunskapsanalytiskt plan. Med detta menas att det endast är genom språket som 

vi kan skapa oss kunskap och förståelse om den sociala världen.  

 

Kunskapen och förståelsen tillägnar vi oss genom att vi använder oss av olika begrepp och att 

vi uppfinner nya begrepp när det behövs. En politisk eller social  diskurs  utgör  ett  ”nätverk”  

inom vilket det etableras sammanhang mellan bestämda objekt, språk och tillhörande 

handlingar (Frølund Thomsen 2007, s. 137-139). Bergström & Boréus (2005, s. 311-312) 

sammanfattar diskursbegreppet på ett tydligt sätt då de menar att diskurser säger något om 

vad som kan sägas, vem som får säga något och från vilka positioner och på vilket sätt som 

något sägs. Frølund Thomsen (2007, s. 142) problematiserar det han kallar tesen om att 

diskurserna skulle forma den sociala verkligheten. Han menar att motsatsen till detta verkar 

gälla eftersom att förändringar av sociala förhållanden kan ge upphov till en ny politisk 

diskurs. Ett exempel han ger för detta är kvinnornas inträde på arbetsmarknaden, som senare 

gav upphov till bildandet av en jämställdhetsdiskurs.  

 

Bergström & Boréus (2005, s. 305-306) skriver att diskursanalys är ett studium av 

samhällsfenomen där språket står i fokus. Med andra ord menar jag att det kan beskrivas som 

en tillämpning av det som förklarats ovan kring diskursbegreppet. Vidare förklarar Bergström 

& Boréus (ibid) att inom samhällsvetenskaperna betraktas diskursanalys som en vetenskaps- 

och samhällsteori. Den kan relateras till makt och till olika maktordningar eftersom det 

språkliga mönstret sätter gränser för vårt sätt att tänka och handla. Inom diskursanalysen råder 

ett bestämt synsätt vilket innebär att språket inte betraktas som att det bara skulle återge 

verkligheten. Istället ser man på språket som att det bidrar till att forma den verklighet vi lever 

i. Författarna (ibid) betonar att användning av språk är en social aktivitet och att det formas i 

en social kontext. Språkets formande sida utmärks av att flera sociala fenomen som 

exempelvis identiteter, relationer och trosuppfattningar i hög grad formas genom språket. 

Språket utgör därmed en nödvändig grund för vad vi tänker och gör. Den politiska och sociala 
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verkligheten konstrueras genom språket och därmed är dess funktion produktiv och 

meningsskapande. Enligt Bergström & Boréus (2005, s. 311) skildring av Foucaults 

resonemang, menar Foucault att när diskurser skapas resulterar det i att människor 

kontrolleras. Makt utvecklas i relation mellan människor, vilket leder till begränsningar för 

vissa och möjligheter för andra. Vidare menar Bergström & Boréus, (2005, s. 326-327) att det 

finns en mängd värdeladdade begrepp inom det politiska språket och det är genom dessa 

begrepp som vi tolkar världen. Författarna konstaterar därmed att genom att se på språket som 

konstruerande så utgör tolkningar grunden för vår kunskap och maktfrågan handlar då om att 

få viss kunskap erkänd som den rätta (ibid).  

 

Tidigare forskning  
 

I detta kapitel kommer den tidigare forskning som jag har funnit mest central för mitt valda 

ämnesområde att presenteras. För att ge en bild av vilken forskning som har bedrivits i 

anknytning till mitt ämnesområde kommer några forskningsstudier att presenteras kortfattat. 

Därefter kommer två studier att ges ett större utrymme. Jag använder mig av dessa två studier 

då de visar på en god potential för en jämförelse med materialet för min egen undersökning. 

Det bör nämnas att den främsta tidigare forskningen kring förskolans utveckling i olika 

avseenden, är gjord på 1980- och 1990-talet. Det finns därmed en risk att några av de 

forskningsstudier som jag har använt mig av kan betraktas som omoderna idag. Dock ser jag 

ett värde i att använda dessa då jag finner de lämpliga i relation till min studie. 

 

I sökandet av tidigare forskning som behandlar den förändring och uppbyggnad av 

förskoleverksamheten som 1968 års Barnstugeutredning lade grunden för, har jag inte funnit 

något material som specifikt behandlar denna tidsperiod under den utvecklingsprocess som 

förskolan har genomgått. Av vad som framgick i kapitlet ”Bakgrund”  finns  det  en  hel  del  

studier om ursprunget till dagens förskola. Däremot finns det inte lika mycket att tillgå då det 

gäller utvecklingen av förskolan på senare tid. Ett exempel är den period under slutet av 1990-

talet då förskolan fick sin första läroplan. Den forskning som främst har bedrivits vad gäller 

förskolans framväxt handlar om förskolans ursprung, alltså hur de första småbarnsskolorna, 

barnkrubborna och barnträdgårdarna uppkom. Britten Ekstrand har skrivit avhandlingen 
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Småbarnsskolan – vad hände och varför? En sekellång historia studerad med fokus på 

förändring av pedagogisk verksamhet från 1833 och framåt (2000). I fokus för denna studie 

är de samhälleliga orsaker som bidrog till utformandet av småbarnsskolorna samt hur 

övergången från småbarnsskolor till barnkrubbor kan förstås. Ekstrand har 1800-talet som 

utgångspunkt för sin analys men visar även på den utveckling som skett under 1900-talet, då 

inrättningarna har upphört att verka som småbarnsskolor. Ann-Katrin Hatje (1999) har skrivit 

boken Från treklang till triangeldrama: Barnträdgården som ett kvinnligt samhällsprojekt 

under 1880-1940-talen. I denna bok redogörs för utvecklingen av barnträdgårdarna, vilken 

föregick den tidsperiod som min studie behandlar. Genusperspektivet är dominerande i Hatjes 

bok och synliggör således kvinnors roll och betydelse för utvecklingen av barnträdgården som 

verksamhetsform. Nedan följer de studier som jag har valt att lägga särskild vikt vid att 

redogöra för. 

 

Kerstin Holmlund (1996) har skrivit avhandlingen Låt barnen komma till oss: Förskollärarna 

och kampen om småbarnsinsitutionerna1854-1968. Syftet var att studera hur omsorg om barn 

har konstruerats och förändrats i ett socialt och historiskt perspektiv. I fokus för detta är det 

Holmlund  har  valt  att  kalla  ”småbarnsinstitutionerna” som i hennes studie syftar på 

barnkrubban och barnträdgården (1996, s.18). Holmlund (1996, s. 153) ägnar ett särskilt 

kapitel åt namnfrågan kring dessa institutioner i avhandlingen. I detta kapitel konstaterar hon 

att det inte fanns någon specifik överenskommelse om innebörden i de begrepp och 

benämningar som betecknade småbarnsinsitutionerna under 1940-talet. Utifrån detta menar 

Holmlund (1996, s. 153) att genom att studera diskussionen i namnfrågan framträder en strid 

om vilka termer som borde användas såväl som hur de borde definieras. Vidare beskriver 

författaren hur de olika institutionerna skilde sig åt vad gällde klassaspekter. Personal i 

barnträdgårdar respektive barnkrubbor hade helt olika ställning då barnkrubbornas personal 

tidigt  kategoriserades  i  ”manliga byråkratiska  maktstrukturer”  vilket  ledde  till  att  de  hamnade  

i underordnade positioner. De hade också arbetarbakgrund medan barnträdgårdspersonal hade 

en borgerlig bakgrund, klasskillnaderna var desamma för de barn som gick vid respektive 

institution (Holmlund 1996, s. 154).  

 

”Daghem”  infördes  som  ersättande  benämning  för  ”barnkrubba”,  som  främst  innefattades  av  
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vårdnadsuppgifter, den nya benämningen syftade på en förändring mot en mer 

”heldagsvårdande”  verksamhetstyp.  Benämningen  ”lekstugor” var också förekommande och 

jämförbar  med  ”daghemmen”. ”Barnträdgård”  var  den  vanligaste  benämningen  på  den  

verksamhet  som  var  ”halvdagvårdande”  (3-4 timmar per dag) men fler benämningar förekom 

även  för  denna  typ,  till  exempel  ”lekskola”  och  ”barnstuga”.  Det  saknades alltså enhetliga 

benämningar för småbarnsinsitutionerna och vilken institution som barnen kom till berodde 

till stor del på deras sociala bakgrund (Holmlund 1996, s. 156). Holmlund (ibid, s. 158) 

beskriver hur en kamp uppstod då barnträdgårdslärarinnor strävade efter att upprätta en 

dominerande ställning inom förskolefältet och verkade för att de småbarnsinstitutioner som 

fanns  skulle  få  den  enhetliga  beteckningen  ”barnträdgård”.  Holmlund  (ibid)  anger  språkets  

formande funktion av verkligheten som ett skäl till att en företeelse behöver benämnas för att 

spela roll i utvecklingen och därmed kom det att bli särskilt viktigt att åstadkomma en enighet 

i namnfrågan.  

 

I sin avhandling skriver Holmlund att Stina Sandels (1996, s. 160) var en av de som drev 

namnfrågan. Det kan här tilläggas att Sandels vid denna tid var den enda i landet som hade en 

pedagogikprofessur med inriktning på barnforskning (Hartman 2012, s. 92). Vidare framhåller 

Holmlund (1996, s. 160) att namnfrågan var ordentligt diskuterad med starka åsikter som 

visade på delade uppfattningar. I ett anförande lyfte och argumenterade Sandels kring för- och 

nackdelar med benämningarna ”förskola”, ”lekskola” och ”barnträdgård”. Det argument som 

talade för namnet ”förskola” var att det hade börjat användas i skolkretsar. Benämningen 

omfattade då ett förskoleår och man menade att genom detta namn skulle det vara lättare att 

komma i nivå med småskolelärarinnorna. Röster emot detta tycktes dock starkare, då Sandels 

framhöll att ordet ”förskola” skulle skapa missuppfattningar kring deras verksamhet. Till 

ordet ”förskola” kunde då tankar om att barnen skulle förses med förkunskaper inför 

skolstarten uppkomma och deras verksamhet rymde mycket mer än så. Enligt Holmlund 

(1996, s. 160) ifrågasatte Sandels även termen ”lekskola” då hon ansåg att den antydde någon 

form av skolverksamhet, vilket var fel och som kunde ge upphov till missuppfattningar. Enligt 

Sandels  var  den  enda  benämning  som  saknade  några  nackdelar  ”barnträdgård”  och  eftersom  

få invändningar förekommit mot detta talade alla skäl för att ansluta sig till detta namn. Ett 

ytterligare steg mot den dominerande ställning som barnträdgårdslärarinnorna strävade mot 

togs i och med att ett förslag lades fram 1944. Detta förslag innebar att Pedagogiska 
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Föreningen för Förskoleåldern skulle byta namn till Barnträdgårdslärarinnornas 

Riksförbund. Det andra namnförslaget var Förskolelärarinnors Riksförbund men det röstades 

ner med 280 röster emot och endast 49 för. Därmed hade kåren enats om en gemensam 

terminologi som syftade till att stärka barnträdgårdslärarinnornas fråga. Nästa steg var att få 

de egna definitionerna och begreppen allmänt erkända (Holmlund 1996, s. 160-161).        

 

I riksdagsdebatten kom institutionernas benämningar på dagordningen. Det talades då om två 

institutioner med olika syften, varav den ena daghemmet var att ge vård, medan den andra 

barnträdgården ansågs avlasta hemarbetande mödrar med några timmars pedagogisk 

verksamhet om dagen (Holmlund 1996, s. 162). Vidare beskriver Holmlund (ibid, s. 163-164) 

att i den debatt som fördes, främst av styrelsen i Barnträdgårdslärarinnornas Riksförbund, så 

framställdes daghemmens verksamhet som ett nödvändigt ont. Barnträdgården utgjorde 

normen för vad som var lämplig verksamhet för barnen och därmed betraktades daghemmen 

som en nödlösning. Då kvinnans ”egentliga”  uppgift  ansågs  bestå  av att ta hand om barnen i 

hemmet. Dessutom framfördes psykiska risker för de barn som tillhörde heldagsomsorgen. En 

omvärdering skedde så småningom av daghemmen då man såg den långa vistelsetiden som en 

fördel eftersom de pedagogiska möjligheterna därmed blev större än på barnträdgårdarna. 

Dock påpekar Holmlund (1996, s. 167-168, 172) att omprövningen av daghemmens värde var 

omöjlig utan kamp. Hon förklarar att en konsekvens av att daghemmens existensberättigande 

ifrågasattes var att hela denna yrkesgrupp blev ifrågasatt.  

 

Ann-Kristin Göhl-Muigai (2004) har skrivit avhandlingen Talet om ansvar i förskolans 

styrdokument 1945-1998. En textanalys. I denna analyserar hon det språkbruk som över tid 

har använts i förskolans styrdokument för att uttrycka förskolans uppdrag, att bidra till 

socialisation av nya medborgare. I fokus för hennes analyser är de uttalanden, i 

styrdokumenten, om den fostran som syftar till att barnen utvecklar ansvar. Hennes 

utgångspunkt är ett läroplansteoretiskt perspektiv. Hon förklarar att analyserna av språkbruket 

kan  fungera  som  en  ”nyckel”  till  att  tyda  förändringar  som  skett  i  de  statliga  intentionerna  

med barns fostran i förskolan som institution (2004, s. 31). I sin textanalys kommer Göhl-

Muigai (2004, s. 243-244) fram till att ordet ansvar används på ett oproblematiserat sätt och 

med en betydelse som förutsätts vara känd för läsaren. Ordet ansvar används som att 
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innebörden var densamma trots att den skiljer sig åt, vilket framgår exempelvis när man talar 

om vuxnas ansvar eller barns utveckling av ansvar. Efter att ha analyserat språkbruket utifrån 

olika betydelser, konstaterar hon att standardbetydelserna av begreppet ansvar till viss del 

förekommer, men hon menar att dessa inte räcker till för att fånga innebörden i begreppet på 

det sätt som det används i förskolans styrdokument.  

 

Den slutsats som Göhl-Muigai (2004, s. 252) drar är att det inom varje styrdokument 

förekommer flera innebörder av ordet ansvar, vilket dels beror på vem det refererar till samt 

inom vilket sammanhang ordet används. Hon påpekar att nya innebörder har tillskrivits 

begreppet, exempelvis framgår detta i de uttalanden som beskriver det som eftersträvansvärt 

att utveckla och ta ansvar. Till detta läggs att barnen i styrdokumenten ses som kompetenta 

och att de i demokratiska former ska få vara med och bestämma om sin egen vardag. Vidare 

menar Göhl-Muigai (2004, s. 258) att statens intentioner med verksamheten kommer till 

uttryck i målformuleringar om att verksamheten ska främja barns utveckling till 

ansvarskännande individer. Kring de effekter som språkbruket kan tänkas ha anser hon att 

styrdokumenten har bidragit till att markera och befästa förskolans ställning. I hennes studie 

synliggjordes skillnader i synen på barn och fostran och styrdokumenten antogs utgöra en 

påverkande faktor för att nya synsätt uppkommit. Detta skildras på ett tydligt sätt i de 

exempel hon ger för att visa på den förändring som skett över tid. Då hon skriver att barnen år 

1945  benämndes  som  ”medarbetare”,  för  att  senare  benämnas  ”hjälpredor”  1959,  

”självständiga  individer  med  egna  förmågor  och  viljor”  år  1987  och  slutligen  benämndes  de  

1998  som  ”aktiva  kunskapssökare  och  erövrare  av  omvärlden”  (Göhl-Muigai 2004, s. 263). I 

samband med detta visar Göhl-Muigai på att sättet att tala om ansvar i styrdokumenten har en 

stark koppling till förändringar i samhället.  

 

Metod och material  
 

I detta kapitel kommer jag att beskriva den metod som jag har valt för denna studie samt vilka 

överväganden som har legat till grund för detta val. Det tillvägagångssätt som jag har 

genomfört studien på förklaras med anknytning till fler metodiska aspekter som jag har tagit 

hänsyn till. Därefter följer en beskrivning av det material som jag har valt att använda mig av 
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samt ett avsnitt om forskningsetiska aspekter. 

 

Metod  
 

Den typ av undersökning som jag har valt att göra är en kvalitativ studie som är baserad på en 

textanalys av 1968 års Barnstugeutredning. Staffan Stukát (2005, s. 32) förklarar att inom det 

kvalitativa synsättet ligger tyngdpunkten vid att förstå och tolka de resultat som framkommer. 

Det handlar då inte om att generalisera eller förutsäga utan istället att försöka skapa sig en 

djupare bild av något specifikt. Metoden för textanalysen som jag har valt är diskursanalys. 

Detta har beskrivits som en teori ovan men fungerar också som en textanalytisk metod enligt 

Bergström & Boréus (2005, s. 306, 309). Vidare skriver författarna (ibid, s. 15) att det finns 

ett bestämt sätt att betrakta texter på, vilket bör prägla den textanalys som genomförs vid 

samhällsvetenskapliga studier. Detta innebär enligt författarna att texter på olika sätt relaterar 

till människor och grupper av människor. Det är människor som har skapat texterna och för 

det mesta också människor som är mottagare av dem. En konsekvens av detta är att texterna 

både speglar medvetna och omedvetna föreställningar som människor i texternas 

tillkomstmiljöer har. Detta leder till att texterna kan spegla, reproducera eller ifrågasätta 

exempelvis makt men de kan inte betraktas som makt i sig. För den studie som jag har valt att 

genomföra framträder maktaspekten som synnerligen rimlig att behandla då 1968 års 

Barnstugeutredning utgjorde det stora underlaget för hur förskolan kom att utvecklas och 

därmed också påverka individerna i vårt samhälle.  

 

Bergström & Boréus (2005, s. 16) förklarar att en av språkets huvudfunktioner utgörs av, vad 

de kallar, en innebördsaspekt. Detta innebär att språket som används i texter uttrycker idéer 

och tankar, därmed används språket för att reflektera och uttrycka författarens/författarnas 

bild av verkligheten. Innebördsaspekten är för mig, i denna uppsats, en särskilt viktig 

utgångspunkt då jag avser att studera hur språket användes i sin specifika historiska kontext i 

1968 års Barnstugeutredning. Jens Frølund Thomsen (2007, s. 141) skriver att enligt Ernesto 

Laclau och Chantal Mouffe bör en textanalys förklara hur språket fungerar som grund för 

politiska och sociala handlingar. Med bakgrund av detta menar jag att textanalys är lämplig 

för att syftet för min uppsats ska kunna uppnås. Detta på grund av att jag har för avsikt att 
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undersöka språkbruket och därmed dess funktion i 1968 års Barnstugeutredning (SOU 

1972:26/27) och i utredningen Att erövra omvärlden (SOU 1997:157). Om jag hade haft för 

avsikt att studera hur lärare inom förskolan idag ser på det språkbruk och den användning av 

namn som har förekommit för att beskriva den dåvarande motsvarigheten till dagens 

förskoleverksamhet under 1900-talet, hade en intervjustudie varit lämpligare att göra för att 

skapa sig en bild av detta. Dock är det centrala för min studie istället att synliggöra hur olika 

aktörer har använt sig av benämningar som ”daghem”  och  ”förskola”  när  1968 års 

Barnstugeutredning genomfördes.   

 

Tolkandets roll för val av material och studiens genomförande 
 

Bergström & Boréus (2005, s. 25) skriver att tolkning är en naturligt förekommande och 

viktig del av en textanalys. Inom hermeneutiken anses tolkning vara det centrala för att nå 

kunskap. Inom denna forskningstradition framhålls att varje läsare närmar sig en text med en 

viss förförståelse. Denna innefattar bland annat våra egna upplevelser av världen, 

människorna och samhället, vår utbildning och vilket socialt sammanhang vi rör oss i. Denna 

förförståelse anses avgörande för att tolkning ska vara möjligt (Bergström & Boréus 2005, s. 

25). Detta har för mig varit en viktig utgångspunkt att ta hänsyn till då resultatet av min studie 

grundar sig i min läsning och tolkning av det valda materialet, såväl som av de teoretiska 

resonemang jag använder mig av. Mitt tillvägagångssätt i valet av material har till största del 

bestått i att urskilja vilken text som säger vad, alltså vilken text som jag anser kan belysa mitt 

syfte och mina frågeställningar. Redan på det första stadiet har min tolkning haft en 

avgörande betydelse för vilket material som sedan har legat till grund för min studie. Nästa 

aspekt av tolkningens betydelse är att den har utgjort en stor del av mitt analysarbete.  

 

Stukát (2005, s. 132-133) betonar vikten av att bygga vidare på vad andra forskare har 

kommit fram till. För att möjliggöra detta menar han att det krävs en medvetenhet hos den 

som skriver om att skilja på de egna idéerna och de idéer som används från en annan källa. 

Vidare framhåller Stukát (ibid) att det finns en risk för att de idéer som man presenterar som 

sina egna kan ha sin grund hos en annan författare. För mig, har detta som förklaras av Stukát, 

varit mycket viktigt att ta hänsyn till under arbetet med denna uppsats. Jag har varit noga med 
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att ange rätt källor och tydligt markera vad som är mina egna tolkningar av författares 

resonemang. I och med att jag analyserar och därmed tolkar delar av 1968 års 

Barnstugeutredning (SOU 1972:26/27) samt utredningen ”Att erövra omvärlden” (SOU 

1997:157) är jag medveten om att detta innebär en risk för att missuppfattningar av dess 

innehåll kan ske från min sida. Jag har försökt att återge innehållet på ett så neutralt sätt som 

är möjligt. Dock är jag medveten om att detta till sin fulla grad inte är möjligt, då den egna 

förförståelsen alltid spelar in i hur en text uppfattas, vilket jag beskrev ovan (Bergström & 

Boréus 2005, s. 25).           

 

Ett av de verktyg som jag har använt vid analysarbetet är en av de tolkningstyper som 

Bergström & Boréus (2005, s. 25-28) urskiljer. Denna definierar författarna som en 

avsändarorienterad tolkningstyp, vilket innebär att den är inriktad på vad texten kan ha betytt 

när den producerades. Därmed avgörs dess betydelse av vad den som skapade texten hade för 

avsikter med den. Med utgångspunkt i det syfte och de frågeställningar som jag har 

formulerat har den avsändarorienterade tolkningstypen varit central, när jag har tolkat de 

texter som utgör mitt material. Då fokus för min undersökning, utöver hur man använde sig 

av  namnen  ”daghem”  och  ”förskola”, har riktats mot vad utredarna i 1968 års 

Barnstugeutredning avsåg med de namn man valde att använda när man beskrev det som då 

utgjorde motsvarigheten till dagens förskoleverksamhet. Bergström & Boréus (2005, s. 26) 

framhåller att enligt idéhistorikern Quentin Skinner måste innebörden i en text tolkas utifrån 

den aktuella författarens språkanvändning. Skinner betonar därmed att man inte ska låta sig 

luras genom att lägga in sin egen (uttolkarens) betydelse i de termer som används (ibid). Detta 

menar jag är viktigt att ta hänsyn till då de termer som jag studerar i Barnstugeutredningen 

kan antas ha en förändrad betydelse idag, mot vad de hade när utredningen genomfördes. 

 

Jag vill här lyfta fram att språkbruket varierar i de texter jag har läst då somliga författare 

använder  sig  av  uttrycket  ”benämningen  förskola”  medan  andra  beskriver  det som  ”begreppet  

förskola”.  Ovan  har  jag  beskrivit  att Kurunmäki (2005, s. 182) förklarar att ett begrepp kan 

betraktas som en knutpunkt där idéer och tankar möts, i detta avseende menar jag att 

”förskola”  till  viss  del kan betraktas som ett begrepp. I denna text har jag valt att skriva 

”namnet  förskola”  eller  ”benämningen  förskola”,  då  dessa  ord  behandlas.  Detsamma gäller 
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för  andra  termer  såsom  ”daghem”  och  ”lekskola”.  Jag  har  valt  att  förhålla  mig  till  dessa  ord  

som namn i denna studie, på grund av att språkbruket är i fokus för min undersökning. 

Däremot kan ”förskola”  betraktas  som  ett  begrepp,  vilket  nämndes  ovan och därför kan det 

ordet också förekomma. Detta i synnerhet då jag återger olika forskares och författares 

resonemang i anknytning till mitt ämnesområde. Anledningen till detta är att jag finner ett 

värde i att lyfta olika sätt att använda termerna på i en studie som fokuserar på språkbruk. 

 

Material 
 

Materialet för denna studie är av stor betydelse för att uppsatsens syfte ska uppnås. Det är 

genom mitt material, som underlag, jag avser att besvara mina frågeställningar och därmed 

uppfylla studiens syfte. Ovan har jag nämnt hur jag har gått tillväga vid genomförandet av 

studien och här ska jag beskriva vilket material jag har valt att använda för att möjliggöra 

genomförandet av min studie.  

 

Materialet har bestått av valda delar av 1968 års Barnstugeutredning (SOU 1972:26/27). 

Dessa delar utgörs av olika rubriker i Förskolan del 1 och del 2 (SOU 1972:26/27). De texter 

som jag har valt från Förskolan del 1 tillhör  rubrikerna  ”Begreppet  förskola”  samt  

”Relationerna  personal  – huvudman – samhälle”  (SOU  1972:26 s. 20, s. 145-151). Från 

Förskolan del 2 har  jag  valt  texterna  i  kapitlen  ”Förskolans  mål”  och  ”Allmän  förskola”  (SOU  

1972:27 s. 13-25, s. 262-267). En stor utmaning för undersökningen har varit att göra en 

avgränsning i urvalet av text ur Barnstugeutredningen, som är av mycket stor omfattning. Den 

består av flera delar (böcker) med olika teman. Varje del utgörs av cirka 400-700 sidor. 

Förskolan del 1 och del 2 är de delar av utredningen som mer specifikt behandlar visioner för 

uppbyggnaden och utvecklingen av förskolan i Sverige på 1960-talet. 1968 års 

Barnstugeutredning framstår som mycket detaljerad i sitt försök att kartlägga vad som då 

benämndes  som  Sveriges  ”Barnstugeverksamhet”.  Därmed  har  fokus  för  min  avgränsning  

riktats mot att endast behandla de  delar  som  på  något  sätt  definierar  namnet  ”förskola”  samt  

vilken sorts verksamhet som benämningen antyder, vilket inkluderar förskolans mål och 

visioner för utbyggnad. Vid min läsning av 1968 års Barnstugeutredning har jag använt mig 

av Bodil Rosengrens bok Vad vill barnstugeutredningen? Sammanfattning av betänkandet 
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Förskolan del 2 (SOU 1972:27). Denna bok har dock främst använts som ett verktyg för mig 

att välja ut viktiga delar ur 1968 års Barnstugeutredning inför mitt analysarbete. Vid ett 

tillfälle refereras denna under analys- och resultatredovisningen.  

 

Något som är viktigt att lyfta fram, är att jag inte har haft för avsikt att ge en övergripande och 

allmän beskrivning eller förklaring av vad man i 1968 års Barnstugeutredning ville genomföra 

i och med utvecklingen av förskolan som pedagogisk verksamhet. Mitt material hade då 

behövt vara av en väsentligt större omfattning. Dock ligger detta i angränsning till mitt 

undersökningsområde. Det centrala för min undersökning är istället att belysa och undersöka 

den förändring som kan antas ha skett i  samband  med  att  namnet  ”daghem”  ersattes  med  

namnet  ”förskola”. Jag vill här tydliggöra att det material som låg till grund för 

slutbetänkandet av Barnstugeutredningen kom ut 1968 och därmed heter utredningen ”1968 

års  barnstugeutredning”. I denna studie använder jag mig av och refererar därmed till 

slutbetänkandet av 1968 års Barnstugeutredning, som publicerades 1972. För att relatera till 

och belysa den utvecklingsprocess som förskolan genomgick under senare delen av 1900-talet 

har jag använt mig av utredningen Att erövra omvärlden (SOU 1997:157). Utifrån det resultat 

som har framkommit under analysarbetet med utgångspunkt i 1968 års Barnstugeutredning, 

har jag valt att jämföra valda delar av detta med mindre delar av utredningen som gjordes 

1997. De delar jag har valt som jämförande material ingår i kapitlen: ”Inledning”,  ”Att  erövra  

omvärlden”  och  ”Viktiga  aspekter  som  grund  för  läroplansförslaget”  (SOU  1997:157  s.  1-35, 

39-54, 57-87). I resultat- och analysavsnittet har jag valt att använda förkortningen BSU för 

”1968 års Barnstugeutredning”.  Den statliga utredningen Att erövra omvärlden kommer 

således  att  benämnas  ”Utredningen  97”. 

 

Forskningsetiska aspekter  
 

Då jag i denna studie inte har valt att använda mig av muntliga källor, utan istället av källor 

som är utgivna böcker, artiklar publicerade på internet samt ett blogginlägg på internet, ser jag 

inga forskningsetiska problem i användningen av dessa. Anledningen till detta är att 

författarna bakom dessa texter kan betraktas ha lämnat sitt medgivande för användning 

inklusive andra gällande principer, genom att låta publicera sin text. Stukát (2005, s. 132) 
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förklarar en annan slags aspekt av etik i forskningssammanhang. Denna innefattas av hur man 

utnyttjar andra personers skriftliga tankar. Detta har jag redogjort för ovan då jag anser att det 

snarare hör till objektivitetsproblemet som kan kopplas till tolkandets roll, snarare än till 

forskningsetik.  

 

Analys- och resultatredovisning 
 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för mitt empiriska material. Jag har valt att väva 

samman redovisningen av materialet med den analys som jag har gjort. Analys- och 

resultatredovisningen kommer att redogöras för i tre delkapitel, då dessa utgörs av flera 

mindre avsnitt. 

 

Förskola – ett nytt ord med nya intentioner? 
 

Det nya namnet förskola 
 

I 1968 års Barnstugeutredning, (SOU 1972:26 s. 20), nedan förkortat BSU, skrivs att man har 

efterfrågat  synpunkter  på  namnet  ”förskola” i samband med att det föreslogs i den så kallade 

”diskussionspromemorian 1968”.  Det ansågs då väsentligt att genom ett enhetligt namn 

markera  den  ”pedagogiska helhetssynen”  som  därmed  skulle  utgöra  ett  riktmärke  för  en  

verksamhet, som med utgångspunkt i det pedagogiska programmet för förskolan, skulle vara 

inriktat  på  barn  i  förskoleåldern.  Det  bör  här  påpekas  att  ”barn  i  förskoleåldern”  har  en  annan  

innebörd i BSU än vad den har för de flesta av oss idag, detta kommer att behandlas närmare 

längre  fram.  ”Pedagogisk  helhetssyn”  är  ett  uttryck  som  jag  menar blir intressant i detta 

sammanhang då det kan uppfattas som relativt nytt när det används i BSU under 1960-talet. 

Av vad som framgick i den historiska översikten tidigare i texten, kan man göra tolkningen att 

det har saknats en pedagogisk helhetssyn i de verksamheter som bedrevs fram till mitten av 

1900-talet. Utifrån Holmlunds beskrivning (1996, s.156-159) har jag uppfattat det som att det 

fanns en distinktion mellan barnträdgården och daghemmet som institution under 1900-talets 

början. Denna distinktion menar jag, kan antas ligga till grund när BSU senare avser att införa 
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en pedagogisk helhetssyn. Namnet  ”förskola”  används då på ett konkret sätt, för att visa på att 

verksamheten skulle präglas av en pedagogisk helhetssyn (SOU 1972:26, s. 20). När de 

synpunkter som utredningen hade efterlyst kom in övertygades utredningen om att det var 

svårt att finna ett annat, mer lämpligt gemensamt namn, för den verksamhet som då gick 

under benämningarna daghems- och lekskoleverksamhet. I samband med detta bestämdes det 

av utredningen att benämningen ”barnstuga”, som tidigare hade fungerat som en gemensam 

beteckning  för  daghem,  lekskola  och  fritidshem  ”synes  inte  mera  allmänt  ha  vunnit  gehör”  

(ibid). Det kan här tilläggas att jag inte har funnit någon mer konkret motivering i BSU till 

varför  de  äldre  benämningarna  inte  anses  bra  och  ska  ersättas  av  namnet  ”förskola”. 

 

Vad ville man åstadkomma genom det nya namnet förskola? 
 

I BSU (SOU 1972:27 s. 262-263) beskrivs hur en utbyggnad av förskolan i heltidsform för 

barn i förskoleåldrar bör ges hög prioritet. I det dåvarande dagsläget, vid utredningens 

genomförande, omfattade heltidsförskolan ungefär 15 % av de barn som hade 

förvärvsarbetande eller studerande föräldrar och cirka 5 % av alla barn i förskoleåldrarna. Sett 

till dagens förhållande var det få barn som gick på daghem/förskola. Till detta bör nämnas att 

med  barn  i  ”förskolåldrarna” [!] menar man sexåringar, då målet är att genomföra en allmän 

ettårig förskola för alla sexåringar. I utredningen anser man att möjligheterna för denna 

utbyggnad  anses  goda  men  samtidigt  påpekas  risken  för  att  vissa  barn  skulle  ”komma  

utanför”  om  man  inte  ser  till  att  förskolan  är  tillgänglig  för  alla  barn (ibid).  Med  ”alla  barn”  

avser man alltså alla sexåringar och yngre barn som har särskilda behov, eller de barn som har 

förvärvsarbetande- eller studerande föräldrar. Detta kan ses som en framträdande skillnad mot 

idag,  då  uttrycket  ”alla  barn”  snarare  används  på  ett  sätt  som  syftar  till  ”alla  barn  i  alla  

åldrar”.   

 

Vidare skrivs att de barn som  anses  riskera  att  hamna  utanför  är  ”glesbygdsbarn”,  

”invandrarbarn”  och  socioekonomiskt  sämre  ställda  grupper (SOU 1972:27, s. 262-263). För 

att nå alla barn skriver man i BSU att det finns avgörande faktorer som möjliggör detta. Den 

kunskap om och värdering av förskolan som föräldrar har lyfts fram som det mest 

betydelsefulla. Man förklarar att det är viktigt att förmedla till föräldrarna hur förskolans 
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arbetssätt och innehåll ser ut. Detta inkluderar vilka öppettiderna är, hur möjligheten är att få 

plats och om den är avgiftsfri eller inte (ibid). Vad gäller motivet till att alla barn ska ha rätt 

att  skrivas  in  i  förskola  genom  en  förskollag,  skriver  man  så  här:  ”Riskerna  för  att  konservera  

sociala skillnader och skillnader mellan barn på olika orter i landet – i kanske betydligt större 

skala än i dag – motiverar att alla barns rätt till förskola skrivs  in  i  en  förskollag”  (SOU  

1972:27  s.  264).  ”Glesbygdsbarn”  anser  man  riskerar  att  inte  omfattas  av  

förskoleverksamheten från 1975, eftersom det tar längre tid att bygga ut verksamheten på 

glesbygden. Detta framhålls vara en stor brist då man  hävdar  att  ”glesbygdsbarn”  skulle  vara  i  

ett större behov än andra barn av socialt samspel. Anledningen menar man är att det anses 

råda brist på möjligheter till socialt samspel på deras hemort (Rosengren 1972, s. 64-65). 

Språkbruket ovan framstår enligt min tolkning som kategoriserande då vissa barn benämns 

”invandrarbarn”  och  andra  som  ”glesbygdsbarn”.  Detta  menar  jag  kan  kopplas  till  Foucaults  

teori om makt, i synnerhet kopplingen mellan vetande och makt (Lindgren 2007b, s. 255). 

Orden  som  exempelvis  ”invandrarbarn”  får  i  detta  sammanhang  en  kategoriserande  roll,  enligt  

min tolkning av Foucaults teori. Ännu en tolkning utifrån Foucaults teori menar jag, skulle 

innebära att maktaspekten blir tydlig i den situation då någon väljer att med vissa ord 

kategorisera människor eller företeelser. 

   

Ett ytterligare men senare steg i planeringen av utbyggnaden förklaras i utredningen vara att 

genomföra  en  tvåårig  förskola  för  ”alla  barn” (SOU 1972:27, s. 264). Detta anses bli särskilt 

betydelsefullt i fråga om möjligheterna att bidra till barnets personlighetsutveckling. I BSU 

förklarar man att förskoleåldern ur en utvecklingspsykologisk utgångspunkt är den period i 

livet då barnets  fortsatta  utveckling  ”i  en  rad  avseenden  mer  eller  mindre”  bestäms.  Vidare  

skriver man så här:  ”Det  har  vidare  påvisats  att  förskolbarnens [!] uppväxtvillkor i dagens 

samhälle måste uppmärksammas på ett annat sätt än vad som hittills skett. Förutom åtgärder 

som stöder föräldrarnas möjligheter att fungera väl i sina föräldraroller krävs åtgärder i övrigt 

som  direkt  tillgodoser  barnens  såväl  mera  allmänna  som  speciella  individuella  behov”  (SOU  

1972:26/27, s. 23). I BSU betonas att förskolan har en funktion att fylla för både familjen och 

individen då barns och föräldrars behov måste vara utgångspunkten för förskolans 

övergripande mål. Detta formuleras så här:  ”[…]  varje barn bör ha rätt att erhålla sådana 

livsbetingelser att det ges förutsättningar att utveckla sina möjliga tillgångar. Målet för 

förskolan bör också innefatta vad fostran av barnet bör leda till på sikt, för individens egen 
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del, för individen i förhållande till andra individer och i relation till det samhälle individen 

skall leva och medverka i”  (SOU  1972:27,  s.  23). I samband med detta citat menar jag att 

ännu en maktaspekt blir synlig då ett av målen med förskolan som formuleras, kan tolkas som 

vilken slags individ man på sikt vill ha i samhället. Dessa maktaspekter hävdar jag återfinns i 

Foucaults begrepp ”styrningsmentalitet”,  som  jag  har  förklarat  ovan. Tidigare i texten 

presenterade jag Lindgrens (2007b, s. 258) förklaring av begreppet, vilket innefattas av att 

styra och forma men också att påverka och förvandla människors sätt att handla och leva.  

 

I fråga om vilka barn som har betydelse av förskolans verksamhet framhålls det i BSU att 

barn med särskilda behov ska ges plats från fyra års ålder. Detta på grund av att förskolan 

anses ha en särskild betydelse för dessa barn. I utredningen diskuteras det också huruvida 

”invandrarbarn”  ska  ges  plats  tidigare  än  vid  sex  års  ålder  då  även dessa barn anses tillhöra 

den grupp av barn som skulle ha större nytta än andra barn av att ta del av verksamheten 

tidigare (SOU 1972:27, s. 264). Kring de visioner inför utvecklingen av förskolan som 

uttrycks och formuleras i BSU skrivs så här:  ”[…]  i en framtida förskola, där de två 

förskolformerna [!] i  stor  utsträckning  integreras  […] kommer förmodligen förskola och 

lågstadium att kunna ses som pedagogiska arbetsformer, baserat på att den ena är förelöpare 

till  den  andra  från  barnets  utvecklingssynpunkt”  (SOU:1972:26,  s.  150).  Betydelsen  av  

pedagogisk verksamhet för barnets utveckling lyfts fram i detta citat. Dock omfattas ännu inte 

yngre barn, i utredningens visioner och intentioner för förskolans utveckling. Att införa en ett- 

eller tvåårig förskola beskrivs i utredningen som mera lämpligt än att sänka åldern för 

skolinträdet. Detta kommenteras, då det tidigare har varit uppe för förslag. En av de 

intentioner för utvecklingen av förskolan som blir särskilt tydlig i detta sammanhang är att 

”rusta”  barnen  inför  deras  kommande  skol- och vuxenliv. Detta kan tolkas som en ambition 

att förse barn med de kunskaper som de behöver för att leva ett gott liv och fungera som goda 

samhällsmedborgare. Det bör här noteras att dessa tankar formuleras samtidigt som man 

väljer att inte göra skola av det. Jag menar att denna intention kan tolkas som en reaktion mot 

hur daghem och lekskolor tidigare hade fungerat i landet. Därmed kan man se det som att man 

genom det nya namnet vill åstadkomma något nytt som skiljer mot det som tidigare hade 

varit.  
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I beskrivningen av hur namnfrågan behandlades i BSU framstår delar av Kerstin Holmlunds 

avhandling som särskilt intressanta att belysa i ett jämförande perspektiv. Detta med 

anledning av att hon har resonerat kring vilka gemensamma termer och definitioner som 

förekom för att beskriva det hon kallar ”småbarnsinsitutionerna”  fram  till  1968,  vilket  är  vid  

den tidpunkt som min studie tar vid. Holmlund (1996, s. 153) kommer fram till att det inte 

fanns någon specifik överenskommelse om innebörden i de namn och begrepp som användes. 

I samband med detta menar hon att det uppstod en strid om vilka termer som borde användas 

och hur dessa skulle definieras. Jag tolkar Holmlunds beskrivning av 

barnträdgårdslärarinnornas kamp kring namnfrågan, då de strävade efter att uppnå en 

dominerande ställning som ett exempel på denna strid. En fråga som i relation till detta blir 

intressant att ställa, är huruvida  en  motsvarande  ”strid”  skulle  kunna  återfinnas  i  samband  

med att BSU genomfördes eller om den finns ännu idag? Denna fråga avser jag att återkomma 

till  under  rubriken  ”Slutdiskussion”.   

  

Förskolans uppgift 
 

I 1968 års Barnstugeutredning, i texten benämnd med förkortningen BSU, poängteras att en 

förskola som rymmer både hel- och deltidsverksamhet ska fungera som, vad författarna 

bakom  utredningen  kallar,  en  ”serviceinstitution”  för  hela  familjen.  I  detta  ingår  att  tillgodose  

såväl barns som föräldrars behov.  Det  är  först  när  förskolan  kan  uppfylla  denna  ”tvåfaldiga  

uppgift”  som  förskolan  kan  komma  att  betyda  något  positivt  för  barnens  utveckling  i  ett  

längre perspektiv. Barnets och föräldrarnas behov beskrivs därmed utgöra en 

sammanhängande enhet inom vilken den ene partens behovs antas påverka den andres (SOU 

1972:26 s. 20). Ovan har jag redogjort för delar av Holmlunds studie där det beskrivs hur 

”småbarnsinstitutionerna”, främst daghemmen och barnträdgårdarna, ansågs ha olika syften 

(1996, s. 162). Den första, uppfattades fylla en vårdande funktion medan den andra påstods 

vara en verksamhet med en tydlig pedagogisk funktion. Till detta kopplades också 

föreställningar om att daghemmen fanns till för föräldrars behov av tillsyn för sina barn för att 

de själva skulle kunna arbeta, medan barnträdgårdarna tog tillvara på barnens behov av 

pedagogisk stimulans. När det i BSU skrivs att man har för avsikt att tillgodose både barns 

och föräldrars behov och då detta definieras som en tvåfaldig uppgift, hävdar jag att historiska 
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faktorer som har spelat roll i förskolans utveckling blir tydliga.  

 

I BSU beskrivs något jag tolkar som en farhåga inför att namnen ”daghem”,  som  betecknat  en 

heldagsverksamhet och lekskola som inneburit halvdagsverksamhet, ska ha lett till att folk har 

betraktat dessa som om de vore olika verksamheter med åtskilda syften (SOU 1972:26 s. 20). 

Med utgångspunkt i Holmlunds (1996, s. 150, 156-159) beskrivningar av hur namnfrågan 

diskuterades i relation till det som ovan har nämnts menar jag att man kan göra tolkningen att 

en konflikt har uppstått om huruvida tillsyns- och omsorgsfunktionen och den pedagogiska 

funktionen ska utgöra innehållet i förskolans verksamhet. Av vad som har framgått i den 

historiska översikten samt i Holmlunds studie så har olika aktörer företrätt någon av dessa 

funktioner ur ett historiskt perspektiv (ibid). Dessutom utgjorde barnträdgården, enligt 

Holmlund (1996, s. 163-164), normen för vad som då ansågs vara en bra verksamhet för barn 

i och med att barnen fick vara hemma med sina mödrar samtidigt som de fick pedagogisk 

stimulans. Starka röster höjdes därmed mot daghemmen eftersom man menade att barnen inte 

skulle lämnas bort hela dagar, vilket kan tolkas som att det fanns ett uttalat motstånd inför att 

kvinnor skulle arbeta utanför hemmet. Istället ansåg man att de skulle stanna hemma och ta 

hand om sina barn (ibid). Utifrån detta resonemang skulle en ytterligare tolkning kunna vara 

att man från aktörerna bakom BSU:s sida, hade för avsikt att förskolan skulle utformas på så 

sätt att möjligheter skapades för att båda föräldrarna skulle kunna arbeta utanför hemmet. 

Detta samtidigt som barnets utveckling skulle främjas genom att det fick ta del av pedagogisk 

verksamhet på dagtid. Denna tolkning grundar jag i att man i utredningen beskriver hur en 

utveckling har skett gällande synen på daghemmen. Denna syn innefattas av att daghemmen 

nyligen har börjat betraktas som institutioner med kompetens att ge barn en allsidig fostran 

utöver att uppfylla en tillsynsfunktion. Till detta beskrivs också hur 

daghemmens/heltidsförskolans  personal  upplever  sig  ha  ”lägre  status”  än  

lekskolans/deltidsförskolans personal (SOU 1972:26 s. 146). Utifrån detta påstående gör jag 

tolkningen att den konflikt som Holmlund beskriver präglade situationen mellan personalen i 

barnträdgårdarna respektive daghemmen, återfinns vid den tid då BSU genomförs. Då den 

enda större skillnaden som jag kan finna är att verksamheterna namnges som deltidsförskola 

(tidigare barnträdgård/lekskola) kontra heltidsförskola (tidigare daghem). Att denna konflikt 

kan antas vara närvarande även vid genomförandet av BSU menar jag talar för att förskolans 

utveckling präglas av en kontinuitet. Med detta menar jag mer specifikt att det är samma 
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konflikter som uppkommer kring namnfrågan, men med andra förklädnader, det vill säga nya 

ord.      

 

I kapitlet ”Tidigare  forskning”  presenterade  jag  Holmlunds resonemang kring språkets 

funktion att forma verkligheten (1996, s. 159). Hon menade att detta utgör ett av skälen till att 

en företeelse behöver benämnas för att spela roll i utvecklingen. Utifrån detta menade hon att 

det kom att bli särskilt viktigt att åstadkomma en enighet i namnfrågan. Jag anser att poängen 

i  hennes  resonemang  återfinns  på  ett  tydligt  sätt  i  BSU,  då  man  menade  att  ”förskola”  som  

enhetlig beteckning krävdes för att signalera att daghem och lekskola handlade om en och 

samma verksamhet. En verksamhet som skulle innehålla såväl pedagogisk verksamhet som 

omvårdnad med den enda skillnaden att vistelsetiden för barnen kunde variera. Detta menar 

jag  visar  på  att  namnbytet  från  ”daghem”  till  ”förskola”  innefattades  av  intentionen  att  den  

pedagogiska funktionen och omvårdnadsfunktionen skulle integreras i förskoleverksamheten. 

Utifrån detta kan slutsatsen dras att man ämnade en förändring vad gäller synen på förskolan 

och  dess  uppgift  genom  det  nya  namnet  ”förskola”.  För tydlighetens skull kommer jag 

fortsättningsvis  att  benämna  denna  intention  som  ”en  förening  av  omsorg  och  pedagogik”.    

 

I kapitlet  ”Teori”  har jag förklarat att språkets formande funktion lyfts fram inom den 

diskursanalytiska teorin. Då språket anses bidra till att forma den verklighet vi lever i. 

Bergström & Boréus (2005, s. 305-306) hävdar således att eftersom språk är en social 

aktivitet formas det i en social kontext. Genom att se på språket som konstruerande utgörs 

grunden för vår kunskap av de tolkningar vi gör. Maktfrågan kommer således handla om att få 

en  viss  kunskap  erkänd  som  den  ”rätta”.  Utifrån  detta  gör  jag  tolkningen  att  vid  

genomförandet av BSU kom maktfrågan att handla om vilket namn som skulle komma att 

beteckna förskolan och dess verksamhet. Detta anser jag kan uppfattas som en kamp om att få 

en viss kunskap erkänd som den rätta, som författarna beskriver ovan. Huruvida det kan antas 

att aktörerna bakom  BSU  ”fick  igenom”  sitt  namn  eller  inte,  är  en  fråga  som  jag  kommer  att  

närma mig ett svar på i  kapitlet  ”Slutdiskussion”. 
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Förskolan i relation till samhällets förändrade roll  
 

Förskolans roll 
 

”Förskolans  övergripande mål skall uttrycka den ideologiska bakgrunden till det pedagogiska 

programmet. Det blir då ett uttryck för samhällets syn på omsorg om varje barn i dess rätt till 

en god utveckling. Väsentligt är att målet ger en framtidssyn. Fostran av barnet i hem och 

förskola bör relateras till den blivande vuxna människans utvecklingsmöjligheter i ett 

samhälle som är  statt  i  snabb  omväxling”  (SOU  1972:27, s. 13). På detta sätt inleds kapitlet 

om förskolans mål i BSU. Därefter förklaras att förskolan inte bör innebära undervisning i 

traditionell mening, den ska alltså inte arbeta efter bindande kursplaner eller ställa 

prestationskrav. Detta kan ställas i relation till att det inte beslutades att skolåldern skulle 

sänkas, vilket jag tidigare nämnde hade varit uppe för diskussion. Närmare formuleras 

förskolans  uppgift  såhär:  ”Varje  barn  skall  stödjas  och  stimuleras  utifrån  sina  speciella  

förutsättningar. Det är därför viktigt att detta sätts i sammanhang med vilken människa man 

önskar fostra och hur människan som barn, ungdom och vuxen kan relateras till sitt 

samhälle”.  I  utredningen  föreslås  ett  pedagogiskt  program  för  förskolan,  där  samspelet  och  

relationerna mellan personerna i förskolan ses som en viktig utgångspunkt (SOU 1972:27, s. 

13). Förskolans och skolans funktion i samhället beskrivs på detta sätt:  ”Förskolan,  skolan  

och den allmänt förebyggande barnavården i övrigt samt barnhälsovården är de medel genom 

vilka samhället kan erbjuda komplement till familjen som mera direkt kan stödja barnets 

utveckling”  (SOU 1972:27, s. 13) Angående den roll förskolan sägs ha i samhället, skriver 

man  på  detta  sätt:  ”I  en  förskola  som  rymmer  olika  former  för  deltids-, halv- och 

heldagsverksamhet, och som kan komma in i ett tidigt skede i barnets liv finns en av 

förutsättningarna för att göra uppfostran till mera av en växelverkan mellan barn, föräldrar 

och samhället. Därtill behövs olika andra åtgärder för att barnet inom familjen och i hemmet 

ska tillförsäkras bästa möjliga  uppväxtbetingelser”  (SOU  1972:27, s. 13).   

 

Under rubriken ”Samhällsförändringar  och  familjen”  förklaras  att  diskussionen  kring  en  

reformerad förskola, bör ta familjens egen utveckling och förändring som utgångspunkt (SOU 

1972:27, s. 14). Detta relateras sedan till den förändring som man beskriver har skett vad 

gäller  ”dagens  svenska  familj”  i  avseende till dess funktion, storlek och sammansättning, då 
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den tydligt skiljer sig från äldre tiders familjer. Kring detta skriver man så här: 

”Familjeförändringarna  har  starkt  ändrat  förutsättningarna  för  barnens  utveckling,  inte  minst  i  

förskolåldrarna [!]. Barn lever inte tillsammans med och umgås sällan med äldre människor. 

Kontakten med andra barn i olika åldrar är också kraftigt reducerad; likaså kontakten med 

avvikande och handikappade [!]” (SOU 1972:27, s. 14). Vidare anges industrialiseringen som 

innebar inflyttning till storstäder och utvecklingen av kärnfamiljen som till stor del har ersatt 

”storfamiljen”  som  skäl  till  att  förskolan  har  en  särskild  funktion  att  fylla.  En  viss  skepsis  

inför kärnfamiljens funktion kan anas då  man  skriver:  ”[…]  den lilla kärnfamiljen i dag har 

speciella möjligheter till kontakt med barnen. Detta förhållande kan dock bli svårbemästrat 

med tanke på att de ofta unga föräldrarna i vissa fall är osäkra i sina relationer sinsemellan 

och till barnet. Många saknar – på gott och ont – det fotfäste som tidigare fanns och 

förmedlades från generation till generation i familjebundna regler för uppfostran” (SOU 

1972:27, s. 15). Med utgångspunkt i detta förklarar man att den förmedling av sociala 

relationer, som tidigare skett från familjen till barnen har avtagit. Avsaknaden av 

förmedlingen av sociala relationer som här beskrivs, tolkar jag så att den kan förklaras utifrån 

det som nämndes ovan. Detta innefattas av att barn varken träffar jämnåriga barn eller äldre 

vuxna och därmed inte utvecklar sociala relationer i samma utsträckning som tidigare. Vidare 

skrivs att familjen inte längre förmedlar en förståelse för arbetsliv och vuxenliv i samhället. 

Det är mot denna bakgrund som man i utredningen menar att det är en viktig uppgift för 

förskolan att, i samverkan med familjen, vidga och fördjupa barnets relationer och orientering 

i omvärlden (SOU 1972:27, s. 15). Som det komplement till familjen som man i BSU 

uttrycker att förskolan i framtiden bör vara vill man ge barn möjligheter till samspel med 

andra barn och vuxna samt minska familjens sårbarhet vid plötsliga omställningar. Därmed 

ska den fungera som en naturlig del av miljön i familjens bostadsområde (SOU 1972:27, s. 

16). Vidare beskrivs hur förskolan har potential att genom sin inre och yttre miljö ge barnen 

en  stor  del  av  den  stimulans  som  de  ”idag  saknar”.  Därmed  ska  förskolan  ses  som  en  

integrerad del av bostadsområdets lekmiljö och inte som en isolerad institution (ibid, s. 17).  

 

En fråga som kan ställas till det ovan redovisade materialet är på vilket sätt som 

maktmekanismer kan ha varit bidragande, när man formulerar det som ovan beskrivits i BSU? 

För att något sånär närma mig ett svar på detta anser jag Foucaults maktbegrepp vara 

användbart. Som jag nämnde ovan, menar Foucault, enligt Lindgren, att man inte bör inrikta 
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sig på makthavarnas motiv när man studerar makt. Istället bör vi se till vilka maktmekanismer 

som verkar och vilka konsekvenser dessa medför (Lindgren 2007a, s. 360). Om man betraktar 

den situation som uppstått då utredningen kommer fram till att förskolan behövs som 

komplement till familjen, skulle det kunna tolkas som ett ansvarstagande från statens sida 

men det skulle också kunna tolkas som ett maktutövande. Genom att applicera Foucaults 

definition av maktbegreppet kan man tänka sig att det som jag i detta fall kallar 

ansvarstagande egentligen skulle kunna tolkas som att olika aktörer som företräder staten 

”faller  offer”  för  maktutövning.  Denna  tolkning  skulle  innebära  att  samhällsförändringar,  som  

exempelvis familjens  förändrade  funktion  skulle  leda  till  att  staten  är  ”tvungen”  att  hitta  nya  

lösningar för att främja samhällets utveckling. Därmed kan inte staten i sig betraktas som 

maktutövare,  utan  istället  skulle  den  snarare  utgöra  ”offer”  för  den  makt  som  lett  till att de 

behöver åstadkomma nya verksamheter i samhället, då förskolan kan ses som ett exempel på 

detta.  Att  termen  ”förskola”  i  detta  sammanhang  används  menar  jag  kan  tolkas  som  ett  uttryck  

för den rådande diskursen, vilken inbegriper en viss politisk agenda.  

 

Begreppet styrningsmentalitet som har formulerats av Foucault (Lindgren 2007b, s. 258) 

menar jag blir aktuellt också i detta sammanhang. Begreppet syftar på hur maktutövning 

präglas i moderna samhällen. Då termen mentalitet avser en gemensam tankeram som utifrån 

det historiska sammanhanget är given. Med utgångspunkt i BSU gör jag tolkningen att den 

gemensamma tankeramen vid tiden för utredningens genomförande dels innefattas av den 

kunskap om barns utveckling som fanns att tillgå. Den utgörs dels av den syn med vilken man 

betraktar familjens funktion. Ett exempel på detta är då man inte längre anser att möjligheter 

till socialt utbyte finns inom och i nära anknytning till familjen. Detta menar man beror på de 

konsekvenser som industrialiseringen har inneburit. Att en samhällsomvandling skedde som 

medförde nya behov i relation till de som funnits förut. Därmed tolkar jag det som att ett 

specifikt tänkesätt för styrning och ledning utformas i samband med att riktlinjer och 

principer för förskolans verksamhet formuleras i BSU. Till vilket jag drar slutsatsen en 

naturlig följd, blir att styra, forma och påverka människors sätt att leva och handla.  
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Statusskillnader mellan förskola och skola 

 

I 1968 års Barnstugeutredning (SOU 1972:26, s. 146), här benämnd BSU, skrivs att 

yrkesmässig vård och fostran av barn, under en lång tid, har haft låg status i landet. Som ett 

exempel på detta skriver man att förskolans personal, i dagligt tal, fortfarande kallas för 

”lektanter”.  I  utredningen  påpekas  att  orsaken  till detta torde hänga samman med en viss 

oförståelse inför innebörden i förskolepedagogiken. Vidare förklaras att skolans mål som 

innebär att förmedla kunskaper genom styrd inlärning respekteras som en mer väsentlig och 

kvalificerad uppgift i jämförelse med de yngre barnens aktiviteter som är lekbetonade. Det 

nämns i detta sammanhang att statusskillnaderna mellan förskolans och skolans personal 

antas grunda sig i någon slags värdering om det pedagogiska arbetets karaktär, eftersom den 

styrda inlärningen och det kunskapsinnehåll den förmodas resultera i, ses som det mest 

fördelaktiga utifrån samhällets värderingar. Stina Sandels (Holmlund 1996, s.160) som 

nämndes  i  avsnittet  ”Tidigare  forskning”, hävdade att om benämningen ”förskola” användes 

så skulle möjligheterna  öka  för  att  ”komma  i  nivå  med  småskolelärarinnorna”.  I  hennes  

uttalande gör jag tolkningen att det går att utläsa en slags vilja inför att öka 

barnträdgårdslärarinnornas status. Dock företrädde hon inte det namnet då risken för 

missuppfattningar, i form av att barnen skulle förses med förkunskaper inför skolstarten, 

kunde uppstå. Av vad som ovan har nämnts kring innehållet i BSU ter sig relationen förskola 

– skola, liksom förhållandet omvårdnad – pedagogik, utgöra en slags konflikt. Denna konflikt 

tar sig i uttryck på så sätt att man vill definieras och uppfattas som en pedagogisk verksamhet, 

som främjar barns utveckling, samtidigt som man inte vill förknippas allt för starkt med 

skolan och dess verksamhet. Detta menar jag kan tolkas som att författarna bakom BSU 

försöker finna eller möjligtvis uppfinna förskolans identitet, alltså vad som ska rymmas inom 

den nya verksamheten som inte har funnits eller rymts tidigare. Under denna process skulle 

ersättningen av de tidigare benämningarna kunna ses som ett led i detta. Tidigare i texten 

förklarade jag att alternativet att införa en ett- eller tvåårig förskola ansågs mer lämpligt än att 

sänka åldern för skolinträdet. Jag menar att detta framstår intressant i det sammanhang då 

förskolans unika identitet eftersöks. Detta menar jag också kan definieras som ett 

balanserande mellan funktionerna omsorg och pedagogik. 

 

Frølund Thomsen (2007, s. 137-139) som jag nämnde tidigare, beskriver hur den sociala 
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verkligheten tillförs vissa betydelser genom språket. Detta relaterar han till diskursbegreppet, 

vilket jag finner användbart i detta sammanhang. Frølund Thomsen (ibid) förklarar att en viss 

betydelse fastställs när begrepp uppfinns samt att det finns en koppling mellan språk och 

politik som leder till att språk inte kan  betraktas  som  neutralt.  Benämningen  ”förskola”  har  

som vi noterat tidigare, förekommit innan BSU genomfördes. Därmed kan det konstateras att 

benämningen redan rymde vissa betydelser när man i BSU valde att använda namnet 

”förskola”. Termen uppfanns alltså inte i samband med att utredningen genomfördes. Däremot 

gör jag tolkningen, med utgångspunkt i Frølund Thomsens resonemang, att nya betydelser 

tillfördes till namnet förskola i och med att man hade ett syfte för hur och varför det skulle 

användas. Därmed kan man tänka sig att namnet ”förskola” inte kan eller bör betraktas som 

ett neutralt ord. Enligt Bergström & Boréus (2005, s. 309) menar Foucault att en diskurs kan 

sägas utgöra hela den praktik som ger upphov till en viss typ av yttranden. Utifrån detta 

menar jag att de benämningar genom vilka man beskriver förskolans verksamhet i BSU, kan 

ses som ett uttryck för den språkliga diskurs som dominerat då utredningen genomfördes. Till 

detta kan också tilläggas att författarna i BSU påpekar att trots ny forskning som fokuserat på 

förskoleåldern som betydande för inlärning, har synen på förskolans uppgifter knappt 

påverkats. Därmed efterfrågas en förändrad syn på förskolepedagogikens innebörd och de 

krav som ställs på personalen för att en högre värdering av förskolepersonalens arbetsinsats 

på sikt ska kunna ske (SOU 1972:26 s. 146). Med utgångspunkt i Bergström & Boréus (2005, 

s. 309) beskrivning av Foucaults definition av en diskurs, då han menar att den kan förklaras 

som ett regelsystem vari vissa kunskaper legitimeras samtidigt som andra inte gör det, menar 

jag statuskonflikten mellan förskola – skola också kan betraktas som uttryck för den då 

(kanske även idag) rådande diskursen. En fråga som i relation till detta blir intressant att ställa 

är huruvida BSU bidrog till att omforma den diskurs som var rådande eller om deras 

språkbruk kan sägas ha förts på en redan etablerad diskurs villkor? Till detta ämnar jag 

återkomma  till  i  kapitlet  ”Slutdiskussion”. 

 

Hur används namnet förskola i 1968 års Barnstugeutredning? 
 

I diskussionen kring det språkbruk som präglat användningen och innebörden av namnet 

förskola i BSU ter det sig intressant att göra en jämförelse med resultaten som framkom i 

Ann-Kristin Göhl-Muigai avhandling: Talet om ansvar i förskolans styrdokument 1945-1998: 
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En textanalys (2004). Hennes resultat visar på att språkbruket användes inom vilket begreppet 

ansvar förekom, på ett oproblematiserat sätt, då innebörden i begreppet ”ansvar” förutsattes 

vara känd för läsaren. Hennes studie synliggör också att statens intentioner kommer till 

uttryck i de målformuleringar som formuleras för verksamheten. Det är svårt att göra en 

direkt jämförelse mellan hennes resultat för hur begreppet ansvar används och resultatet för 

min studie. Detta på grund av att Göhl-Muigai studerar språkbruket i förskolans styrdokument 

medan jag studerar språkbruket i en statlig utredning. Dock är det intressant att göra en 

jämförelse då både begreppet ansvar och ordet förskola, enligt min tolkning, kan antas ha 

bidragit till att forma och utveckla förskolans verksamhet samt det språkbruk genom vilket 

man talat om förskolan. Göhl-Muigai (2004, s. 31) förklarar att de analyser av språkbruket 

som  hon  gör  kan  fungera  som  en  ”nyckel”  till  att  tyda  förändringar  som  skett  i  de  statliga  

intentionerna med barns fostran i förskolan som institution. På ett liknande sätt menar jag att 

de analyser som jag gör av språkbruket i BSU fungerar.  

 

Kurunmäki (2005, s. 185, 215) förklarar att begrepp innefattas av en mångtydighet och kan 

antyda olika betydelser. Han menar också att begrepp får en särskild betydelse vid historiska 

studier, då vi kan bilda oss en uppfattning om dåtiden. Därmed blir det viktigt att ta reda på 

vilka betydelser som olika historiska aktörer har gett de begrepp som de använde sig av samt 

vilka begrepp som kopplades till dessa eller utgjorde deras motsatser. Med utgångspunkt i 

Kurunmäkis resonemang, menar jag att Göhl-Muigais fråga huruvida innebörden av 

begreppet ansvar förutsattes vara känd för läsarna är intressant att applicera även på mitt 

material. Med utgångspunkt i resultatet av analysen av BSU gör jag tolkningen att innebörden 

av namnet ”förskola”  till  viss  del  förutsetts  vara  känd  för  läsarna.  Samtidigt  menar  jag  att  

namnet  ”förskola”  används  på  ett  sådant  sätt  att  det  signalerar något nytt, alltså med en ny 

innebörd. Därmed gör jag tolkningen att uppgiften att förmedla denna innebörd hamnar i 

”händerna”  på  BSU.  Om  man  ser  till  dagens språkbruk vad gäller namnen  ”dagis”  eller  

”förskola”  kan  man  dra  slutsatsen  att  denna  uppgift var svår att uppfylla i BSU. 

Sammanfattningsvis menar jag att vissa likheter går att finna med Göhl-Muigais studie. Som 

jag skrev tidigare menade hon att statens intentioner kom till uttryck i det språkbruk som 

användes i förskolans styrdokument. Av det resultat som denna studie visar på anser jag att 

genom det språkbruk som används så kommer Barnstugeutredningens intentioner till uttryck. 

Vad gäller frågan om vilka effekter som Göhl-Muigai menar att språkbruket i förskolans 
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styrdokument kan tänkas ha, kommer hon fram till att språkbruket har bidragit till att markera 

och befästa förskolans ställning. Med utgångspunkt i det som har framkommit i min studie 

menar jag denna åsikt kan bekräftas och således representeras i mitt material.  

 

Förskolan i ännu en statlig utredning 30 år senare     
 

Med utgångspunkt i två teman som särskilt har framkommit och kunnat urskiljas i resultatet 

ovan, har jag valt att göra en jämförelse med delar ur utredningen Att erövra omvärlden (SOU 

1997:157). Denna utredning kommer framöver att benämnas som Utredningen 97. De teman 

som jag har valt att använda i min jämförelse menar jag har haft en särskild koppling till det 

språkbruk som har använts i BSU. Därför menar jag att det blir intressant att jämföra hur 

dessa teman tas upp i Utredningen 97. Det första temat utgörs av det jag har valt att tolka som 

en konflikt som har uppstått kring vilka funktioner som förskolans verksamhet ska fylla. Ska 

den fylla tillsyns- och omvårdnadsfunktionen och/eller den pedagogiska funktionen? Det 

andra temat, utgörs av en av de intentioner för förskolans utveckling som BSU rymde, som 

enligt min tolkning bestod av att finna eller uppfinna förskolans identitet. I texten ovan har jag 

skrivit att man kan göra tolkningen att en konflikt mellan skolan och förskolan uppstod i 

samband med detta. Det är denna konflikt och den ovan presenterade konflikten som jag 

kommer att jämföra med delar av Utredningen 97 (SOU 1997:157).  

 

Förening av omsorg och pedagogik – en förening mellan förskolan och skolan 
 

I Utredningen 97 (SOU 1997:157, s. 13), skrivs det att i regeringsförklaringen i mars 1996 

fastslogs att förskolan, skolan och skolbarnomsorgen skall integreras. Detta innebär att man 

avser flytta ansvaret för förskolan från det sociala välfärdssystemet till utbildningsväsendet. 

Vidare  framhålls  att:  ”Den  1  juli  1996  överfördes  ansvaret  för  den  centrala  administrationen  

för barnomsorgen inom regeringskansliet från Socialdepartementet till 

Utbildningsdepartementet. Bestämmelserna om barnomsorgen i socialtjänstlagen överförs den 

1 januari 1998 till skollagen och samtidigt övertar Skolverket tillsynsansvaret från 

Socialstyrelsen  och  Länsstyrelserna” (SOU 1997:157, s. 13). Därefter förklaras att 
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förändringen har sin grund i den ”politiska  viljeriktningen  att  all  pedagogisk verksamhet, som 

syftar till att fostra och stödja barn och ungdomar i deras utveckling och lärande bör ses som 

en  helhet.”  Det första steget var att ta fram ett samlat måldokument för förskolan för 

sexåringar, grundskolan och skolbarnomsorgen. I Utredningen 97 (ibid) skrivs det att 

barnomsorgen,  när  den  tillhörde  den  socialpolitiska  miljön,  var  en  av  ”hörnstenarna”  i  

familjepolitiken, i synnerhet för förvärvsarbetande och studerande föräldrar. Detta beskrivs till 

stor del ha präglat utbyggnaden av förskolan. Kring utbyggnaden skriver man så här:  ”En  

utbyggnad som bidragit till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män men också varit 

nödvändig för samhällets behov av arbetskraft. Sverige har i dag en förvärvsfrekvens för 

kvinnor som är en av världens högsta. Under de senaste decennierna har också förskolans 

pedagogiska roll och betydelse för barns utveckling och lärande allt mer uppmärksammats 

[!]” (SOU 1997:157, s. 13).  

 

Något som kan uppfattas intressant i jämförelse med resultatet av analysen av BSU, är att man 

skriver  att  förskolans  historia  ”till  viss  del”  har  utvecklats  fristående  från  skolans  pedagogiska  

utveckling (SOU 1997:157, s. 13). Enligt utredarna resulterar detta i att när förskolan och 

skolan integreras innebär det att två pedagogiska traditioner  skall  ”vävas  samman  och  berika  

varandra”.  Det  bör  också  tilläggas  att  man  i  samband  med  detta  beslutar  att  förskolan  för  

sexåringar ska bilda en egen skolform – ”förskoleklassen”  (SOU  1997:157,  s.  9).  Vidare  

framhålls  att  den  ”förskolemodell”  som  växte fram efter Barnstugeutredningens förslag har 

”lyckats  förena  såväl  familjepolitiska  och  jämställdhetspolitiska,  som  pedagogiska  ambitioner. 

Den har mött föräldrarnas och då främst kvinnornas behov av barnomsorg och samtidigt 

uppfyllt kraven på en god pedagogisk  verksamhet  för  barnen.”  Man  skriver  också  att  

”förskola  i  daghemsform”  har  kommit  att  bli  den  mest  efterfrågade  av  föräldrarna  (ibid).  I 

kapitlet ”Slutdiskussion”  återkommer  jag till huruvida förskolans uppgift kan antas ha 

kommit att implementeras när utredningen som grundlade införandet av förskolans första 

läroplan genomfördes. 

 

I Utredningen 97 (SOU 1997:157, s. 59-60) skriver man så här:  ”Barnet  gör  nya  erövringar  av  

sin omvärld varje dag. Genom lek, språk och lärande skaffar de kunskaper och färdigheter 

som  är  avgörande  för  livet”.  Vidare  skriver  man:  ”För  att  få  ett  gynnsamt  växande  och  lärande  
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för livet krävs ett medvetet pedagogiskt förhållningssätt bland alla som arbetar i förskolan 

samt en kunskap om hur skolan arbetar. Skolan är mottagare av barn som är vana vid 

förskolans sätt att arbeta. Därmed är det angeläget att skolans och förskolans pedagogik 

utvecklas  och  närmas  till  varandra  utifrån  ett  gemensamt  pedagogiskt  synsätt”.  Med  

utgångspunkt i detta kan jag konstatera att tonen och tyngdpunkten i det språk som förmedlas 

signalerar något annat än vad som görs i BSU. Förskolans roll i samhället, i synnerhet för 

familjen, som så tydligt påpekas i BSU, har i denna text förändrats till att handla om barnets 

förmåga att erövra världen. Detta innefattar att tillgodogöra sig kunskaper för att kunna klara 

sig i livet. Den avgörande skillnaden tolkar jag så att den utgörs av att fokus har riktats mot 

lärande istället för omsorg, som tidigare. Detta kan givetvis kopplas till det faktum att 

förskolan inte längre tillhör Socialstyrelsen, utan Utbildningsdepartementet. Det framgår i 

citaten ovan att samarbete mellan förskolan och skolan uppmuntras. Då man efterfrågar ett 

”gemensamt  pedagogiskt  förhållningssätt”  vilket  ska  innebära att skolans och förskolans 

pedagogik ska närma sig varandra. Den utveckling som sker i samband med detta, menar jag, 

är intressant att belysa då man i BSU var noga med att förskolan inte i allt för hög grad skulle 

förknippas med skolan. Istället sökte man efter förskolans unika identitet, vilken man hade för 

avsikt skulle skilja sig från skolans identitet. Ursprunget till dessa tankar hävdar jag, kan antas 

ha sin grund i barnträdgårdslärarinnornas kamp gällande namnfrågan i början 1900-talet. Då 

de inte ville använda namnet ”förskola” på grund av att det kunde ge fel signaler om vilken 

slags verksamhet namnet skulle syfta på (Holmlund, 1996, s. 160).  

 

Utifrån vad som har framkommit i denna studie menar jag att BSU:s hållning utmärks av ett 

”balanserande” mellan funktionerna omsorg och pedagogik. Tyngdpunkten för balanserandet 

kan med utgångspunkt i mitt resultat sägas väga över mot omsorg när BSU genomförs. Ett 

exempel  på  detta  är  då  förskolans  uppgift  definieras  som  att  vara  en  ”serviceinstitution”  för  

familjen, vilket jag har beskrivit ovan. Senare när Utredningen 97 görs blir det tydligt att ett 

större fokus har riktats mot pedagogik och lärande. Vidare framhålls i Utredningen 97 att 

genom att föreslå ett måldokument  för  förskolan  anses  en  ”grundsten” läggas inför en 

integration mellan förskola, skola och fritidshemmen. Därefter förklaras att en förutsättning 

för möjliggörandet av en integration mellan skola och förskola bör ett måldokument för 

förskolan ”foga  in”  mot  skolans läroplan (SOU 1997:157, s. 39). Detta menar jag visar på att 
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balanserandet väger tyngre mot pedagogik och lärande år 1997 än vad det gjort tidigare. 

 

När  det  gäller  ”konflikten”  huruvida  förskolans  verksamhet  ska  utgöras  av  omsorg  och/eller 

pedagogik skriver man så här i Utredningen 97: ”Sedan  det  pedagogiska programmet för 

förskolan kom har den svenska förskolan vunnit internationellt erkännande för sitt sätt att 

väva  samman  omsorg  och  pedagogik”  (SOU  1997:157,  s.  69).  Till  detta  kan  nämnas  att  

utifrån det resultat som har framkommit i denna studie, var en av intentionerna bakom 

namnbytet och utbyggnaden av förskolan att dessa funktioner skulle förenas i verksamheten. I 

Utredningen 97 beskrivs de två traditioner som dominerat under 1800-talet, barnkrubbans 

inriktning på vård och tillsyn samt barnträdgårdens mer pedagogiska inriktning. Dessa 

riktningar beskrivs sedan ur ett jämställdshetsperspektiv då man menar att traditionerna utgörs 

av två traditionellt könstypiska arenor. Därmed framhålls att kunskapsområdet pedagogik 

traditionellt  sett  är  en  ”manlig”  arena, då det pedagogiska området länge dominerats av män. 

Omsorg  däremot  beskrivs  som  en  ”kvinnlig”  arena,  vilket  man  förklarar  genom  att  

omsorgsyrken domineras av kvinnor och präglas av vår kulturs synsätt och värderingar av 

kvinnliga roller och positioner. Med  utgångspunkt  i  detta  skriver  man:  ”I  benämningen  

daghem  lyser  den  kvinnliga  ”omsorgens”  närvaro  igenom.  Detta  kan  ge  sig  till  känna  som  en  

alltför hemlik miljö, där den pedagogiska professionaliteten inte är lika tydlig. Men i det 

fruktbara mötet mellan ”omsorgen”  och  ”pedagogiken”  skapas  en  pedagogisk  miljö  som  på  

ett  nyanserat  sätt  förhåller  sig  till  barnet  som  ett  subjekt”  (SOU  1997:157,  s.  69-70). Detta 

citat  menar  jag  säger  en  hel  del  om  varför  namnet  ”dagis”  inte  uppskattas  av  många  som  

jobbar inom förskolan eller utbildar sig till förskollärare. Det visar också på att intentionen 

som kan urskiljas i BSU, att förena omsorg och pedagogik, har spelat en avgörande roll för 

utvecklingen av förskolan. Att ansvaret för förskolans verksamhet kom att flyttas från 

Socialstyrelsen till Utbildningsdepartementet menar jag, visar på att förskolans roll i 

samhället har förändrats på många sätt från det system som byggde på BSU.  
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Slutdiskussion 
 

I detta kapitel kommer jag att sammanfatta delar av mitt resultat för att sedan presentera de 

slutsatser som jag kan dra utifrån detta. För att knyta an till de frågeställningar som jag har 

formulerat, har jag valt att presentera mina slutsatser så att de tydligt kan kopplas till varje 

frågeställning. Avsnittet avslutas med egna reflektioner och idéer kring studiens relevans och 

användbarhet för framtida forskning. 

 

Min första frågeställning löd: ”Hur används  namnet  ”förskola”  i  relation  till  de  äldre  namnen 

som beteckning för motsvarigheten till dagens förskoleverksamhet i 1968 års 

Barnstugeutredning?” I resultatet ovan har framkommit  att  namnet  ”förskola”  används  som  

gemensam beteckning för verksamheterna daghem och lekskola. Dock  framställs  ”daghem”  

och  ”lekskola” med en viss kontrast, vilket talar för att det är något nytt eller annorlunda som 

man avser genom  det  nya  namnet  ”förskola”.  Ett exempel på detta är då ”daghem” eller 

”lekskola” används för att påpeka att verksamheterna ofta har uppfattats stå för olika saker, 

alltså ha skilda syften. Detta menar jag, leder till att en förändring markeras när man låter 

använda  det  nya  namnet  ”förskola”  istället  för  de  namn  som  tidigare  förekommit.  Denna  

förändring,  menar  jag,  kan  kopplas  till  ett  antagande  om  att  ett  ”brott”  uppstår  i  samband  med  

detta. Alltså en förändring och diskontinuitet när det gäller utvecklingen av förskolans 

innehåll och uppgift. Denna slutsats hör också till min sista frågeställning. Därför återkommer 

jag till denna nedan. Utifrån det som jag här har nämnt och med utgångspunkt i resultatet i 

övrigt, anser jag att de intentioner som fanns för utvecklingen av förskolan blir synliga i 

samband  med  det  sätt  som  namnet  ”förskola”  används  på i 1968 års Barnstugeutredning.  

 

Den andra frågeställningen löd:  ”Vilka  intentioner  för  utvecklingen  av  förskolan  går  att  

urskilja  i  samband  med  att  namnet  ”förskola”  anammades  i  1968 års Barnstugeutredning? Det 

bör här nämnas att svaren på frågeställningarna kan tyckas gå ihop till viss del. Exempelvis 

menar jag att användningen av namnet ”förskola” i relation till användningen av namnen 

”daghem”  eller  ”lekskola”  hänger ihop med vilka intentioner som aktörerna bakom 1968 års 

Barnstugeutredning hade. En av de intentioner för utvecklingen av förskolan som jag har 
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kommit fram till i resultatet var att man ville finna eller uppfinna förskolans identitet. En 

slutsats som kan dras utifrån detta hävdar jag är att förskolan jämförs med skolan i denna 

process. Detta kan antas var grunden till att det, enligt min tolkning, går att urskilja en, vad 

jag har valt att kalla för konflikt mellan förskolan och skolan i 1968 års Barnstugeutredning. 

Denna utgörs dels av statusaspekter som skiljer sig åt gällande förskolan och skolan. 

Konflikten innefattas också av det faktum att det i utredningen avses att förskolan ska 

balansera funktionerna omsorg och pedagogik. Då en konsekvens av detta kan ses som att 

förskolan identifierar sig på ett annat sätt än skolan. Den andra konflikten menar jag har en 

tydlig koppling till intentionerna för utvecklingen av förskolan. Då den utgörs av huruvida 

omsorgsfunktionen eller den pedagogiska funktionen ska dominera förskolans uppgift och 

innehåll. I 1968 års Barnstugeutredning skrivs  att  förskolan  står  inför  en  ”tvåfaldig  uppgift”.  

Enligt min tolkning ska det tillämpas en pedagogisk helhetssyn i förskolan, för att denna 

uppgift ska vara möjlig att genomföra. En slutsats som kan dras med utgångspunkt i detta är 

att  de  intentioner  som  har  gått  att  urskilja  i  och  med  namnet  ”förskola”  i  1968 års 

Barnstugeutredning har varit betydande för utvecklingen av förskolan. Ett exempel för detta 

är  att  ”förskola”  är  det  namn  som  idag,  åtminstone  officiellt  används  och  är  etablerat,  då  ett  

exempel  för  detta  är  förskolans  läroplan  ”Lpfö98 reviderad 2010”  (Skolverket  2011). På så 

sätt kan det sägas vara etablerat för att återknyta till den fråga som jag ställde tidigare i texten. 

 

Min  tredje  frågeställning  löd:  ”  Vilka  likheter  och  skillnader  går  att  finna  när  det  gäller  sättet  

att  använda  namnet  ”förskola”  i  utredningen  ”Att  erövra  omvärlden” i jämförelse med 1968 

års Barnstugeutredning?”.  Med  utgångspunkt  i  det  resultat  som  framkom  i  min  undersökning, 

valde jag att jämföra de två konflikter, som jag nämnt ovan, med hur dessa behandlades i 

Utredningen 97. En av de likheter som har framkommit är att integreringen av de två 

funktionerna omsorg och pedagogik fortfarande läggs vikt vid i Utredningen 97. Dock 

framträder  en  viss  skillnad  vad  gäller  innebörden  i  namnet  ”förskola”  då  lärande  ställs  i  fokus  

på ett annat sätt än tidigare. Vad gäller det sätt som konflikten omsorg och pedagogik kan 

sägas återfinnas i Utredningen 97 är en intressant iakttagelse att det delvis görs i form av en 

genusanalys. I vilken det tas upp huruvida omsorg skulle vara kopplat till kvinnor och 

pedagogik skulle kunna kopplas till män. En slutsats som jag kan dra utifrån detta är att när 

denna konflikt har lyfts i Utredningen 97 så har en annan dimension av problemet 

synliggjorts. I 1968 års Barnstugeutredning har jag inte funnit någon motsvarighet till den 
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genusanalys som görs i Utredningen 97. När  det  gäller  ”konflikten”  mellan  förskola  och  skola  

menar jag att en intressant förändring kan ses i Utredningen 97. Som jag beskrev i resultatet 

har ansvaret för förskolan flyttats från Socialstyrelsen till Utbildningsdepartementet. 

Konsekvenserna av detta, menar jag, blir tydliga, då man i utredningen vill att det ska ske en 

slags förening mellan förskolan och skolan. Detta kan givetvis också ses som en följd av att 

lärande riktas större fokus. Denna förening menar jag kan tolkas som ett försök att utjämna 

skillnaderna mellan de olika verksamheterna. Detta skulle i sin tur kunna leda till att 

statusskillnaderna inte blir lika markanta fortsättningsvis.   

  

Min  fjärde  och  sista  frågeställning  löd  så  här:  ”På  vilket  sätt  kan 1968 års Barnstugeutredning 

och de jämförande exemplen  från  utredningen  ”Att  erövra  omvärlden” antas representera 

kontinuitet eller diskontinuitet, när det gäller synen på vad förskolan ska fylla för funktion 

och hur den ska fungera?”  Jag  vill  lyfta  fram  att  det  som  har  presenterats  ovan,  som  svar  på  

mina övriga frågeställningar utgör grunden för att denna frågeställning ska kunna besvaras. 

Utifrån vad som har framkommit i resultatet ovan, kan jag utläsa en kontinuitet i den konflikt 

som har präglat diskussionerna om vad förskolan ska heta. Jag menar att den  ”strid”  om  ord  

och termer som Holmlund (1996 s.158) har beskrivit fanns vid sekelskiftets början är högst 

aktuell fortfarande idag. Kontinuiteten skulle i detta fall kunna kopplas samman med att de 

diskussioner som förts över tid har styrts av en och samma diskurs. De exempel som 

presenteras  i  inledningen  till  denna  studie  då  signaturen  ”Nikita”  (2009) undrar vem som 

kommit  på  den  dumma  idén  att  ”nu  byter  vi  namn  från  dagis  till  förskola”  menar  jag  talar  för  

att  namnfrågan  är  laddad.  Samtidigt  har  ”förskola”  etablerats  och  implementerats  som  namn  

på verksamheten inom det officiella språket. Däremot verkar det ta lång tid för namnet att 

etableras inom det mer allmänna och dagliga språket, vilket bekräftar Sofia Malmgårds åsikt, 

som presenterades i uppsatsens inledning.  

 

Med utgångspunkt i den jämförelse som jag har gjort mellan 1968 års Barnstugeutredning och 

Utredningen 97, menar jag att en viss kontinuitet kan tydas, även i detta fall. Detta grundar 

jag  i  att  ”konflikterna”  till  synes  var  aktuella  i  Utredningen 97. Dock gick det att finna 

skillnader i hur dessa konflikter togs upp men eftersom de fortfarande gick att urskilja, drar 

jag slutsatsen att kontinuitet kan sägas vara representerad. Som jag nämnde ovan, i första 
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stycket, har också diskontinuitet representerats  i  och  med  användningen  av  namnet  ”förskola”  

i 1968 års Barnstugeutredning. Då jag menar att den innebörd och de intentioner som namnet 

”förskola”  fyllts  med  i  utredningen visar på att det har skett en stor förändring när det gäller 

utvecklingen av förskolan, från slutet av 1800-talet fram till idag. Detta bör inte förväxlas 

med att kontinuitet kan sägas vara representerat gällande diskussionerna kring namnfrågan.  

 

Vad gäller de visioner som formulerades i 1968 års Barnstugeutredning, menar jag att 

realiseringen av dessa, kan sägas ha skett först när förskolan fick sin första läroplan, 

”Läroplan  för  förskolan  1998”. En tolkning är att många av visionerna som formulerades i 

1968 års Barnstugeutredning var möjliga att realisera först när förskolan blev en egen 

skolform. Ett exempel på detta är den vision som innebar att förskolan skulle präglas av en 

”pedagogisk  helhetssyn”.  Denna  tolkning  ter  sig  intressant  då  det  uttryckligen  argumenterades  

mot  alternativet  att  göra  ”skola”  av  förskolan.  Med utgångspunkt i de citat som har använts ur 

1968 års Barnstugeutredning, menar jag att den språkliga jargongen utmärktes av långsiktiga 

visioner. Samtidigt som det gick att förnimma en saklig och vetenskaplig ton. Dock menar jag 

att  ett  ”brott”  i  förskolans  utveckling kan sägas komma i samband med att ansvaret för 

förskolan förflyttades till Utbildningsdepartementet. Min slutsats med utgångspunkt i detta är 

att det är först när förskolan ses som en del av utbildningssystemet som det finns möjlighet att 

”på  riktigt”  förena  pedagogik  och  omsorg  i  en  och  samma  verksamhet.   

 

Avslutande reflektion 
 

Under arbetets gång med denna studie, har jag funnit det märkligt att det inte finns fler studier 

gjorda inom detta område. Med utgångspunkt i detta har min studie känts aktuell att 

genomföra. Dock är min studie av liten omfattning i förhållande till den potential som jag 

menar finns för vidare forskning inom detta område. Vad gäller vidare forskning, utifrån min 

studie, menar jag att den förändring som förskolan har genomgått, i samband med att ansvaret 

flyttades över från Socialstyrelsen till Utbildningsdepartementet vore spännande att studera 

närmare. I min studie har det framkommit att det har forskats kring kvinnors roll när det gäller 

ursprunget till och utvecklingen av förskolan. Dock anser jag att det finns fler aspekter att 

studera angående detta. Något som för mig framstår som en paradox är att kvinnors 
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engagemang är ursprunget till dagens förskola, samtidigt som yrkets låga status sägs hänga 

samman med att det är kvinnor som utför arbetet. Detta ser jag som ett starkt argument för att 

det behövs genomföras mer forskning kring detta. Avslutningsvis vill jag påpeka att det i 

denna studie har framkommit att frågan kring vad förskolan ska heta eller kallas, har 

diskuterats i drygt ett sekel. Hos mig väcker detta nyfikna tankar om hur utvecklingen av detta 

kommer att se ut. Vem vet vad förskolan kommer att heta om hundra år? Vilka funktioner 

styrs dess verksamhet av då?  
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