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Sammanfattning: Denna uppsats undersöker vilken påverkan som olika makta-
spekter har på förskolebarnet. Studiens syfte är att ur fyra av förskolans poli-
cydokument utröna hur förskolebarnet konstrueras. Det teoretiska perspektiv 
som har använts är en verktygslåda som är inspirerad av Foucaults tankar angå-
ende makt: disciplinär makt, biomakt, diskurs och genealogi. Det är fyra olika 
policydokument som har undersökts: Barnstugeutredningen (del 1), Pedago-
giskt program för förskolan, Lpfö 98 och Lpfö 18. För att visa hur det normala 
och patologiska barnet konstrueras i förskolan har dokumenten analyserats med 
ett diskursanalytiskt förhållningssätt som tydligt involverar Foucaults maktper-
spektiv. Diskursanalysen visar vilka egenskaper som anses vara önskvärda för 
förskolebarnen att internalisera, vilka diskurser som är synliga och vilken på-
verkan olika historiska händelser har på konstruktionen av barnet. Analysens 
resultat visar att det inträffar olika diskursförskjutningar beroende på hur sam-
hällsstrukturen ser ut i det givna sammanhanget, vilket också har en påverkan 
på hur barnet konstrueras. Det normala barnet konstrueras efter de normer och 
värderingar som förespråkas i den rådande diskursen. Det patologiska barnet 
anses framför allt vara barn med annan kulturell bakgrund som inte lever upp 
till de förespråkade normerna. En reflektion av resultaten visar att den allt 
snabbare samhällsutvecklingen, där de sociala klyftorna ökar, bidrar till en situ-
ation i förskolan som är svårhanterlig och komplex. En slutsats som dras är att 
det är av vikt för barnen att förskolan är likvärdig, och för att förskolan ska bli 
likvärdig bör vissa punkter i läroplanen revideras.  
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Förord 
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andra personer som förtjänar ett tack är min sambo och min nyfödda dotter. Ett stort 
tack till er för att ni finns i mitt liv. Denna uppsats tillägnar jag er! 
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1. Ett problem tar form 
Varje utbildningssystem är ett politiskt medel för att upprätthålla eller 
förändra tillägnelsen av diskurser och därmed också de kunskaper och 
den makt de bär med sig. (Foucault, 1993, s. 31) 

Denna studie kommer att behandla hur makt i förskolan konstruerar normalitet. Men 
vad är egentligen makt? Och vad är egentligen normalitet? Foucault (2003) argumente-
rar för en form av normens makt. Makten bestämmer då nivåerna i form av vilka normer 
som ska anses vara de normala. Det är denna form av maktredskap som Foucault (2010) 
skriver skapar en uppdelning i det förnuftiga och icke-förnuftiga eller med andra ord det 
normala och patologiska1. Vilka är det då som kan ha denna form av makt? Axelsson 
och Qvarsebo (2017a) menar att det är en självklarhet att politiker har en viss makt i 
samhället. Om det nu är en självklarhet att politiker har makt är det av intresse att foku-
sera på hur makten från politikerna, eller rättare sagt hur makten i form av policydoku-
ment, påverkar förskolebarnet. Utifrån detta tänker jag att studien ska fånga in de pro-
cesser som Lindblad och Lundahl (2015) menar visar att makt och politik blir ett makt-
utövande, vilket skapar skillnader mellan individer i samhället. Det kan handla om att 
makten är bidragande till ett reproducerande av en segregerande eller diskriminerande 
tendens. Dessa skillnader i samhället kan ses som bidragande faktorer till att normalitet 
och patologier konstrueras. 

För att fånga in ovanstående processer tänker jag, likt Axelsson och Qvarsebo (2017a), 
att den politiska makten måste förhålla sig till de villkor som råder i samhället. För att 
försöka se till hur villkoren i samhället ser och har sett ut, har jag i denna studie försökt 
att belysa maktutövandet i förskolan över tid. Därför har jag gjort en historisk skildring 
genom att tillämpa ett genealogiskt perspektiv av förskolan och samhällets förändringar 
från industrialiseringens intåg i samhället fram till nutid. Det visar på en bild av hur 
barnet har förändrats allteftersom vårt samhälle har utvecklats. De samhällsförändringar 
som inträffat har varit bidragande till att förskolan är utformad som den är i dag, vilket 
även får en påverkan på barnet i institutionen.  

Viktiga begrepp i denna studie är makt och normalitet. För att undersöka maktens på-
verkan på hur det konstruerar det normala och patologiska, kommer jag i min studie att 
använda mig av vissa av Foucaults verktyg: disciplinär makt, biomakt, diskurs och ge-
nealogi.   

Genom att inta ett diskursanalytiskt förhållningssätt och använda mig av ovanstående 
verktyg, är studiens avsikt att undersöka hur makten konstruerar det normala och pato-
logiska barnet i förskolans olika policydokument. Genom att göra denna form av studie 
öppnas även en möjlighet upp för att se världen med kritiska ”ögon”. Det handlar om att 
ifrågasätta och inte ta de beskrivningar som finns för givet, vilket även handlar om att se 
hur makten opererar, för att på så sätt öka förståelsen för det givna fenomenet.  

                                                
 
1 I denna studie handlar patologi om ett tillstånd där subjektet inte lever upp till de normer som föresprå-
kas i samhället och våra institutioner (Canguilhem, 1989). 
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Förskolans bakgrund och tillblivelse 
Ett inledande steg mot att förskolan började få ett fäste i Sverige var i och med industri-
aliseringen. Som en följd av industrialiseringen ändrades villkoren i samhället. Befolk-
ningen urbaniserades, det vill säga allt fler flyttade från landsbygden och in till städerna 
där arbetena fanns (Pramling Samuelsson, 2017). Industrialiseringens intåg gjorde att 
arbetena rationaliserades, vilket bidrog till att barnen inte i lika stor utsträckning behöv-
des på arbetsmarknaden. När barnen inte längre behövdes som arbetare, bidrog det till 
att många barn började att tillbringa sina dagar på gatorna och socialiserades in i den 
miljön. För att motverka att barn socialiserades in i kriminella miljöer behövde sam-
hället en fungerande barnomsorg. Det behövdes alltså institutioner som bidrog till att 
socialiseringen inträffade enligt de normer och värderingar som ansågs vara rätta och 
riktiga (Axelsson & Qvarsebo, 2017b).   

Under denna tid utformades tre stycken institutionsformer: småbarnsskolan, barnträd-
gården och barnkrubban. Alla de olika institutionsformerna innefattade lek, omsorg och 
fostran. Det handlade ofta om en klassfråga när det kom till vilken institution som bar-
nen skulle tillhöra (Lindgren & Söderlind, 2019).  

Småbarnsskolan var uppbyggd kring att sätta religionen i fokus. Det var även ett tydligt 
fokus på lärande, undervisning och beteende. Denna form av institution hade ett fokus 
riktat mot fostran. Det fanns inslag av lek, men leken skulle ske på de raster som var 
utsatta på dagens schema (se t.ex. Lindgren & Söderlind, 2019; Vallberg Roth, 2002).  

I Sverige var det systrarna Moberg2 som utvecklade barnträdgårdarna. Barnträdgårdarna 
hade ett annat fokus än småbarnsskolan. Barnträdgårdarna fokuserade mindre på under-
visning och mer på uppfostran och leken. Det skulle nu vara en mer hemlik miljö än den 
tidigare mer ”skollika” (Lindgren & Söderlind, 2019). De uppkomna barnträdgårdarna, 
där lek, fostran och utbildning integrerades, skulle kunna ses som en föregångare till 
dagens förskolor (Axelsson & Qvarsebo, 2017b). 

Barnkrubborna upprättades huvudsakligen för att vara en hjälp för underklassens föräld-
rar och framför allt till de kvinnor som behövde lönearbeta. Det medförde att barn-
krubborna hade långa öppettider, vilket kunde vara från åtta på morgonen till åtta på 
kvällen. Fokus i denna institution hamnade på omsorg, och det var inget större fokus på 
lek eller undervisning (Lindgren & Söderlind, 2019). 

En orsak till att antalet småbarnsskolor minskade var på grund av att folkskolan bygg-
des ut och blev obligatorisk. Det handlade om att småbarnsskolan, med dess tydliga 
fokus på undervisning, nu ansågs vara alltför lik folkskolan. Det bidrog till att det blev 
fler barnkrubbor och mindre småbarnsskolor i samhället. När betoningen på undervis-
ning minskade, bidrog det till att barnträdgården fick ett fäste i den svenska barnomsor-
gen. Ett resultat av detta visade sig då det i början på 1930-talet fanns 73 barnkrubbor, 
33 barnträdgårdar och 15 småbarnsskolor (Lindgren & Söderlind, 2019). 

                                                
 
2 Ellen och Maria Moberg var pionjärer inom den svenska förskolan som med inspiration av Friedrich 
Fröbels kindergarteenpedagogik grundade Fröbelföreningen 1909 i Norrköping. 
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Det var runt 1930-talet som välfärden i Sverige utvecklades. Det var även under denna 
tid som Alva Myrdal3 lämnade ett bidrag om hur hon såg på fostran av barn. Det före-
språkades för ett vetenskapligt angreppssätt och den fostran som barnen skulle genomgå 
skulle vara baserad på vetenskap (Myrdal, 1935). Den vetenskap som framkom under 
denna tid var den som fokuserade på olika former av psykologiska metoder. Det hand-
lade om att tidigt upptäcka och förhindra olika former av avvikande beteende hos barn 
för att på så sätt kunna disciplinera barnen i rätt riktning (Axelsson & Qvarsebo, 
2017b).  

Med bakgrund av detta föreslog Myrdal (1935) att det skulle bildas en storbarnkammare 
där det skulle vara en gemensamhetsfostran av alla barn. De som ansågs vara i störst 
behov av denna fostran var framför allt barn som hade föräldrar med invandrarbakgrund 
och barn som kom från trångbodda hem. Det som förespråkades i denna gemensamhets-
fostran var bland annat att barnen skulle lära sig att ta hänsyn till varandra och få till ett 
gediget samarbete. Föräldrarna skulle få ta del av de fostranssätt som användes i stor-
barnkammaren och även utbildas i de använda metoderna.  

Det var under denna period när välfärden utvecklades som staten började att få ett större 
intresse för barnomsorgen. Hemmet ansågs inte längre räcka till som enda fostrings-
miljö, och det förespråkades för att barnen även skulle fostras i barninstitutioner. Bar-
nen blev på så sätt en statlig angelägenhet, vilket medförde att ett stadsbidrag infördes 
(Lindgren & Söderlind, 2019). 

På slutet av 1960-talet och början på 1970-talet förändrades arbetsmarknaden, vilket 
medförde att fler kvinnor började att lönearbeta. Det i sin tur höjde röster om en utökad 
barnomsorg. Under 1970-talet upprättades även vissa juridiska lagar vilket började 
stödja barnens rättigheter. Det handlade framför allt om två lagar: (1) 1975 års förskole-
lag och (2) förbudet mot barnaga 1979 (Pramling Samuelsson, 2017). Det var denna 
form av lagstiftning som gjorde att fokus riktades alltmer mot barnets behov. Det hand-
lade inte längre om föräldrarna och deras behov av barntillsyn (Lindgren & Söderlind, 
2019). 

På 1980-talet höjdes stadsbidragen för förskolan för att på så sätt möjliggöra en expans-
ion av förskolan. Starka skäl för denna expansion var bland annat den ökade invand-
ringen men även, som beskrivs ovan, att kvinnor började förvärvsarbeta (Lindgren & 
Söderlind, 2019). Det var under denna tid som det började att fokuseras mer mot hur 
olika sociala faktorer påverkade barns utveckling. Det var nu det sociokulturella per-
spektivet fick ett allt större fäste i förskolan (Vallberg Roth, 2002). Under denna tid 
ville och försökte staten att skapa en likvärdig förskola över hela landet, vilket också 
kan ses från en aspekt att det blev ett allt större fokus mot demokratiska värderingar 
(Lindgren & Söderlind, 2019).  

Det var under 1990-talet som barnet gick alltmer från att vara ett objekt för staten att 
hantera till att bli ett subjekt med egna rättigheter (Axelsson & Qvarsebo, 2017b). Vik-
tiga händelser mellan 1990 och 1995 var att Sverige 1990 ratificerade FN:s barnkon-

                                                
 
3 Alva Myrdal var en socialdemokratisk politiker som startade det socialpedagogiska seminariet 1936 där 
utbildning av barnpedagoger skulle ske. 
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vention där det fokuserades på barnens rättigheter. Under perioden försökte staten att få 
till en ökad pedagogisk kvalité både i förskolan och skolan. För att försöka att öka kva-
litén så utvidgades etableringsrätten 1992, vilket medförde att aktiebolag och andra pri-
vata finansiärer också kunde få stadsbidrag. En konsekvens av detta blev en alltmer 
marknadsorienterad förskola, vilket bidrog till att föräldrarna hade en större valfrihet att 
välja förskola med olika inriktningar (Lindgren & Söderlind, 2019; Pramling Samuels-
son, 2017; Vallberg Roth, 2002).  

Enligt Lindgren och Söderlind (2019) var det under denna period som den stora decent-
raliseringsprocessen ägde rum, vilket handlade om att kommunen övertog ansvaret för 
förskolan. År 1995 anslöt sig Sverige till EU och förskolan fick med detta intåg en för-
ändrad roll, där ett större fokus riktades mot att förskolan skulle vara ett första led i bar-
nens utbildning. En bidragande orsak till förskolans nya roll kan ha varit skiftet av hu-
vudansvaret där Skolverket 1996 tog över huvudansvaret från Socialstyrelsen. Denna 
process bidrog till att det började att planeras för att förskolan och skolan skulle integre-
ras. Fokus hade därmed skiftat från socialpolitik till utbildningspolitik.   

Förskolan hade nu stigit in i utbildningssystemet och alltmer fokus hamnade på barnens 
kunskapsinhämtning. Den marknadsorienterade globala kunskapsekonomin, som växte 
fram under denna tid, bidrog till att barnens resultat jämfördes över nationsgränserna. 
Det bidrog till att det blev ett större intresse för hur utbildning tidigt i livet kunde på-
verka barnets utveckling. Det började att tänkas i termer om att utbildning tidigt i livet 
gynnade barnens utveckling och välmående. Det medförde att OECD4 på 2000-talet 
grundade programmet Starting strong. Early Childhood Education and Care5. Ett resul-
tat av detta program blev att förskolan betraktades som ett första steg i det livslånga 
lärandet (se bl.a. Persson, 2017; Pramling Samuelsson, 2017; Vallberg Roth, 2002).  

Forskningsöversikt 
I forskningsöversikten kommer den tidigare forskningen att fokuseras mot denna studies 
huvudsakliga fokus: makt och normalitet. Alla studier kommer att behandla hur barnet 
konstrueras i förskolan/skolan. Det kommer vidare att handla om vilka strategier som 
används för att frambringa de önskvärda egenskaper som anses vara normala. Studierna 
kommer även att belysa vilka barn som anses vara patologiska, vilket är barn som inte 
lever upp till de förespråkande normerna. Jag har försökt att koncentrera mig på forsk-
ning som handlar om förskolan, men viss forskning kommer även att behandla den re-
guljära skolan. Eftersom jag vill ha modern forskning inom området, har jag gjort ett 
aktivt urval av studier och avgränsat mig till studier publicerade under åren 2005–2019. 
Forskningsöversikten kommer att behandla två avhandlingar, en vidareutvecklad av-
handling och fyra vetenskapliga artiklar med en relevans för en svensk kontext. Jag bör-
jar med en genomgång av de tre avhandlingarna för att sedan gå igenom de fyra veten-
skapliga artiklarna.  

                                                
 
4 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)  
bildades 1961 och handlar till stor del om att jämföra olika länders politik. OECD ger ut jämförande rap-
porter där till exempel förskoleverksamheter mellan länder kan jämföras. 
5 Starting strong. Early Childhood Education and Care är ett exempel på en jämförande rapport på inter-
nationell nivå.  
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Tidigare forskning på området 
Förskolan som normaliseringspraktik: en etnografisk studie (Markström, 2005) är en 
avhandling som, med ett etnografiskt förhållningssätt, undersöker hur förskolan kon-
struerar det normala barnet. Det visar sig att det är ett komplext problem som gör det 
svårt att bekräfta några slutgiltiga kategorier angående vilka barn som kan anses vara 
normala och vilka som klassificeras som patologiska. Det finns däremot vissa önsk-
värda egenskaper som föräldrarna och personalen i studien anser är av vikt för barnens 
utveckling: lärande, samspelet i den kollektiva gemenskapen, barnens positiva inställ-
ning samt självständighet och oberoende. Det patologiska barnet kan vara barn som är 
tillbakadragna och blyga, vilket kan bero på känslomässiga problem. Det kan även vara 
barn som visar att de inte trivs i förskolan, vilket associeras till problem i barnens hem-
förhållanden.   

Det finns olika strategier för att skapa normalitet: skapande av regler och rutiner samt 
utvecklingssamtalet. För att skapa regler och rutiner kan ett schema vara behjälpligt 
eftersom det kan skapa en viss ordning när det gäller tid och rum. Schemat bidrar på så 
sätt till att barnen lättare kan observeras, vilket gör att styrning av aktiviteter blir lättare. 
Utvecklingssamtalet används som en form av normaliseringspraktik eftersom samtalen 
präglas av att värdera och kategorisera barnen. Förskolans funktion kan ses som en an-
passande institution, där det handlar om att en social fostran av barnen ska bidra till 
framtida ”normala” samhällsmedborgare (Markström, 2005). 

Den vänliga maktutövningens regim: om normalitet och makt i skolan (Bartholdsson, 
2008) är en studie (en vidareutvecklad avhandling) som utgår från ett diskursivt förhåll-
ningssätt och behandlar hur barn i en förskoleklass och en skolklass konstrueras. I 
sammanhanget ska makten ses som produktiv och försöka att hjälpa till med att skapa 
det förnuftiga och motverka det som anses vara destruktivt. De barn som inte anpassar 
sig efter den normalitet som råder hamnar i en patologisk roll. Det handlar i slutändan 
om att barnen ska anpassa sig efter vad den rådande maktstrukturen föreslår i form av 
normer, regler och mål.  

Den vänliga maktutövningen handlar om de olika formerna av strategier som används 
för att konstruera barnet. De olika former av strategier som är användbara för att kon-
struera det normala barnet är att skapa rutiner, följa det kollektiva, visa hänsyn och visa 
en positiv inställning. För att kategoriserar barnen använder förskolepersonalen katego-
rierna: mogen och omogen. Det mogna barnet är ett självständigt och ansvarstagande 
barn som följer de normer och värderingar som förskolan sätter upp, vilket medför att 
ett omoget barn är de barn som motsätter sig dessa normer och värderingar. Det omogna 
barnet är de barn som inte har den rätta och positiva inställningen, vilket enligt personal 
har sin grund i barnets hemförhållande. Lärarens observationsförmåga anses vara av 
vikt för att ”se” när problem uppstår. Att observera eller se barnen har även en viktig 
funktion när det kommer till att använda andra strategier. Det är lärarens observation av 
barnet som bidrar till den utvärdering som sedan sker i utvecklingssamtalet (Bartholds-
son, 2008).  

Ord och inga visor: konstruktioner av förskolebarnet i kunskapsekonomin (Sjöstrand 
Öhrfelt, 2019) är en avhandling som utifrån ett diskursanalytiskt förhållningssätt be-
handlar policydokument från slutet av 1990-talet fram till och med 2019. Undersök-
ningen utgår från vilka diskurser som framträder under denna tidsperiod och hur detta 
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påverkar konstruktionen av förskolebarnet. Det har framför allt rört sig mot en specifik 
diskurs, nämligen diskursen om kunskapsekonomin. Den globala utbildningspolicyn 
som utspelar sig, med den rationalitet som medför att förskolan ska effektiviseras så 
snabbt som möjligt, är en bidragande faktor till att den svenska förskolan hamnar i ett 
fält där det handlar om att se till barnets mätbara kunskaper. För att styra barnet mot 
dessa kunskaper inträffar olika former av jämförelser och observationer av barnet, vilket 
är bidragande till en ökad konkurrens och tävlan om marknadsandelar.  

De barn som konstrueras i dessa diskursiva sammanhang är det kompetenta och lärande 
barnet som ska ses som en framtidsinvestering. Diskursen konstruerar även det sårbara 
barnet vilket framför allt handlar om barn med ursprung från andra kulturer eller barn 
från socioekonomiskt utsatta förhållanden, där föräldrarna har en lägre utbildningsnivå. 
De sårbara barnen ska korrigeras för att kunna möta samhällets behov och krav. En följd 
blir att barnen som anses behöva stödåtgärder för att fungera i förskolan och senare i 
samhället kategoriseras som patologiska. En strategi som är skönjbar är att barnet ge-
nom en tidig intervention i form av undervisning och utbildning ska korrigeras i rätt 
riktning. Utbildning utgår från att det finns ett färdigt ämnesinnehåll som bestämmer 
vilka kunskaper som anses vara viktiga för barnet att inneha (Sjöstrand Öhrfelt, 2019). 

The Making of the Ordinary Child in Preschool (Alasuutari & Markström, 2011) är en 
artikel som behandlar föräldrasamtalen/utvecklingssamtalen i förskolan i Finland och 
Sverige. Det som dessa samtalen bidrar med är att de utvärderar och kategoriserar bar-
net. På så sätt konstruerar samtalen barnen efter de egenskaper som anses önskvärda. 
Det framkommer två önskvärda egenskaper i samtalen: att barnet är självständigt och att 
barnet är en del i gemenskapen. Det normala barnet ska vidare vara självständigt, men 
barnet ska vara självständigt efter de normer som är upprättade i förskolan. Utveckling-
en av den sociala kompetensen kopplas till att det är av vikt för barnet att vara en del av 
gemenskapen. Det framgår att utbildningsmålen börjat få ett allt större fäste inom för-
skolediskussionen.  

Introduction to preeschool: strategies for managing the gap between home and pre-
school (Markström & Simonsson, 2017) är en artikel om hur samspelet mellan försko-
lans personal och föräldrar fungerar under barnets introduktionstid i förskolan. Det visar 
sig att det i förskolans introduktionsfas numer handlar om att föräldrarna är aktiva i stäl-
let för passiva åskådare. Resultatet visar att i en mer föräldraaktiv introduktionsfas kan 
personalen försöka att styra föräldrarna. Styrningen kan ske genom att förse föräldrarna 
med kunskaper om vilka normer och mål som förskolan ska följa enligt olika policydo-
kument, till exempel läroplanen. Det kan vara ett sätt att även försöka att skapa den ef-
tersträvansvärda föräldern. Föräldrarna som är engagerade och aktiva i förskolan bidrar 
till att ett fungerande samarbete uppstår. Ett tydligt och fungerande samarbete leder till 
att avståndet mellan hemmet och förskolan minskar. I stället för att se det som två olika 
fostringsinstitutioner kan det i stället ses som att det är en gemensam. 

The moral regime of norm critical pedagogics – new ways of governing the Swedish 
pre-school child (Qvarsebo, 2019) är en Foucaultinspirerad studie. Studien utgår från 
hur normkritiska program i förskolan kan styra och konstruera ett subjekt. Normkritik 
kan beskrivas som något som förändrar och bryter förtryckande normer. Tre strategier 
framkommer: tidig intervention hos barnet, litteraturens roll och förskollärarens profess-
ionalitet. Den tidiga intervention är av vikt för att barnet ska internalisera de normer 
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som anses vara de önskvärda. Den tidiga interventionen kan även bli ett sätt att nå ut till 
barnets föräldrar/familj. En strategi som nämns är litteraturens roll för att föra fram de 
önskvärda normerna hos barnet. Därför är det av vikt att det finns ”rätt sorts” litteratur i 
förskolan, eftersom litteraturen anses vara av stor betydelse för barnens socialisering. 
Det handlar om att litteraturen inte ska innehålla för mycket av förtryckande normer och 
värderingar som kan påverka barnen i ”fel riktning”. Förskolläraren har också en viktig 
roll i att försöka bredda normen hos barnen så att barnen får en större insikt i den sociala 
verklighetens komplexitet. Genom att bredda normen ges barnen också en chans att 
utveckla ett självreflekterande. Det framgår även att det kan vara svårt med ett normkri-
tiskt arbete med barn från familjer med en annan syn än den som den normkritiska er-
bjuder. Det kan handla om familjer som har en annan kulturell och religiös bakgrund. 

The schoolarization of the preschool class – policy discourses and educational restruc-
turing in Sweden (Ackesjö & Persson, 2019) är en studie som behandlar förskoleklass-
ers policydokument från 1997–2017. Studien grundar sig på ett diskursanalytiskt för-
hållningssätt. Det beskrivs att en diskursförskjutning har inträffat där ett allt större fokus 
riktas mot utbildningspolitiken. Diskursförskjutningen som inträffar bidrar till att bilden 
av barnet förändras. I de tidigare dokumenten från slutet av 1990-talet är det en beto-
ning på leken och att det är ett lekfullt barn. I de senare dokumenten börjar det alltmer 
handla om barnens rätt till utbildning och att barnen blir jämförbara efter deras kun-
skapsnivå. Det ligger också i paritet till vilka kompetenser som anses viktiga under rå-
dande tid. I policydokumenten kan det även skönjas att samhällsdiskursen har föränd-
rats. I de tidigare dokumenten handlar det om ett Sverige som är mångkulturellt, medan 
det i de senare handlar om ett samhälle där de sociala klyftorna växer. En strategi för att 
komma åt de sociala klyftorna är tidig intervention i form av utbildning för att på så sätt 
minska den ojämlikhet som är rådande. Den utbildningspolitiska diskursen, som nu fö-
respråkar ett alltmer kunskaps och målrelaterat barn, kan också vara en orsak till att 
förskoleklassen nu är obligatorisk för alla sexåringar. Det kan ses som att skolan där-
med har fått ett stort inflytande på förskolan.  

Preciserat syfte 
Mot ovanstående bakgrund och den tidigare forskningen är syftet med studien att, uti-
från en diskursanalys av policydokument gällande förskoleverksamheten, utröna hur 
normaliteter och patologier skrivs fram gällande hur förskolebarnet som individ gestal-
tas. Problematiseringen handlar om att skapa en förståelse för hur förskolebarnet kon-
strueras genom vad som anses vara normala egenskaper i en given kontext i samhället. 
Vidare handlar studien om att skapa en ökad insikt för att se sambandet mellan hur poli-
cydokumenten påverkar den institution där sedan konstruerandet av subjektet inträffar.  

Övergripande frågeställningar: 

1. Vilka makttekniker är skönjbara i konstruerandet av subjektet i policydokumen-
ten? 

2. Vilka diskurser om barnet kan utläsas i policydokumenten? 
3. Vilka samhälleliga aspekter i förskolehistoriken har varit betydande för konstru-

erandet av subjektet?  
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Disposition 
I detta första introduktionskapitel (Ett problem tar form) börjar jag efter min inledning 
att gå igenom förskolans bakgrund och utveckling. Jag fortsätter sedan med att beskriva 
den forskningsöversikt som finns på området. Som en sista del skrivs det preciserade 
syftet med studien fram. 

I det andra kapitlet (Ett problem ges uttryck) går jag igenom Foucaults syn på maktbe-
greppet och den Foucaultinspirerade verktygslådan – de normaliserade maktteknikerna, 
diskurs och genealogi – som används i den fortsatta studien. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning.  

I det tredje kapitlet (Metod) beskrivs valet av det empiriska materialet. Det diskursana-
lytiska förhållningssättet för studien presenteras. Vidare i kapitlet beskrivs olika kvali-
tetsaspekter och etiska överväganden. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.  

I det fjärde kapitlet (Barns formande i policydokument) beskriver jag hur varje doku-
ment är uppbyggt och hur det kommer att analyseras. Jag börjar med att analysera varje 
dokument för sig för att sedan i en mer övergripande analys koppla det tillbaka till det 
historiska bakgrundsavsnittet, som är skrivet i kapitel 1. Kapitlet avslutas med en sam-
manfattning. 

I det femte och avslutande kapitlet (Slutsatser och reflektioner) har jag till att börja med 
fört en diskussion angående studiens begränsningar. I reflektionen används den valda 
teoretiska ansatsen och den tidigare forskningen för att knyta ihop de resultat som fram-
kommit i analysen. Som en avslutning beskrivs vilken fortsatt forskning i fältet jag 
tycker är väsentlig.  
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2. Ett problem ges uttryck 
I detta kapitel kommer jag att gå igenom de olika teorier och verktyg som används i 
studien. Denna studie kommer att ges form som en Foucaultinspirerad studie. Därför 
kommer teorin att vara inspirerad av Foucaults olika aspekter av makt. Jag kommer att 
börja med att gå igenom Foucaults tankar angående makt och de verktyg som han kon-
struerat. Jag fortsätter med att beskriva hur verktygslådan kan bidra till att konstruera 
subjektet. Avslutningsvis sammanfattas kapitlet.  

Makt 
Det finns olika former av maktperspektiv som kan bidra till hur normalitet och patologi 
visar sig. Enligt Axelsson och Qvarsebo (2017a) handlar inte makt bara om att vara för-
bjudande/förtryckande, utan makten är också produktiv och skapar på så sätt olika sub-
jekt. Foucault (2002) menar att makten är beroende av att det finns ett motstånd, för 
motstånd erbjuder en möjlighet till förändring. En form av motstånd kan ses som att en 
individ avviker från den norm som finns i det givna samhället. Makt och motstånd kan 
ur ett normaliseringsperspektiv kopplas till vilka av individens beteenden som anses 
som önskvärda/icke-önskvärda i en given kontext. 

Enligt Hörnqvist (2012) kan en norm förstås genom att det är de som sitter högre upp på 
den ”hierarkiska stegen” som bestämmer vilka (normala) beteenden som det förespråkas 
för. Normen förespråkar då ofta att det är ordning och reda. Normen anses ha en stark 
påverkan på vilka beteenden som anses vara patologiska och därför behöver hanteras.  
Ur förskolans kontext kan ordning och reda handla om en tidkontroll som barnen har att 
förhålla sig till. Det kan även handla om att det finns bestämda målsättningar som varje 
barn ska försöka att uppnå.  

Verktygslådan 
Axelsson och Qvarsebo (2017a) menar att det inte bara finns ett sätt att genomföra en 
Foucaultinspirerad studie på och att det därför kan skapas en egen verktygslåda. Min 
verktygslåda kommer att innehålla följande: de normaliserade maktteknikerna (disciplin 
och biomakt), diskurs och genealogi.   

De normaliserande maktteknikerna 
Den disciplinära makten och biomakten kan tillsammans benämnas som ”de normali-
serande maktteknikerna” (Hörnqvist, 2012). Nilsson (2008) menar att de normali-
serande maktteknikerna har som utgångspunkt att skapa det moderna subjektet (barnet).  

Enligt Axelsson och Qvarsebo (2017a) kan den disciplinära makten sägas utgå från in-
stitutioner som förskolan, medan biomakten antas verka via staten. Det finns ingen rik-
tig gräns för dessa sätt att se på maktaspekterna, utan som denna studie försöker visa så 
har staten en inverkan på institutionen. Det är från en statlig nivå de politiska dokumen-
ten utformas och som sedan ska implementeras i institutionerna. Att disciplinen och 
biomakt har ett nära samband med varandra, belyser följande citat: ”En tolkning är att 
se disciplinen som en del av biomakten, en annan att se dem som verkande på olika ni-
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våer – individerna respektive befolkningen som helhet – och därmed som komplette-
rande varandra” (Nilsson, 2008, s. 80–81).  

För att se disciplinär makt och biomakt som sammansvetsade kan ett led vara att utgå 
ifrån den produktiva makten, som handlar om den kunskap och vetande som framträder 
om individen (Foucault, 2003). Jag tänker mig att de normaliserande maktteknikerna 
kan beskrivas genom en triad: makt – kunskap – vetande. Makt(tekniker) är med och 
bildar kunskap om varje enskild individ. Vetandet däremot handlar om de vetenskapliga 
disciplinerna, till exempel pedagogik, och de verksamheter (förskolan) som innefattas 
av vetenskapen. De vetenskapliga disciplinerna bidrar med kunskap angående hur indi-
vider som helhet (populationen) kan hanteras (se bl.a. Axelsson & Qvarsebo, 2017a; 
Hörnqvist, 2012; Nilsson, 2008). Hörnqvist (2012) beskriver det som att: ”Kunskapen 
om varje individ för sig kombineras med ett vetande om alla individer tillsammans och i 
förhållande till varandra” (s. 103). Det kan ses som en spiral där triadens begrepp på-
verkar varandra, det vill säga där makt utövas bildas således kunskap och vetande, vil-
ket självfallet fungerar även omvänt. 

Disciplinen som maktform handlar om konstruerandet av det normala. Normalitet skap-
as på olika sätt, men alla sätten involverar osynliga maktaspekter. Den osynliga makten 
handlar inte så mycket om att individen ifråga ska bestraffas utan om att forma indivi-
den i rätt riktning efter det som anses vara önskvärt (Axelsson & Qvarsebo, 2017a; 
Foucault, 2003). Nilsson (2008) menar att det normala, eller normen, är en process där 
individen ska påverkas utifrån de beteenden som anses vara giltiga för den tidsanda som 
vi lever i för tillfället. Dikotomin normalt kontra patologiskt är något som kan variera 
mellan olika tider och det som anses vara normalt i en viss tidsperiod kan anses vara 
patologiskt i en annan (Hörnqvist, 2012).  

Det finns vissa grundläggande tekniker för att en disciplinering av individen ska bli 
möjlig: (1) en hierarkisk översyn, (2) belöning och bestraffning och (3) examination 
(Axelsson & Qvarsebo, 2107a; se även Foucault, 2003). Nilsson (2008) skriver att (1) 
den hierarkiska översynen kan ses ur en rumslig aspekt och då kan en normaliserande 
makt skönjas. Det kan handla om klassrummet och att barnet inte har ett fritt spelrum, 
vilket kan handla om att det finns olika platser där barnet ska röra sig. Det kan leda till 
att förskolebarnet blir observerat på så sätt att barnet befinner sig inom de ramar och 
regler som finns uppsatta. (2) Övervakningen kan ses som en viktig faktor då barnet kan 
korrigeras i en önskvärd riktning genom belöning/bestraffning (Axelsson & Qvarsebo, 
2017a; Foucault, 2003). Nilsson (2008) menar att systemet ska bygga på belöningar och 
inte på bestraffningar, men bestraffningar kan skönjas i form av uteslutningar med mera, 
det vill säga ”osynliga bestraffningar” (Hermann, 2004). (3) Examination kan ses uti-
från att barnen efter sina utvecklingsplaner/målsättningar blir bedömda för vilken nivå 
de ligger på. Foucault (2003) menar att individen individualiseras genom att de jämförs 
med den norm som är uppsatt, vilket i denna studie handlar om att barnen lever upp till 
de beteenden och egenskaper som förskolan förespråkar.  

Dessa disciplinerande tekniker bidrar till att det inträffar en kategorisering av individer 
genom att du antingen anses vara normal eller patologisk. Det kan tolkas som att mak-
ten försöker producera en homogeniserad individ. Det har påpekats ovan att finns makt 
så finns även motstånd. Det betyder också att där det finns normalitet finns det också 
patologier, vilket Foucault (2003) och Hörnqvist (2012) menar med att beteendet kate-
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goriseras enligt två motpoler som även kan ses som ett motsatspar: det normala och det 
patologiska. Följande citat knyter ihop ovanstående resonemang: ”Det ständigt verk-
samma straffsystemet, som går genom alla de olika punkterna och som kontrollerar 
varje ögonblick inom de disciplinära institutionerna, jämför, differentierar, hierarkiserar, 
förenhetligar och utesluter. Kort sagt, det normaliserar” (Foucault, 2003, s. 184). 

Biomakten skiljer sig från den disciplinära makten på så sätt att det i biomakten handlar 
om att makten ska försöka att utövas över hela populationen, det vill säga en befolk-
ningsreglering (Foucault, 2002). Biomakten är av intresse då den bidrar till den bety-
delse som normen har i det aktuella samhället (Nilsson, 2008). De tekniker som används 
inom biomakten är annorlunda än de som används i den disciplinära makten. Inom bio-
makten försöker staten att få ett grepp om hela befolkningen och dess beteende, vilket 
kan visa sig genom att det bildas kategorier (Axelsson & Qvarsebo, 2017a). I förskolan 
kan det vara en ålderskategorisering, vilket kan ses som att barnen kategoriseras in efter 
ålder och vilka egenskaper de anses klara av i en viss ålder.  

Hermann (2004) menar att biomakten använder tekniker som försöker att påverka hela 
familjen. Det blir en påverkan på hur föräldrars barnuppfostran ska gå till. I detta fall 
kan det handla om att förskolan genom den norm som förespråkas försöker att påverka 
föräldrarna. Axelsson och Qvarsebo (2017a) menar att biomakten kan verka på hela 
befolkningen. Det handlar om att få så många barn som möjligt att vistas i (för)skolan. 
För när fler barn vistas i förskolan, bidrar det också till att fler barn kan internaliserar de 
beteenden och egenskaper som förespråkas av förskolan. Det kan då bidra till att dessa 
ideal så småningom även internaliseras av hela familjen. På så sätt har makten tagit sig 
former utanför individnivå och in på populationsnivån. Rose (1995) beskriver det som 
en form av social styrning där det handlar om att de professionella, som kan vara förs-
kollärare eller politiker, implanterar olika tekniker för att förespråka för det normala. I 
slutändan kan det förstås som att makten har antagit en form som anses vara den sam-
hällsgiltiga (Foucault, 2010). 

Diskurs 
Axelsson och Qvarsebo (2017a) menar att det som är viktigt när det kommer till en 
Foucault inspirerad diskursanalys är språket. I en Foucaultinspirerad diskursanalys an-
ses språket vara med som en del av konstruerandet av världen. Det är med hjälp av 
språket och de diskurser som uppstår som bidrar till att vi får ett större grepp om verk-
ligheten och på så sätt också hanterar densamma. 

Ett vanligt sätt att se på diskurs är att det handlar om hur man tänker och pratar om ett 
fenomen för att det ska bli begripligt (Axelsson & Qvarsebo, 2017a). Men enligt 
Foucault (2008) handlar diskursen inte enbart om språket, utan diskursen handlar lika 
mycket om vad som inte sägs, vilket kan uttrycka sig i form av attityder, beteenden och 
rumslig disposition. Ett liknande sätt att se på det är att det i en diskurs är lika viktigt att 
se till vad en diskurs utesluter som vad en diskurs faktiskt innehåller (Foucault, 2011). 
Axelsson och Qvarsebo (2017a) och Foucault (2008) menar att diskurser medverkar till 
att det bildas gränser för vad som anses vara normalt och patologiskt; diskurser kan 
även bidra till att upprätthålla olika synsätt i samhället. Diskurser är samtidigt inte något 
statiskt utan något som kan förändras över tid.  
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Utifrån Foucaults tankar om diskurs kan denna studie handla om en normalitetskodad 
diskurs, där det finns gränser uppsatta för vad som anses vara normalt och patologiskt. 
Ur en normalitetskodad diskurs så kan ett patologiskt beteende nämnas som ett diskurs-
brott.  

Nilsson (2008) hävdar att en diskurs kan beskrivas enligt fyra stadier: (1) språket, (2) 
praktiken, (3) institutionen och (4) professionen. Det är genom språket (1) som en prak-
tik (2) kan formas; det bidrar till att en institution (3) växer fram, till exempel förskolan; 
det är slutligen professionen (4) som har den tongivande rollen inom diskursen i institut-
ionerna. Utifrån denna studie kan det ses som att förskollärarna och, kanske framför allt, 
politikerna får en tongivande roll i det diskursiva sammanhanget.  

Foucault (1993) menar att det finns vissa tillvägagångssätt som möjliggör en kontroll av 
diskurserna och skriver följande: ”Alla vet att man inte får säga allt, att man inte kan 
tala om vad som helst när som helst och, slutligen, att inte vem som helst får tala om 
vad som helst” (s. 7). Kontrollen av diskursen handlar då om en form av utestängande. 
Ur en normalitetskodad diskurs i förskolan kan det ses som att det handlar om att det är 
de som tillhör professionen som har en makt över diskursen. Det är professionen, till 
exempel politikerna som upprättar policydokumenten, som kontrollerar vad som är det 
giltiga i diskursen. Det leder till en form av utestängande för övriga att få ett utrymme i 
rådande diskurs. Nilsson (2008) menar att även om det bara finns ett begränsat utrymme 
i en diskurs så finns alltid möjligheten till att göra motstånd. Det kan handla om att det 
finns ett visst mått av tvivel till det som framställs som det normala i diskursen.  

Genealogin 
Foucault (2008) menar att genealogin är en form av historisk analys där historien inte 
ska ses som en linjär process för förbättring. I stället är det enskilda händelser och till-
fälligheter som är av vikt för nutiden. I det genealogiska perspektivet handlar det om att 
finna samband mellan nutids och historiska praktiker. Det gäller att försöka skapa sig en 
förståelse för vad från det förgångna som är närvarande i dagens praktik. Genom att 
finna dessa samband, kan det bidra till att ett mönster visar sig som kan tydliggöra vad 
som anses vara det normala och patologiska subjektet.  

Enligt Axelsson och Qvarsebo (2017a) är en viktig del i genealogin att problematisera 
och uppmärksamma varför ett beteende har blivit ett problem. Det är när något, till ex-
empel ett beteende, blivit uppmärksammat som ett problem som det blir hanterbart. När 
något blivit uppmärksammat som ett problem, finns det olika former av tekniker som 
kan användas för att hantera dessa problem. I förskolan kan det visa sig genom att vissa 
egenskaper anses vara önskvärda hos barnet. Det som problematiseras är då varför vissa 
egenskaper anses vara önskvärda/icke-önskvärda och vilka historiska händelser som 
bidragit till att det blivit så. 

Finns det någon sammankoppling mellan genealogin och de normaliserande makttekni-
kerna? Hultqvist och Petersson (1995) diskuterar angående genealogin i form av nutids-
historia. I form av disciplin som maktteknik beskriver Hultqvist och Petersson, som 
även beskrivits ovan, att makt och kunskap har ett nära samband. Sambandet kan då 
handla om att undersöka hur olika tekniker, till exempel i förskolan, används för att 
kunna styra barnen in i en norm som är uppsatt. På en biomaktsnivå kan en undersök-
ning visa sig i form av tekniker som rör befolkningen överlag. Maktteknikerna kan 
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också kopplas till begreppet härkomst som kan handla om en äldre tillhörighet till en 
grupp. Det kan då handla om en härkomstanalys av en viss social grupp, till exempel det 
normala och patologiska subjektet (Foucault, 2008; Hultqvist & Petersson, 1995; Nils-
son, 2008). 

Konstruerandet av subjektet    
De verktyg jag gått igenom ovan är av intresse för att beskriva hur det normala och pa-
tologiska subjektet konstrueras. Det är genom maktutövning som ett konstruerande av 
subjektet inträffar; makten vill få en påverkan på individen som till följd ska göra det 
”kloka” valet och rätta sig i det normaliserande ledet (Hörnqvist, 2012). Detta gör att 
den maktrelation som finns reproduceras. En annan strategi är att det utövas ett tvång 
över individen, vilket kan ske genom en manipulation, till exempel genom ett belö-
nings- och bestraffningssystem.  

Att konstruera ett subjekt från de normaliserande maktteknikerna kan handla om att det 
finns förutbestämda målsättningar, vilket kan vara i form av dokument av vad som för-
väntas av individen. På så sätt kan man se att makten kommer uppifrån, nämligen från 
politikerna. Makten kan kopplas till olika beteenden och egenskaper, vilket visar sig i 
form av att det i dokument skrivs fram vilka beteenden som anses motsvara normen. De 
som har makten kan på så sätt försöka att konstruera ett subjekt som motsvarar de önsk-
värda beteenden och egenskaper som samhället är i behov av. 

Nilsson (2008) menar att subjektet konstrueras i de diskurser som råder i det sociala 
sammanhanget, och om man verkligen vill förstå sig på subjektet gäller det att först un-
dersöka diskursen. Ur ett genealogiskt perspektiv, som det beskrivs av Foucault (2008), 
kan konstruerandet av subjektet beskrivas som en effekt av olika historiska händelser 
och praktiker.  

Sammanfattning  
Kapitlet börjar med att beskriva hur Foucault tolkar maktbegreppet. Jag går igenom den 
verktygslåda som kommer att användas som en teoretisk utgångspunkt. Verktygslådan 
består av: de normaliserade maktteknikerna, diskurs och genealogin.  

Det första verktyget är de normaliserande maktteknikerna, nämligen den disciplinära 
makten och biomakten som är sammansvetsade men kan sägas fungera på olika nivåer. 
Den disciplinerande maktformen handlar mer om konstruerandet av det normala och 
önskvärda, och maktformen får en mer individualiserad karaktär. I biomakten handlar 
det mer om att försöka skapa en kontroll över hela populationen. Tillsammans bildar de 
en mer övergripande maktutövning. 

Nästa verktyg är Foucaults synsätt på diskurs. I diskursen är en viktig del språket, och 
det är språket som gör att vi får ett större grepp om verkligheten. Men enligt Foucault 
handlar det även om att uppmärksamma vad som inte sägs i en diskurs för att på så sätt 
öka förståelsen för den verklighet som råder.  

Det sista verktyget som beskrivs är det genealogiska perspektivet som handlar om att 
försöka finna historiska tillfälligheter för att på så sätt skapa sig en förståelse för varför 
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ett beteende har blivit ett problem. Det genealogiska perspektivet kan då bidra med att 
visa att det som anses vara ett problem även kan ses utifrån ett maktperspektiv. 

Den avslutande delen i detta kapitel handlar om konstruerandet av subjektet. Det besk-
rivs hur ett subjekt kan konstrueras genom att använda verktygslådan som presenterats. 
Det är en maktutövning som inträffar, där det kan handla om att det i policydokument 
förespråkas för vissa önskvärda egenskaper. Det kan ses som att subjektet konstrueras 
efter dessa egenskaper och på så sätt ska socialiseras efter de normer som är inskrivna i 
policydokumenten. 
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3. Metod 
Denna studie hamnar inom ramen för den kvalitativa forskningen. Det som ofta beskrivs 
som en skillnad mellan den kvalitativa och kvantitativa forskningen är att den kvalita-
tiva har ett större fokus på ord och den kvantitativa på siffror (Bryman, 2011). Jag 
kommer i detta kapitel att beskriva mitt urval av empiri, det diskursanalytiska förhåll-
ningssättet och olika synsätt angående studiens kvalité och etik. Kapitlet avslutas med 
en sammanfattning. 

Val av empiri 
I mitt val av empiri gjorde jag ett målstyrt urval, vilket handlar om att göra ett medvetet 
val av empiri som är relevant för den forskningsfråga som ställs i studien (Bryman, 
2011). Den valda undersökningsperioden är 1972–2018. Min studie börjar med 
Barnstugeutredningens betänkande 1972 och avslutas med den senaste läroplanen för 
förskolan, Lpfö 18.  

Mitt urval av empiri har fokuserats kring olika policytexter i förskolan. De studieobjekt 
som har analyserats är en statlig utredning (Barnstugeutredningen), en pedagogisk plan 
(Pedagogiskt program för förskolan) och två läroplaner (Lpfö 98 och Lpfö 18). De två 
tidigare dokumenten är av sådan karaktär att de mer anger riktlinjer som förskolan har 
att förhålla sig till. Däremot är en läroplan ett styrdokument, som varje förskola ska 
följa, där fokus riktas mot de målinriktade processerna och barnens lärande (Pramling 
Samuelsson, 2017). Lundgren (2017) skriver att en läroplan är konstruerad på så vis att 
den beskriver (för)skolans mål, innehåll och resultat.  

En anledning till urvalet av dokument handlar om att Barnstugeutredningen anses vara 
ett ”startskott” till förskolans utveckling mot vad den är i dag (Lindgren & Söderlind, 
2019). Hultqvist (1990) menar att Barnstugeutredningen ligger till grund för de pro-
gram och läroplaner som senare uppkommit. Barnstugeutredningen kan på så vis sägas 
ligga till grund för Pedagogiskt program för förskolan och de två läroplanerna: Lpfö 98 
och Lpfö 18.  

Diskursanalytiskt förhållningssätt 
I detta avsnitt kommer jag att presentera hur det diskursanalytiska förhållningssättet har 
sett ut för denna studie. Foucault har inga tydliga riktlinjer för hur en diskursanalys ska 
upprättas. Jag kommer därför att beskriva ett diskursanalytiskt förhållningssätt där den 
verktygslåda som presenterats tydligt är involverad.  

Det finns många olika förhållningssätt som en diskursanalys kan formeras efter. En ge-
mensam tankegång för de olika diskursanalytiska traditionerna handlar om ett bestämt 
sätt att tala om språkliga utsagor (Bolander & Fejes, 2015; Börjesson, 2003; Winter 
Jørgensen & Phillips, 2000). Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) ska en dis-
kursanalys ses som en lösning där teori och metod är beroende av varandra och på så 
sätt överbryggande. De menar att en diskursanalys är en helhet som kräver att vissa krav 
är uppfyllda. Förhållningssättet till denna studies diskursanalys kommer att behandlas 
med hjälp av Winther Jørgensen och Phillips helhetslösning. De nämner fyra krav: (1) 
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språkets roll i konstruerandet av verkligheten, (2) vilka teoretiska modeller kan använ-
das, (3) metodologiska riktlinjer för hur man ska gå tillväga för att göra en analys och 
(4) specifika tekniker för att genomföra en språkanalys.  

(1) En Foucaultinspirerad diskursanalys kan handla om hur språket ger anspråk på vilka 
sanningar som är giltiga angående om vad som är normalt och patologiskt. Diskursana-
lysen hjälper forskaren att fundera över hur språket bidrar till verkligheten. Det kan 
kopplas till den språkliga vändningen som bland annat handlar om att diskurser avgrän-
sar och utesluter. I denna studie har det handlat om att, med hjälp av diskursanalysen, få 
kunskap kring vad som kännetecknar normalitet och patologi samt hur normalitet och 
patologi konstrueras i olika tider och olika sammanhang. De nämnda kategorierna, nor-
malitet och patologi, är inte oföränderliga utan något som kan förändras över tid och 
verkar olika beroende på sammanhang. För att förstå hur olika subjekt konstrueras kan 
en viktig aspekt i detta diskursanalytiska förhållningssätt vara att försöka se bakom det 
givna och undersöka de gränsdragningar som finns (Bolander & Fejes, 2015; Börjesson 
& Palmblad, 2007). En subjektskonstruktion kan handla om att språket/diskurser delar 
upp förskolebarnen i olika kategorier. Med andra ord har språket och de diskurser som 
uppstår en påverkan på hur vi ser på förskolebarnen utifrån vad som är normalt och pa-
tologiskt (Axelsson & Qvarsebo, 2017a; Bolander & Fejes, 2015).  

(2) Börjesson (2003) menar att en Foucaultinspirerad diskursanalys är en form av analys 
där makten har ett viktigt inslag. Det kan handla om att när makten försöker att skapa 
det normala så påvisas samtidigt vad som är det patologiska i diskursen. Winter Jørgen-
sen och Phillips (2000) beskriver att makt och diskurs är sammanlänkade och att det är 
genom makt som diskurser och subjekt konstrueras. På detta sätt är makten medskapare 
till vår verklighet, vilket kan visa sig genom att förskolebarnet kategoriseras in i det 
önskvärda (normala) och det icke-önskvärda (patologiska) subjektet. Normalitet kon-
strueras till stor del efter vad som är det rådande idealet i den institution (förskolan) som 
subjektet (förskolebarnet) befinner sig i.  

Denna studie har framför allt behandlats inom den stora diskursen. Enligt Börjesson och 
Palmblad (2007) kännetecknas en stor diskurs av att den inte bara opererar inom en spe-
ciell institution utan är gränsöverskridande. På så sätt kan man söka mönster och för-
ändringar på olika plan. De diskurser som handlar om kategorisering och normalitet 
hamnar ofta inom de stora diskurserna. Börjesson och Palmblad menar vidare att när 
man söker de stora diskurserna, i Foucaults anda, handlar det ofta om att göra analyser 
över ett längre tidsperspektiv.  

(3) Börjesson (2003) skriver att diskursanalyser kan handla om frågor som när, varför 
och hur kategorier av olika slag konstrueras. Axelsson och Qvarsebo (2017a) resonerar 
angående kategoriseringar av subjekt och att en viktig aspekt för att det ska kunna in-
träffa är att det finns språkliga kategorier. Börjesson (2003) menar att det i en diskursa-
nalys kan vara intressant att söka efter och få en förståelse över det som ses som själv-
klara kategorier. Med ovanstående förhållningssätt till diskursanalysen kan en koppling 
göras till maktanalysen som handlar om att analysera mönster angående hur/varför en 
viss form av normalitet anses vara den givna.  

Winther Jørgensen och Philips (2000) hävdar att det är viktigt att försöka att använda 
sin fantasi när man försöker att finna verktyg för att genomföra sin analys. Jag har ovan 



17 

beskrivit den verktygslåda som jag använt mig av i denna studie. För att sätta dessa 
verktyg i ett sammanhang, beskriver jag hur verktygen har använts. 

Det sägs, vilket jag själv skrivit ovan, att Foucault inte har några tydliga riktlinjer för 
hur en diskursanalys ska genomföras. I Diskursens ordning (Foucault, 1993) beskriver 
däremot Foucault sina tankar angående hur en analys kan gå tillväga. Han menar att det 
finns vissa metodkrav för de studier som genomförs och diskuterar analyser ur två per-
spektiv: ett kritiskt perspektiv och ett genealogiskt perspektiv. Det kritiska perspektivet 
handlar till stor del om det som han kallar för utestängningsprincip; en form av ute-
stängning kan vara att en uppdelning i normalitet och patologi inträffar. I det genealo-
giska perspektivet arbetar Foucault utifrån hur diskurserna formas. Det handlar om att 
analysera en serie historiska händelser där uppdelningen av normalitet och patologi i 
någon mån skiljer sig åt mellan de olika serierna som studeras. Foucault hävdar att det 
inte ska ses som att dessa perspektiv verkar var för sig, utan perspektiven ska komplet-
tera varandra. En viktig aspekt för denna studie har varit att se analysen som en sam-
manbunden enhet där alla delar samverkar. Genom denna form av analys har jag försökt 
att visa hur det talas om och vilken påverkan som språket har på det givna fenomenet. 

(4) I denna studie var det av vikt att de nämnda perspektiven kompletterade varandra 
när diskursanalysen utfördes. Det ställdes frågor till det empiriska materialet som sedan 
utmynnade i olika kategorier som analysen sedan presenterades efter.  

De frågor som ställdes till det empiriska materialet var följande: 1) Hur talas det om 
subjektet/barnet i dokumenten? 2) Vilka egenskaper anses vara de önskvärda i doku-
menten? 3) Vilka strategier är skönjbara i dokumenten? 4) Hur har de önskvärda egen-
skaperna och strategierna förändrats över tid? 

I analysen besvarades analysfrågorna genom vissa utvalda citat. I vissa av dokumenten 
som inte hade en lika explicit förklaring behandlades dessa mer efter det implicita språ-
ket och vad en diskurs utesluter. Jag använde mig därför av principen med motsatspar 
för att försöka att skapa en förståelse för vad som kan anses vara det patologiska.  

Till min hjälp använde jag mig av Popkewitz (2009) tanke angående den dubbla gesten. 
Den dubbla gesten handlar om ett förnuftsystem där det normala barnet konstrueras 
inom vissa givna normalitetsramar. Det handlar vidare om att när det normala konstrue-
ras så påvisas samtidigt det patologiska. I olika praktiker kan det handla om att pedago-
giska praktiker utesluter vissa former av beteenden som inte anses önskvärda. 
Popkewitz menar vidare att det handlar om att det används olika teorier angående vad 
som anses vara den normala utvecklingen, mognaden, inlärningen med mera. Med hjälp 
av dessa teorier konstrueras då det normala barnet, vilket även bidrar till att det patolo-
giska barnet konstrueras. För att placera barnen på en viss skala kategoriseras barnen 
efter hur väl de uppnår de normer, värderingar och krav som finns i förskolan. När bar-
nen erbjuds stödåtgärder konstrueras också det normala och det patologiska. Det pato-
logiska barnet är då de barn som anses behöva stödåtgärder. Det används olika strategier 
för att försöka att korrigera det patologiska barnet så att barnet ska kunna socialiseras in 
i rådande normer och värderingar. 
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Studiens kvalité och etiska överväganden 
Det brukar diskuteras kring en studies reliabilitet och validitet. Hjerm, Lindgren och 
Nilsson (2014) menar att de krav som finns i den kvantitativa forskningen inte anses 
vara applicerbart på den kvalitativa forskningen. De menar att en kvalitativ analys inte 
bygger på att det är upprepade och säkra mätningar (reliabilitet). Det kan även vara 
svårt att mäta det som är avsett att mätas (validitet) eftersom det inte finns några bra 
mätningstekniker för det i den kvalitativa forskningen.  

Thornberg och Fejes (2015) intar en liknande ståndpunkt där de menar att dessa begrepp 
kan anses vara kontroversiella när det kommer till kvalitativ forskning. Kvalité kan vara 
ett mer användbart begrepp och handlar om hur väl genomförd en kvalitativ studie är, 
vilket är beroende av forskarens kompetens. Det framhävs att två egenskaper är av vikt 
för att hålla en hög kvalité i forskningen: kritiskt tänkande och kreativt tänkande. Det 
kritiska tänkandet hänger samman med att forskaren är systematisk och uppmärksam, 
vilket i sin tur bidrar till att forskaren kan använda sig av ett mer kreativt tänkande. För 
att hålla en hög kvalité i studien har jag försökt att redovisa alla mina steg noggrant och 
systematiskt för att sedan kunna fördjupa min analysprocess på ett innovativt vis.   

När det kommer till de etiska aspekterna har denna studie byggt på ett empiriskt materi-
al som är offentlig och som alla kan ta del av. Även om det empiriska materialet inte 
behandlar enskilda individer handlar det ändå om att se till individskyddskravet, där det 
handlar om att se till att inga människor kommer till skada (Vetenskapsrådet, 2017). I 
denna studie har det därför varit tänkvärt att forskaren i en diskursanalys är en del av 
den diskurs som råder med andra ord är forskaren både en frambringare och en del av 
diskursen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Jag kan anses vara en del av den rå-
dande diskursen eftersom jag bidrar med kunskap om diskursen. På så sätt kan jag, som 
Foucault (2002) menar, bidra till den makt som finns eller så kan jag göra motstånd mot 
densamma. Det har därför varit av vikt att försöka reflektera över på vilket sätt som jag 
deltagit i den process som skapar kategorierna: det normala och det patologiska. 

En god forskningssed kan handla om att studien håller en hög kvalité. Det kan handla 
om att det är en vetenskaplig redlighet i studien, vilket kan handla om att forskaren inte 
undanhåller information som påvisar en annan hypotes än den som forskaren utgår från 
(Vetenskapsrådet, 2017). För att hålla en vetenskaplig redlighet i studien var en del av 
denna process att försöka att inte övertolka det empiriska materialet som jag arbetade 
med. En annan aspekt kan handla om att man bör ha en medvetenhet för sina egna för-
domar när en studie genomförs (Brinkkjaer & Høyen, 2013). I denna studie och när jag 
analyserade min empiri försökte jag därför hela tiden att förhålla mig till mina egna vär-
deringar och fördomar.  

Sammanfattning 
I detta kapitel har jag gått igenom mitt empiriska material och hur en diskursanalys är 
tänkt att fungera i denna studie. Jag beskriver mitt tillvägagångsätt när det kommer till 
urvalet av empirin. De studieobjekt som jag har använt mig av i analysen är: Barnstu-
geutredningen, Pedagogiskt program för förskolan, Lpfö 98 och Lpfö 18.   

Jag fortsätter med att beskriva hur det diskursanalytiska förhållningssättet har använts i 
denna studie. Det som framgår är att en diskursanalys kan göras på ett flertal olika sätt. I 
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det diskursanalytiska förhållningssätt som presenterats har jag använt mig av en hel-
hetsprincip som fokuserar på fyra krav: språket, teoretiska modeller, metodologiska 
riktlinjer och specifika tekniker.  

Jag avslutar kapitlet med att beskriva studiens kvalité och etiska överväganden. Jag för-
klarar att det finns en viss skillnad i att bedöma kvantitativa och kvalitativa kvalitéer. 
Det är svårt att använda reliabilitet och validitet när det kommer till kvalitativ forskning, 
vilket gör att begreppet kvalité i stället används. De etiska aspekterna beskrivs där det 
handlar om att förhålla sig till individskyddskravet. Därför är det av vikt att inse att jag 
är en del av den rådande diskursen och på så sätt kan vara bidragande till att producera 
eller reproducera olika former av kategorier. Det handlar även om att hålla en veten-
skaplig redlighet i studien.  
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4. Barns formande i policydokument 
I detta kapitel kommer en dokumentanalys att genomföras, och som ett första steg i ana-
lysprocessen kommer varje dokuments disposition att presenteras. Analysen kommer 
sedan att behandla de frågor6 som jag valt att ställa till empirin. Analysen är indelad i 
två delar. I den första delen handlar det om att ta reda på vilken diskurs som är tongi-
vande, vilka egenskaper som anses önskvärda och vilka strategier som används för att 
konstruera det normala barnet. Den dubbla gesten visar hur det patologiska barnet kon-
strueras i dokumenten. I den andra delen, Övergripande analys, kommer en större kopp-
ling att göras till det genealogiska perspektivet där fokus kommer att hamna på vilka 
historiska händelser som påverkat dokumentens diskurser. 

Barnstugeutredningen 
Barnstugeutredningen är indelad i två delar. Min analys kommer att behandla del 1 
(SOU 1972:26), som är på 346 sidor.  

Dokumentet är indelat i fem kapitel: 1) Utvecklingsteorier och förskolans pedagogiska 
program, 2) Jaguppfattning – kommunikation – begreppsbildning, 3) Samspelet mellan 
människorna i förskolan, 4) Arbetssätt i förskolan – småbarnsgruppen och 5) Arbetssät-
tet i förskolan – syskongrupp och deltidsgrupp. 

Det kreativa barnet 
Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) utgår framför allt från en utvecklingspsykologisk 
diskurs. I dokumentet utgås det från en integrationsmodell som hamnar inom det ut-
vecklingspsykologiska fältet, där det skapats en teori bestående av Jean Piaget och Erik 
H Eriksons tankar. Utvecklingspsykologin handlar om att barnets lärande och utveckl-
ing grundar sig i hur barnet utvecklas i olika faser i livet. Även om huvudfokus ligger på 
utvecklingspsykologin, kan en koppling även göras till den neurofysiologiska teorin 
som betonar arv faktorer. Integrationsmodellen utgår från att viktiga faktorer för barnets 
utveckling består av både arv och miljö. De tre faktorer som integrationsmodellen utgår 
från är jaget, kommunikation och begreppsbildning. 

Jaget är en del av formandet av ens personlighet; formandet är något som inträffar under 
hela uppväxten men är som viktigast under den tidiga fasen i livet. En av de viktigaste 
faktorerna för en utveckling av jaget är identifiering. Barnet identifierar sig med andra 
och imiterar därför andras beteenden. En del av utvecklingen av jaget handlar om att 
barnet får träna upp sin självständighet (SOU 1972:26).  

Kommunikation handlar om hur man överför och tar emot information, vilket kan besk-
rivas med att det finns en sändare och mottagare. Kommunikation ska inte bara ses som 
något som inträffar med det verbala språket. Det kan lika väl handla om att dialogen 
fortgår genom gester, ögonkontakt med mera (SOU 1972:26).  

                                                
 
6 Se frågorna på sidan 17. 
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Att få en förståelse för begrepp är viktigt för att öka förståelsen av vår omgivning. En 
begreppsbildning följer ofta ett mönster som börjar med att en observation inträffar, 
vilket innebär att individen tar till sig informationen som de har exponerats för. Inform-
ationen måste sedan bearbetas genom att en beskrivning av informationen inträffar, när 
en beskrivning är gjord kan en klassificering göras. Det kan handla om att barnen ob-
serverar vissa sociala beteenden som sedan klassificeras in i sociala begrepp, till exem-
pel arg, rolig, glad med flera (SOU 1972:26). 

Nu när dessa tre faktorer fått sig en förklaring kan det vara bra att få en förståelse för 
vilken påverkan faktorerna kan ha på att konstruera det kreativa barnet:   

Om kommunikationsförmågan relateras till jaguppfattningsutveckling och begreppsbildning 
(socialt och tankemässigt) kan den även sättas in i tanke, tal och aktivitet uttrycka och kom-
municera nya och originella kombinationer. Förmåga till kreativitet hos den vuxna människan 
är resultatet av en genom livet fortlöpande process, som sannolikt kan härledas från ett tidigt 
stimulerat fantasiliv, rika lekmöjligheter och en självständighetsfostran som starkt stött jag-
uppfattningen. Utvecklingen av en kreativ människa på längre sikt har därför samband med de 
omgivningsbetingelser det lilla barnet mött, och som tillåtit och uppmuntrat ett spontant ut-
tryckande. (SOU 1972:26, s. 70) 

Önskvärda egenskaper 
Jag har framför allt funnit tre önskvärda egenskaper som har en stark association till 
integrationsmodellens tre faktorer: hänsyn, samarbete och kommunikation/språket. Pia-
get kopplar samman alla tre egenskaperna på ett bra sätt: 

Han menar att fostran till samarbete utvecklar inte bara sociala och etiska kvaliteter utan där-
jämte språkets framväxt liksom ett organiserat system av begrepp och operationer. Samarbete 
med andra leder barnet ur dess egocentriska tankevärld. För samarbete krävs emellertid ett 
hänsynstagande, dvs att kunna föreställa sig att andra har andra uppfattningar, som man får 
jämka sina egna åsikter mot. (SOU 1972:26, s. 53) 

Språket har en betydande roll, om än inte den enda, för barnets kommunikationsför-
måga: 

Språket är givetvis det främsta medlet för kommunikation människor emellan, men det måste 
understrykas att jämte språket och i kombination med språket kan barnet utveckla sin uttrycks-
förmåga i ljud, rörelse och bild. Mot bakgrund av detta uttrycksregister i alla möjliga kombi-
nationer kan hos barnet utvecklas en dynamisk kommunikationsförmåga som engagerar hela 
personligheten. (SOU 1972:26, s. 70) 

Det beskrivs i dokumentet att språket är något som ska vara en viktig aspekt för barnet i 
förskolans hela vistelse: ”Den språkliga stimulansen går som en röd tråd genom hela 
förskolans verksamhet” (SOU 1972:26, s. 186). På så sätt har språket en viktig funktion 
för både barnets begreppsbildning och dess utveckling av självständighet (jaget). 

Egenskapen hänsyn visar sig i dokumentet eftersom det är ett mål som förskolan ska 
arbeta mot:  

Målet för förskolans sociala träning är att på lång sikt skapa människor som bl.a. kännetecknas 
av öppenhet, tolerans, kritiskt tänkande och förmåga att ompröva sin egen uppfattning. De so-
ciala och känslomässiga begreppen är subjektiva och tenderar att vara svåra att omvärdera. En 
väl utvecklad förståelse kan leda till ökad insikt och inlevelse i den egna och andra människors 
situation. (SOU 1972:26, s. 80) 



22 

Det blir här tydligt vilken form av subjekt som förskolan ska försöka att forma. Ett sätt 
som underlättar för människor att ta till sig dessa egenskaper kan vara om tidig be-
greppsbildning kommer till stånd.  

När det kommer till egenskapen samarbete är samspelet mellan individerna i förskolan 
av stor vikt. Stora delar av Barnstugeutredningen handlar om samspelet. Vuxna har då 
en viktig roll, eftersom det är i samspelet barn–vuxna som även den vuxnas värderingar 
kan frambringas. Det är också genom ett fungerande samspel som ett bra samarbete kan 
utvecklas. Att samarbete är en önskvärd egenskap görs tydlig: 

En väsentlig uppgift för förskolan är att lägga grunden till att barnen så småningom utvecklas 
till att kunna samarbeta med andra människor. Den viktigaste inlärningskällan i dessa avseen-
den utgör de vuxna i barnens omgivning, eftersom barnen tar efter de vuxnas sätt att samar-
beta, fatta beslut och ta ansvar för sina beslut. (SOU 1972:26, s. 134) 

Sammanfattningsvis kan det sägas att barn skapar sig förebilder, vilket gör att imitation-
en av vuxna och andra, oftast äldre, barn är av vikt. En stor påverkansfaktor för barnen 
kan vara leken. I leken lär sig barnet hur en gruppdynamik fungerar, vilket är av vikt för 
att utveckla alla ovanstående önskvärda egenskaper. Hänsyn, samarbete och kommuni-
kationen/språket är något som kommer att visa sig även i nästa avsnitt: Strategier.  

Strategier 
För att konstruera det kreativa barnet kommer det att behövas en viss påverkan på mil-
jön runt barnet. I denna studie handlar miljö om vad människorna i barnets närhet för-
medlar och vilka intryck som barnet utsätts för i sin omgivning. Jag har framför allt 
funnit fyra strategier som används för att påverka barnen: föräldrapåverkan, belö-
ning/bestraffning, planering och observationer. 

Som en del av föräldrapåverkan handlar det i Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) om 
att skapa en välfungerande föräldrautbildning. Om utbildning kan få en påverkan på 
föräldrarna, kan det även få en (in)direkt inverkan på barnets uppfostran. I denna studie 
handlar det förslagsvis om två etapper: (1) Föräldrautbildning i mödrahälsovården – en 
del av den medicinska och sociala familjeservicen och (2) Föräldrautbildning i barnhäl-
sovården – en del av den medicinska och sociala familjeservicen. 

Redan på stadiet när det kommer till mödrahälsovården (1) kan en påverkan inträffa på 
föräldrarna i form av utbildning. En grundläggande tanke är att försöka påverka föräld-
rarna när de är som mest mottagliga för informationen, vilket ofta är under själva gravi-
diteten. Det handlar om att ge föräldrarna verktyg för att uppfostra sina barn. Det förkla-
ras också i etapp (2) där viktiga aspekter i föräldraundervisningen handlar om att för-
skolan ska ha en påverkan på barnets uppfostran (SOU 1972:26). På så sätt bidrar det 
till att förskolan kan implementera sina tankar och idéer kring hur en fostran av barnet 
bör ske. Det är barnavårdscentralen som ska stå för den utvecklingspsykologiska utbild-
ningen. Om föräldrautbildningen ska utgå från den utvecklingspsykologiska teorin, kan 
en koppling göras till integrationsmodellen. Det handlar om vilka beteenden som man 
vill att barnet ska fostras efter. Det kan leda till en påverkan i riktning mot vilka egen-
skaper som förespråkas i Barnstugeutredningen. Dessa egenskaper är med och konstru-
erar det kreativa barnet. Sammanfattningsvis kan det beskrivas som att föräldrautbild-
ningen bidrar med en påverkan som gör att föräldrarna följer samma normer och värde-
ringar som det förespråkas för i förskolan. 
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En annan form av föräldrapåverkan kan skönjas i Barnstugeutredningen, eftersom det i 
en framtida förskola föreslås att det ska finnas bibliotek som föräldrarna har tillgång till: 

Den framtida förskolan bör ha ett för hela institutionen gemensamt biblioteksutrymme, dvs en 
plats där både barnens och de vuxnas litteratur samlas. Det är därför väsentligt att personalen 
informerar föräldrarna om biblioteksresurserna, då flertalet föräldrar inte har tillgång till fack-
litteratur om barnuppfostran m m eller saknar initiativ för att införskaffa sådan från bibliotek. 
(SOU 1972:26, s. 145)  

Det handlar då om den rumsliga dispositionen där man genom att placera ut ett biblio-
teksutrymme kan påverkar föräldrarna att läsa den litteratur som förskolan förespråkar. 
Det medför att förskolan på så sätt försöker påverka föräldrarna till att uppfostra barnet 
efter det som förespråkas i litteraturen.  

En viktig faktor för barnets utveckling av jaget är att imitera andra. Det hjälper barnet 
att skapa sig en självständig personlighet (identifieringsprocessen). Förskolan och dess 
personal är en annan miljöfaktor, där det är av vikt att försöka skapa en bra kontakt mel-
lan personal och föräldrar. Det bidrar till att det är lättare att föra samtal angående hur 
barnets utveckling ter sig i hemmet respektive i förskolan. Genom dessa samtal kan för-
skolan lättare implementera sina normer och värderingar över till föräldrarna som ge-
nom ett gott samarbete också tar till sig dessa råden på ett mer lättillgängligt sätt. Det 
kan vara av betydelse för barnets utvecklingsprocess att utveckla ett förtroende till andra 
människor, och det är därför av vikt att ett samarbete mellan personal och föräldrar 
byggs upp. För att ett givande samarbete ska komma till stånd, kan vissa strategier an-
vändas som att personal och föräldrar har ett inledande samtal med varandra innan bar-
net ska börja i förskolan. På så sätt kan personalen förklara deras syn på uppfostran 
samtidigt som personal får reda på föräldrarnas syn på densamma: ”Eftersom persona-
len bör hålla föräldrarna kontinuerligt a jour med hur de upplever barnets utveckling i 
förskolan, och de samtidigt bör veta hur barnet beter sig hemma, är det viktigt att finna 
tid och plats för gemensamma samtal” (SOU 1972:26, s. 142). 

Det är av vikt att ett bra samarbete mellan förskolan och föräldrarna kommer till stånd. 
Det bidrar till att barnet lättare skapar tillit till personalen:  

Samverkan mellan föräldrar och personal i förskolan kan vara till god hjälp för att barnet skall 
kunna knyta an känslomässigt och utveckla en tillit även till andra vuxna än föräldrarna. Om 
barnet upplever att kontakterna mellan föräldrarna och personal präglas av en ömsesidig re-
spekt och tillit liksom att samverkan gäller barnets bästa, har det lättare att utveckla ett 
tillitsmönster också i förhållande till personalen. (SOU 1972:26, s. 138) 

Det beskrivs att barnet inte bara identifierar sig med sina föräldrar utan även med perso-
nalen på förskolan. När personalen får barnens tillit är det lättare att vara ett imitations-
objekt. Genom att vara ett imitationsobjekt för barnet kan personalen försöka imple-
mentera de önskvärda beteendena som eftersöks hos barnet. 

Observationer av barnet är något som beskrivs som viktigt i Barnstugeutredningen. Det 
finns ett eget avsnitt som behandlar denna aspekt: Barnobservationer. I observations-
momenten används personalen som verktyg för att se om barnet utvecklas efter de bete-
enden som anses vara normala. En del av observationen ska behandla barnets olika för-
mågor i förhållande till dess ålder. Det är tydligt att observationerna av barnen också 
leder till att barnen kategoriseras: ”Observation av barnets beteende i förhållande till 
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ålder, kroppsväxt m m är den primära typ av observationer som bör göras kontinuerligt” 
(SOU 1972:26, s. 114). Här kan en kategorisering handla om barnets beteende där en 
ålderskategori skapas över vad barnet förväntas klara vid en viss ålder. Denna form av 
kategorisering kan leda till att en observation av specifika barn görs. Det kan även 
handla om att ett samarbete mellan pedagogen i förskolan och en psykolog skapar en 
överblick över vilka barn som faller utanför den norm som finns:  

Genom en någorlunda kontinuerlig samtalskontakt personal–psykolog kan psykologen sålla ut 
vilka barn han/hon bör observera för att själv bilda sig en uppfattning om, och utifrån detta 
diskutera med personalen om vilka former av pedagogisk handledning eller andra åtgärder 
som kan vara lämpliga att vidta. (SOU 1972:26, s. 112) 

Barnen observeras för att deras beteende ska följa de normer som är uppsatta i institut-
ionen. På så sätt kan observationen bidra till att barn som visar upp ett patologiskt bete-
ende också får en diagnos. 

Ett belönings- och bestraffningssystem kan också skönjas. Belöningssystemet handlar 
framför allt om att ge barnet så mycket positiv förstärkning som möjligt. Bestraffnings-
systemet kan däremot handla om att det finns vissa förbud och gränsdragningar: 

Barn behöver uppleva ömhet, värme och glädje i en avspänd kontakt med vuxna. En glad och 
positiv atmosfär skapas lättast om personalen går in för att förstärka önskvärt beteende hos 
barn och undviker att fästa uppmärksamheten på eller understryka icke önskvärt beteende ge-
nom negativt formulerade tillsägelser. (SOU 1972:26, s. 167) 

De tillfällen där det ska handla om förbud av något slag är när det är ett beteende som 
kan skada någon enskild individ. Om det blir för många förbud eller regler kommer det 
att bli svårare för barnen att acceptera dessa. Barnen kan även få vara med och diskutera 
fram vissa regler och förbud som ska gälla i gruppen. Om man väljer att ha några en-
staka förbud respekteras dessa lättare av barnen.  

Det är beskrivet i dokumentet att planeringen i förskolan ska utgå från barnens intres-
sen. Det är dock tydligt i vissa passager att det är personalen som styr planeringen av 
förskolans verksamhet och väljer ut vad det ska fokuseras på. På så sätt kan personalen 
styra barnen i deras utveckling. Ett ordentligt planeringsarbete bidrar till att det finns 
flera olika val för barnet att göra:  

Med hjälp av en omsorgsfull planering kan personalen också föra in sådana moment, som bar-
nen p g a sin begränsade referensram inte själva kan initiera, men som bedöms vara lämpliga 
för dem att få behandla. En bakomliggande planering, som innefattar noggranna praktiska för-
beredelser i fråga om material och hjälpmedel av olika slag, gör det lättare att gripa tillfället i 
flykten både när det gäller att föra in nya områden och att föra ett område vidare i en ny rikt-
ning. (SOU 1972:26, s. 181) 

Det kan ses som att personalen därav ger barnen olika alternativa intressen att välja mel-
lan. Detta är ett sätt för personalen att styra vad som ska utvecklas hos barnet. Persona-
lens planering innefattar även vilket material som anses vara det rätta att använda. Pla-
neringen som sker i förskolan kan även handla om att planera hur de rutinmässiga situ-
ationerna ska gå till. Det är av vikt eftersom det förespråkas för att dagen ska ske rutin-
mässigt. I dessa situationer kan de önskvärda egenskaperna utvecklas. En planerad ru-
tinsituation kan handla om barnets på- och avklädning där barnet tränas i att utveckla 
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egenskaper som hänsyn, samarbete och kommunikation. Det visar att även vardagliga 
situationer är av vikt för att utveckla barnens beteenden. 

Den dubbla gesten och konstruerandet av det patologiska barnet 
I Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) kategoriseras barn som är i behov av stödåtgär-
der in i tre kategorier: barn som har en långvarig funktionsnedsättning, barn med en mer 
temporär (social eller känslomässig) funktionsnedsättning och barn från andra kulturer 
som har en invandrarbakgrund. 

Den dubbla gesten visar att när barnen erbjuds stödåtgärder så upprättas samtidigt en 
kategorisering: det normala och det patologiska. På så sätt kan det visa sig att det pato-
logiska barnet är de barn som anses vara i behov av stödåtgärder. Stödåtgärderna hand-
lar om att korrigera det patologiska barnet så att barnet bättre anpassas efter förskolans 
normer och värderingar. 

Det som är gemensamt för det patologiska barnet är att de anses ha problem med inter-
aktionen och att anpassa sig till de beteenden och egenskaper som anses vara önskvärda 
i förskolan. Det förespråkas för att vissa former av stödåtgärder ska vara till hjälp för att 
dessa barn ska få till en givande interaktion och en utveckling som passar bättre mot 
förskolans målsättningar: ”Olika stödåtgärder krävs för handikappade men de skall ses 
som redskap för att underlätta de handikappades möjligheter att förverkliga sina innebo-
ende kapaciteter i relation med andra människor” (SOU 1972:26, s. 123). 

Det är av vikt att barnen börjar i förskolan eftersom barn som inte har tillgång till för-
skolan kan anses få temporära handikapp: 

Barn som av medicinska behandlingsskäl måste vistas längre perioder på sjukhus är exempel 
på en sådan grupp, där miljön ofta inte kan erbjuda tillräcklig känslomässig kontakt eller ge 
tillräcklig intellektuell stimulans. Det är inte ovanligt att sådana barn regredierar socialt, 
känslomässigt och intellektuellt på ett sådant sätt att det kan rubriceras som ett temporärt han-
dikapp. (SOU 1972:26, s. 123) 

Det kan tolkas som att det finns en rädsla för att barnen ska få ett ”temporärt” handi-
kapp, på grund av att barnet inte har möjligheten att utvecklas efter de normer och vär-
deringar som är upprättade i förskolan. 

I dokumentet framgår att det kan vara svårt för invandrarbarn att internalisera alla nor-
mer och värderingar som förespråkas i förskolan. En del i det kan handla om att invand-
rarbarn även måste förhålla sig till de normer och värderingar som finns i deras hem-
miljö, vilka inte behöver vara desamma som förskolans. Barn som inte internaliserar 
kraven från förskolan kan få det svårt senare i utbildningssystemet. Det finns vissa 
egenskaper som anses viktiga för barnet att internalisera. Egenskaper som språket och 
kommunikationsförmågan anses vara en avgörande faktor för barnens fortsatta lärande: 

Det är en given fördel om invandrarbarnet kan lära sig svenska under förskoleperioden. Om ett 
invandrarbarn startar i grundskolan utan fundamentala färdigheter i svenska språket får det re-
dan i initialskedet svårigheter att följa undervisningen, vilket kan ge en kumulativ effekt på 
allt högre undervisningsnivåer. (SOU 1972:26, s. 126) 

Det framgår i diskursen att den språkliga kompetensen är av central betydelse för att 
barnet ska kategoriseras som normal. Genom den dubbla gesten kan en tolkning göras 
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att det patologiska barnet, som har svårt att införliva de önskvärda egenskaperna, kan 
vara invandrarbarn. 

Det är inte bara stödåtgärder till det patologiska barnet som förespråkas. Det kan även 
skönjas att förskolan försöker få till en påverkan i barnets hemmiljö. Det kan handla om 
att förskolan ska vara tydlig med att ge information angående hur arbetet i förskolan 
fortlöper och vilka normer och värderingar som förespråkas. Ett annat sätt att få invand-
rarfamiljer att internalisera förskolans värderingar kan vara via modern. Det beskrivs att 
modern ofta inte har ett avlönat arbete: 

Den hemmavarande modern i invandrarfamiljen kan bli den i familjen som är mest isolerad i 
förhållande till samhället och dessutom den som har mest bristfälliga kunskaper i svenska. Det 
är en uppgift för förskolan att särskilt uppmärksamma dessa mödrar och försöka stimulera 
dem att delta i förskolans gemenskap som en introduktion till aktiviteter i andra sammanhang. 
[…] Undervisning i svenska för invandrarbarnens mödrar bör således kunna ordnas då bar-
net/barnen vistas i förskolan. (SOU 1972:26, s. 127) 

Om modern erbjuds både undervisning i språket och att delta i olika aktiviteter kan det 
bidra till att modern får en ökad förståelse för förskolans organisation, arbetssätt och 
värderingar, vilket medför att modern på så sätt ”normaliseras”. 

Pedagogiskt program för förskolan  
Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987) är indelad i två delar: För-
skolans pedagogiska verksamhet och Genomförande av programmet. Båda dessa delar 
har analyserats och dokumentet i sin helhet är på 86 sidor. 

Dokumentet är indelat i sex kapitel: 1) Mål, 2) Barns uppväxtvillkor och utveckling, 3) 
Innehållet i förskolan, 4) Arbetssättet i förskolan, 5) Planering av förskolans pedago-
giska verksamhet och 6) Kommunalt planerings- och utvecklingsarbete. 

Det kompetenta barnet 
Pedagogiskt program för förskolan har en syn på barnet som till stor del utgår ifrån den 
sociokulturella teorin. Samtidigt betonas det att barns utveckling är komplex och att 
programmet inte enbart utgår från någon enskild teori. Det handlar fortsatt om att barnet 
går igenom vissa utvecklingsfaser/stadier för att på så sätt kunna följa en normaliserad 
utvecklingskurva. Men den huvudsakliga betoningen på barnets utveckling handlar om 
den sociala kontextens betydelse för barnet: ”Det pedagogiska programmet utgår från en 
syn på barns utveckling där växelspelet mellan barnet och omgivningen betraktas som 
utvecklingens drivkraft. Enligt detta synsätt sker barns utveckling i sitt sociala och kul-
turella sammanhang” (Socialstyrelsen, 1987, s. 21). 

Detta kan delvis förklaras genom den socialisationsprocess som barnet går igenom och 
där den stora påverkansfaktorn handlar om barnet och omgivningen. Det handlar om att 
barnet socialiseras in i sin omgivning och därav skapar vissa mönster genom de normer 
och värderingar som omgivningen omges av: 

Genom socialisation lär sig barnet handla inom ett bestämt socialt sammanhang (grupp, kultur, 
samhälle) samtidigt som det införlivas som en del i detta sammanhang. Det som omgivningen 
visar och gör gentemot barnet får därför ett stort inflytande på barnets självuppfattning och so-
ciala identitet. (Socialstyrelsen, 1987, s. 21) 
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Barnet lär sig inte bara i inlärningssituationer utan även i sociala sammanhang som är 
vardagliga situationer: ”Därför är det vardagliga livet det viktigaste fältet för små barns 
inlärning och utveckling” (Socialstyrelsen, 1987, s. 21). Det handlar om att barnen lär i 
alla sociala sammanhang som det är en del av. I dessa sammanhang är språket som 
kommunikationsmedel av stor betydelse: ”Språket är det viktigaste medlet för att kom-
municera med andra människor och tjänar därför som ”inträdesbiljett” till många sociala 
sammanhang” (Socialstyrelsen, 1987, s. 23). 

Ovanstående visar på att barnet lär överallt i sin omgivning och inte bara i förskolan. 
Det sociala sammanhanget bidrar även till en utveckling av jaget. Det vardagliga livet 
och barnets mer direkta omgivning består allt som oftast av familjen. En annan del av 
barnets omgivning är förskolan och individerna som verkar där. 

Utifrån Pedagogiskt program för förskolan är kompetens ett begrepp som innefattar 
barns identitets-, begrepps- och kommunikationsbildning. Begreppsbildning har en be-
tydelse för att barnet ska förstå omvärlden. Kommunikationen, som framför allt byggs 
upp av språket, är något som bjuder in till de sociala sammanhangen som barnet ingår i. 
Båda dessa aspekter är sedan med och bygger upp identiteten (personligheten) hos bar-
net. Kompetens beskrivs som en viktig del i barnets identitetsskapande. Barnets kompe-
tens utvecklas genom att kunskaper och färdigheter används i olika sociala kontexter 
(Socialstyrelsen, 1987). 

Önskvärda egenskaper 
Pedagogiskt program för förskolan är uppbyggt på så sätt att det finns övergripande mål 
som fungerar som riktlinjer för förskolans arbete. För att arbeta med dessa riktlinjer har 
en indelning gjorts där förskolan arbetar med tre specifika områden: natur, kultur och 
samhälle. Inom dessa tre områden finns det målbeskrivningar vilka de flesta stämmer 
väl överens med de övergripande målen för förskolan. I dessa tre delar kan man se att 
det finns fyra viktiga kompetensaspekter som barnen ska försöka att införliva: hänsyn, 
samarbete, kommunikation och ansvar. Det visar sig tydligt att det är dessa egenskaper 
som eftersöks: 

Barnet behöver därför i förskolan ges goda möjligheter att utveckla sin sociala och kommuni-
kativa kompetens. De behöver få lära sig att samarbeta och lösa konflikter, ha omsorg om 
andra med mera. Detta förutsätter att barnen får bygga upp en förmåga att kommunicera med 
andra människor och tolka sina egna upplevelser och erfarenheter. (Socialstyrelsen, 1987, s. 
23) 

När det kommer till området natur handlar det om att barnet ska införliva hänsyn både 
mot människan och miljön: 

Människan är för sin överlevnad och sitt välbefinnande beroende av naturen. Naturen omfattar 
människan, växter, djur, mark, vatten, luft, klimat, naturkrafter och naturfenomen. Allt är nära 
förbundet med vartannat. […] Ett etiskt förhållningssätt till naturen är nödvändigt om mänsk-
liga samhällen ska kunna fortleva och vidareutvecklas. (Socialstyrelsen, 1987, s. 26) 

Det är viktigt för människan att visa hänsyn till naturen i sin helhet. När det kommer till 
att visa hänsyn mot den enskilda människan, kan det ses som att det handlar om att lära 
sig ta hänsyn till sin egen kropp, det vill säga sin egen hälsa:  
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Att känna sin kropp som värdefull innebär att känna igen och respektera kroppens signaler och 
värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. […] Frågor om likheter och olikheter mellan män-
niskor, om allas lika värde och allas bidrag till det gemensamma bör tas upp i förskolan. Per-
sonalen kan i samarbete med barnen lägga grunden till att de accepterar olikheter och handi-
kapp samtidigt som de i förskolan känner glädje och samhörighet i upplevelsen av likheter. 
(Socialstyrelsen, 1987, s. 27)  

Citatet ovan visar att hänsyn bygger på demokratiska principer om jämställdhet och alla 
människors lika värde.  

Kommunikationen beskrivs framför allt under området kultur och där anses språket ha 
en grundläggande betydelse: ”Språket är centralt för varje kultur, dess fortbestånd och 
utveckling. Språket är ett redskap för den tankemässiga utvecklingen, begreppsbild-
ningen, känslan för bearbetning och kommunikation” (Socialstyrelsen, 1987, s. 31). 

Kommunikationen beskrivs även i andra delar av dokumentet. Det handlar om att kom-
munikationen inte bara är beroende av den språkliga aspekten utan även om att barnen 
kan förmedla sina budskap med andra former, till exempel genom att rita och sjunga. 

Inom området samhälle kan samarbete skönjas:  

Förmåga att samarbeta och samverka har betydelse för möjligheterna att fungera och finna 
mening i familjeliv, arbetsliv och övrigt samhällsliv. För att kunna samspela med omgivning-
en och för att kunna följa och påverka utvecklingen i samhället behöver människan ha en soci-
al förankring och utveckla en egen inre säkerhet och förmåga att kommunicera med andra. 
(Socialstyrelsen, 1987, s. 37) 

Det krävs att barnen skapar sig en bild av samhället där människors samarbete anses 
vara av stor vikt för att vårt samhälle ska utvecklas. För att ett välfungerande samarbete 
ska komma till stånd, krävs det också en kommunikativ förmåga hos barnet. Det är även 
skönjbart i andra delar av dokumentet att samarbete och hänsyn har en tydlig koppling 
till varandra. En förutsättning för ett välfungerande samarbete handlar således om att det 
finns hänsyn människor emellan. 

Den fjärde egenskapen, som inte är lika tydlig som de övriga tre, är ansvar. En anled-
ning till att ansvar är en viktig egenskap i dokumentet beskrivs i följande citatet: ”För 
några generationer sedan växte barnen in i samhället mer naturligt än våra barn gör i 
dag. Många fick tidigt ta ett ansvar för sig själva, sin familj och dess försörjning” (Soci-
alstyrelsen, 1987, s. 11). Förr tog familjen hand om fostranaspekten när det kom till 
ansvar. I ett mer utvecklat och modernare samhälle kanske individen inte behöver ta ett 
lika tidigt ansvar. På så sätt blir det då även förskolans uppgift att fostra barnet till en 
ansvarstagande människa.  

Strategier  
Det är framför allt sex strategier som kan skönjas: gruppen, observation, temaarbete, 
planering, föräldrapåverkan och personalutbildning. Gruppen har en viktig funktion för 
barnen och kan användas som en strategi för att lära in önskvärda egenskaper. En viktig 
egenskap som är genomgående är samarbete: 

I gruppen utvecklas sociala normer och mönster, samhörighet och gemensamt handlande. […] 
Samtidigt är gruppen ofta det bästa instrumentet för att stödja de enskilda barnens identitet och 
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självkänsla, tillvarata deras erfarenheter, tillgodose deras intressen och erbjuda dem en stimu-
lerande verksamhet. (Socialstyrelsen, 1987, s. 25)  

Även om samarbete är en önskvärd egenskap så kan gruppen bidra med en positiv ut-
veckling för fler av de eftersökta egenskaperna: ”Barngruppen i sig är också en viktig 
tillgång med hänsyn till att barnen lär av varandra och tränas till ansvar och hänsyn” 
(Socialstyrelsen, 1987, s. 43). Gruppen beskrivs också som viktig eftersom den bidrar 
till en större gemenskap än vad enbart den närmsta familjen kan bidra med. På så sätt 
blir barnet en del av ett annat socialt sammanhang som på så vis bidrar till att barnet 
utvecklar nya kunskaper. Det är av vikt eftersom Pedagogiskt program för förskolan 
utgår från att barnen lär i alla situationer: ”Barn lär i alla situationer, inte bara när vuxna 
medvetet vill lära ut något” (Socialstyrelsen, 1987, s. 52). 

Förskolans personal ska fungera som förbilder för barnen och är därför imitationsobjekt 
för barnen att ta efter. Tanken är att om personalen arbetar i grupp kommer barnen att 
försöka att imitera deras arbetssätt. Det är därför av vikt att personalen arbetar i arbets-
lag: 

Förskolans personal ska samarbeta i arbetslag. Detta innebär att man i det pedagogiska arbetet 
medvetet tar tillvara de resurser som finns i personalgruppen och strävar efter att utnyttja vars 
och ens personliga erfarenheter och specialintressen. Arbete och ansvar ska fördelas med hän-
syn till kompetens, förmåga och intresse.  
    Personalens sätt att agera, att bemöta barnen, varandra och andra vuxna, deras sätt att fatta 
beslut, lösa konflikter och fördela ansvar och arbete bildar mönster för barnen. (Socialstyrel-
sen, 1987, s. 52–53) 

I dokumentet anses det vara av vikt att personalen försöker att förstärka gemenskapen 
som bildas i gruppen. Ett sätt att förstärka gemenskapen är genom att observera barnen: 

Personalen ska kontinuerligt följa och iaktta hur verksamheten fungerar för de enskilda barnen 
och för hela barngruppen. På så vis kan personalen ingripa där det behövs och låta barnen 
leka, skapa och utföra vissa arbetsuppgifter själva i den utsträckning de klarar det. De aktiva 
iakttagelserna av hur verksamheten fungerar för barnen ska ligga till grund för utvärdering och 
planering. (Socialstyrelsen, 1987, s. 53) 

Leken är fundamental och av stor vikt för barnets utveckling. Det beskrivs att persona-
len inte ska styra barnens lek, men samtidigt ska personalen vara bidragande till lekens 
utveckling. Programmet förespråkar för att det i leken kan finnas vissa former av obser-
vationsmoment:  

Personalen uppgift att stödja leken utan att störa den förutsätter ett känsligt samspel mellan 
vuxna och barn. Även om de vuxna inte direkt deltar i barnens lekar måste de på ett engagerat 
sätt alltid följa de lekar som pågår, ge gensvar, medla i konflikter eller tillföra material. Vid 
dessa tillfällen kan det dessutom vara nödvändigt att den vuxne deltar mer aktivt för att leken 
ska utvecklas gynnsamt. (Socialstyrelsen, 1987, s. 42) 

Det kan här tolkas som att leken ska utvecklas gynnsamt efter vad förskolan har för 
målsättningar. Det är via observationen och vissa korrigeringar som de önskvärda egen-
skaperna kan utvecklas. Genom att observera leken kan personalen påverka leken mot 
den riktning som de förespråkar. Det är i dessa leksituationer som personalen kan iaktta 
och bedöma vad barnet behöver för att utvecklas till nästa steg: ”Genom sina kunskaper 
och sin överblick måste personalen kunna avgöra vilken stimulans som bör ges” (Soci-
alstyrelsen, 1987, s. 53).  
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Pedagogiskt program för förskolan förespråkar att det arbetas med olika teman. Ett 
tema kan bestå av flertalet olika ämnen eller beteenden som man väljer att arbeta med. 
Det tema som det ska arbetas med kan ha en koppling till de tre områdena: natur, kultur 
och samhälle. När temaarbetet kopplas till dessa tre områden, kan det också vara ett sätt 
att få fram de önskvärda egenskaper som dessa områden vill frambringa hos barnet. Den 
som upprättar ett tema är framför allt förskollärarna men efter samråd med barnen och 
kanske även barnens föräldrar:  

Ett tema kan vara probleminriktat/situationsanknutet, dvs utgå ifrån en fråga, en företeelse, en 
händelse eller ett problem som aktualiserats i barngruppen. Ett tema kan också vara mer tyd-
ligt kunskapsinriktat, dvs avse ett område som kan ge barnen kunskaper och färdigheter som 
bedöms viktiga för dem. (Socialstyrelsen, 1987, s. 44) 

En tolkning av att det erbjuds temaarbete kan vara att det handlar om att arbeta med 
teman som utgår från de mål som finns i förskolans verksamhet. Genom att arbeta med 
barnen på detta sätt, kan en påverkan komma till stånd där barnet internaliserar de önsk-
värda egenskaper som målsättningarna i dokumentet förespråkar.  

Planeringen har en stor påverkan på barnet. Det kan handla om en planering av de dag-
liga rutiner som barnen behöver. På så sätt kan planeringen bidra till att öka barnens 
självständighet och bidra till en utveckling av de målsättningar som finns i förskolan. 
De rutiner som en planering medför bidrar också till att det byggs upp en trygghet för 
både föräldrar och barn. Planeringen kan handla om att det ska planeras för vilket 
material som ska användas i till exempel leksituationer:  

Den pedagogiska verksamheten i förskolan måste grundas på en medveten planering som syf-
tar till att omsätta intentionerna i det pedagogiska programmet och de kommunala riktlinjerna 
till konkret verksamhet i förskolan. Det är förskolans personal som ytterst har till uppgift att 
förverkliga dessa intentioner. (Socialstyrelsen, 1987, s. 63) 

Föräldrar och barn ska vara delaktiga och ha en påverkan på verksamhetens planering, 
men sedan kan man undra hur stor deras påverkan blir i slutändan. Det är personalen i 
verksamheten som genom den högre kunskapsnivån angående barns utveckling och hur 
verksamheten ska utvecklas som därför har den största påverkan på planeringen: ”För 
att bedöma verksamhetens mer konkreta och realistiska mål, dess innehåll och metoder 
krävs goda kunskaper om barn, hur barn lär och utvecklas och hur en pedagogisk verk-
samhet utformas. Denna kunskap har personalen” (Socialstyrelsen, 1987, s. 65).  

Om planeringen handlar om att personalen ska besitta vissa kunskaper så är en viktig 
faktor personalens kompetens. Personalkompetens handlar om personalens inblick i 
verksamhetens mål men även att de skapar en förståelse för barnen och deras omgiv-
ning. Ett sätt att förverkliga de intentioner som verksamheten ska arbeta efter är att det 
finns kompetent och utbildad personal. 

Utbildning eller vidareutbildning som utgår från Pedagogiskt program för förskolans 
riktlinjer kan på så sätt ha en stark påverkan på personalens förhållningssätt till försko-
lans målsättningar. Det är av vikt att personalen är utbildad och blir erbjuden fortbild-
ningsmöjligheter för att bevara och utveckla sin kompetens: ”En kontinuerlig fortbild-
ning är nödvändig för att vidmakthålla personalens kompetens och för att utveckla den 
genom att tillföra nya rön och kunskaper” (Socialstyrelsen, 1987, s. 78). Det är tydligt 
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vilka områden som utbildningen ska behandla. Den utbildning som föreslås ska inne-
fatta barnens utveckling, verksamhetens mål och föräldrasamarbete: 

Andra angelägna fortbildningsområden är kunskaper om hur mål, den egna barngruppens ut-
veckling och sociala och kulturella villkor samt principer för förskolans innehåll och arbetssätt 
bör sammanvägas i den pedagogiska verksamheten. […] Föräldrasamarbete och arbete med 
barn som behöver särskilt stöd och barn från andra kulturer är ytterligare exempel på områden 
där det kan krävas fortbildningsinsatser. (Socialstyrelsen, 1987, s. 79) 

En vidareutbildning med betoning på dokumentets målsättningar kan på så sätt få en 
påverkan på personalen att själva internalisera förskolans värderingar. I ett längre per-
spektiv bör det få en påverkan på både barnen och dess föräldrar. Personalen kommer 
att genom sin utbildning i föräldrasamarbetet att kunna påverka föräldrarnas syn på för-
skolan och dess värderingar.  

Det är familjen som är barnens närmsta omgivning. Det är där de största förebilderna 
skapas, och det är i familjen som de mest tongivande imitationsobjekten finns: ”Det 
mönster barnen får i familjen kommer att starkt påverka hur de tolkar andra erfarenhet-
er, händelser och företeelser” (Socialstyrelsen, 1987, s. 53). Det är därför av vikt att ett 
samarbete mellan förskolan och föräldrarna skapas. Denna form av samarbete kan få en 
påverkan på föräldrarna genom att det blir lättare för förskolans personal att tydliggöra 
vilka normer och värderingar som förespråkas i förskolan. En viktig tid för personalen 
att få till ett fungerande samarbete och därmed få en chans till att förmedla förskolans 
värderingar är under introduktionstiden: ”Invänjningstiden är ett unikt tillfälle för per-
sonalen att berätta och åskådliggöra för föräldrar hur man arbetar och varför, svara på 
föräldrarnas frågor och ge dem möjlighet att berätta om sina tankar och önskemål för 
sitt barn” (Socialstyrelsen, 1987, s. 56). 

Redan under denna tidiga introduktionstid påverkar personalen föräldrarna med försko-
lans värderingar av olika slag. Det beskrivs att ett bra samarbete med föräldrarna kan få 
föräldrarna att bli mer aktiva när det kommer till deras eget inflytande över planeringen 
i förskolan. Det kan handla om att personalen genom sitt åskådliggörande om verksam-
heten och dess mål påverkar föräldrarna att internalisera verksamhetens målsättningar.  

Den dubbla gesten och konstruerandet av det patologiska barnet  
Det framkommer att barn som anses vara i behov av olika stödåtgärder kan delas in en-
ligt tre kategorier: barn med handikapp, barn med känslomässiga problem och barn från 
andra kulturer (Socialstyrelsen, 1987). Ett sätt att se att en kategorisering inträffar är 
med hjälp av den dubbla gesten. När ett barn anses behöva stödåtgärder, visar det på att 
det finns skillnader mellan barnen. Därav kan en kategorisering skönjas där det patolo-
giska barnet anses vara de barn som behöver stödåtgärder. Förskolan anses vara en 
trygghet för barn som växer upp med dysfunktionella familjeförhållanden och känslo-
mässiga bekymmer. Det är personalen som ska uppmärksamma vilka barn som är i be-
hov av stödåtgärder: ”Personalen behöver kunna se, förstå och stödja såväl starka som 
svaga sidor hos barnet. De behöver kunna känna igen och uppmärksamma förseningar i 
utvecklingen samt ha metoder att stimulera och stödja barn som är sena i något avse-
ende” (Socialstyrelsen, 1987, s. 50). 

Att vara sen i något avseende eller att ha en försenad utveckling kan handla om att in-
vandrarbarn inte har utvecklat den språkliga och kulturella kompetens som det föresprå-
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kas för i förskolan: ”Invandrar- och flyktingbarn behöver i första hand ett språk- och 
kulturstöd och ibland även stöd för att bearbeta sin speciella situation” (Socialstyrelsen, 
1987, s. 50). 

Språket och kulturen anses vara viktiga aspekter att arbeta med, men det kan även 
handla om att invandrarbarnen befinner sig i en speciell situation som gör att de behöver 
stöd. En speciell situation kan kopplas till att det finns barngrupper där det mestadels är 
barn med utländsk härkomst. En strategi som förskolan använder sig av kan handla om 
att det är personalen som har till uppgift att vara ett stöd för dessa barn: ”Inte minst i 
barngrupper där det finns få svenska barn har den svenska personalen en viktig uppgift 
att i nära samarbete med tvåspråkig personal introducera det svenska språket och för-
medla den svenska kulturen” (Socialstyrelsen, 1987, s. 51). 

Det kan tänkas att barnet som hamnat i den speciella situationen ska korrigeras med 
hjälp av att personalen förmedlar en förståelse för både det svenska språket och den 
svenska kulturen. På så sätt ska det påverka barnet att internalisera de normer och vär-
deringar som finns i förskolan. 

Det förespråkas i den rådande diskursen att det normala barnet ska besitta en språklig 
och kommunikativ kompetens. Genom att använda den dubbla gesten kan man implicit 
tolka det som att invandrarbarnet, på grund av tillkortakommandet i den språkliga och 
kulturella kompetensen, anses vara ett patologiskt barn. Om det patologiska barnet har 
känslomässiga bekymmer på grund av en dysfunktionell familj eller liknande, ska bar-
net uppmärksammas än mer: ”För barn från andra kulturer som också har fysiska, psy-
kiska och/eller sociala svårigheter är situationen många gånger extra påfrestande och 
kräver därför ytterligare uppmärksamhet” (Socialstyrelsen, 1987, s. 50). 

Det visar sig även att förskolan som helhet inte bara är ett stöd för det patologiska bar-
net utan även till barnets föräldrar. Genom att vara ett stöd för familjer med problem, 
kan förskolan försöka påverka hela familjen: ”Förskolan är i sig ett stöd till familjer och 
kan få särskilt stor betydelse för familjer med problem eller där barnet har svårigheter” 
(Socialstyrelsen, 1987, s. 50). 

I dokumentet beskrivs det också att barn som är borta från förskolan på grund av sjuk-
husbesök fortfarande kontinuerligt ska försöka vistas i förskolan. Det är av vikt att bar-
net vistas och socialiseras efter de principer som finns i förskolan.  

Lpfö 98 
Lpfö 98 (Skolverket, 2010) är på 16 sidor och är indelat i två kapitel: Förskolans värde-
grund och Mål och riktlinjer. Dokumentet i sin helhet har analyserats. I dokumentet 
beskrivs en rollfördelning mellan personalen. En tolkning är att all personal utför 
samma uppgifter men att förskolläraren har det övergripande ansvaret. I fortsättningen 
kommer det därför inte att göras någon åtskillnad mellan personalen i förskolan. 

Det demokratiska och delaktiga barnet 
I Lpfö 98 (Skolverket, 2010) framkommer vikten av att barnet ska bygga upp ett kun-
skapsförråd enligt den samhällsnorm som är gällande. Det handlar om kunskaper som är 
viktiga inom en utbildnings-, rättighets- och demokratidiskurs. De svenska demokra-
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tiska värderingarna ses vidare vila på dessa rättigheter och skyldigheter. Det är också 
beskrivet att alla som arbetar i förskolan ska följa dessa principer. Det sociokulturella 
perspektivet i läroplanen är synligt där lärandet anses vara beroende av ett samarbete 
både mellan barnet och vuxna samt barnen sinsemellan.  

Önskvärda egenskaper 
För att konstruera det demokratiska och delaktiga barnet är det framför allt fyra önsk-
värda egenskaper som eftersöks: ansvar, hänsyn, kommunikation och samarbete. Det är 
ansvar och hänsyn som är de två tongivande egenskaperna i denna läroplanen. 

Ett begrepp som ofta används är delaktighet. Det är inte skrivet i dokumentet vad delak-
tighet står för; däremot verkar det som att det finns en koppling mellan delaktighet och 
ansvar. Det handlar om att en person blir delaktig när den tar ansvar för de rättigheter 
och de demokratiska värden som anses viktiga i vårt rådande samhälle: ”Arbetslaget ska 
[…]  

• förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldig-
heter som gäller i ett demokratiskt samhälle” (Skolverket, 2010, s. 12). 

Det kan tolkas som att ett delaktigt barn med andra ord också är ett ansvarsfullt barn. 
Barnets ansvarstagande är något som även beskrivs i andra passager i läroplanen.  

Att vara en ansvarskännande människa kan associeras till att vara en demokratisk med-
borgare, vilket kan skönjas i avsnittet Barns inflytande:  

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckl-
ing förutser att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i för-
skolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till 
grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten. (Skolverket, 2010, s. 12) 

En egenskap som framkommer i läroplanen och som kan sammanfatta demokrati på ett 
bra sätt är en utveckling av hänsyn:  

Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, re-
ligion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsätt-
ning eller för annan kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till 
empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i männi-
skors uppfattningar och levnadssätt. (Skolverket, 2010, s. 4) 

Hänsyn beskrivs även i passager som handlar om ens eget välbefinnande och om att det 
är viktigt att värna om miljön och naturen.  

Ovanstående visar att barnets ansvars- och hänsynstagande är viktiga aspekter för att ett 
demokratiskt förhållningssätt ska utvecklas. När läroplanen kommer till målbeskriv-
ningarna kan de önskvärda egenskaperna på ett tydligare sätt visa sig: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att 
påverka sin situation, 

• utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, 
och 
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• utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att 
få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. (Skolverket, 2010, s. 12) 

Leken har en viktig betydelse för barnens utveckling. Det är i leken som barnen bland 
annat utvecklar förmågor som kommunikation och samarbete: ”I lekens och det lust-
fyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga 
till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem” (Skolverket, 
2010, s. 6).  

Språket är en viktig del av barnets kommunikationsförmåga och lärande. Därför ska 
utvecklingen av språket också vara en huvudfaktor i förskolan. Det framkommer i läro-
planen att det även är barnets juridiska rättighet att en utveckling av språket ska inträffa: 
”Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än 
svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål” (Skol-
verket, 2010, s. 7). Med andra ord är kommunikationen inte bara en viktig egenskap 
som barnet bör tillägna sig för att bli en god demokratisk samhällsmedborgare, utan det 
är också en rättighet för barnet. 

Strategier 
Jag har framför allt funnit tre strategier som används i läroplanen: dokumentation, ut-
vecklingssamtalet och föräldrapåverkan. Det kan ses som att dokumentationen är ett sätt 
att observera barnet på. Dokumentationen ska visa hur barnens möjligheter till utveckl-
ing och lärande fortgår enligt läroplanens mål. Det beskrivs tydligt angående vilka 
egenskaper dokumentationen ska grunda sig på: ”Arbetslaget ska […] 

• dokumentera, följa upp och analysera  

–   kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet 
och inflytande samt vid vilka tillfällen som barnen upplever verk-
samheten som intressant, meningsfull och rolig” (Skolverket, 2010, 
s. 15). 

Dokumentationen kan därmed ses som ett verktyg att följa barnens utveckling och därav 
ta fasta på vad det är som behöver utvecklas. Om förskolan har ett ordentligt underlag 
blir det också lättare att nå fram till föräldrarna med de mål och riktlinjer som finns. Det 
som är viktigt i dessa sammanhang är samtalet föräldrar och personal emellan. Utveckl-
ingssamtalet är det mest tongivande samtalet när det handlar om barnens utveckling. 
Det är tydligt i läroplanen att det är personalen som styr vad som ska tas upp i samtalet, 
vilket gör att personalen kan påpeka vilka utvecklingsområden som anses vara upp-
fyllda och vilka som inte anses vara uppfyllda.  

Det är av vikt att få till givande samtal för att på så sätt skapa ett förtroende mellan per-
sonal och föräldrar. Ett annat sätt att skapa ett förtroende kan vara att få föräldrar mer 
delaktiga i förskolans planering. Det står i läroplanens riktlinjer att föräldrar ska ha en 
möjlighet till att vara delaktiga i planeringen av verksamheten: 

Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med 
hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och 
påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför 
en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande. (Skolverket, 2010, s. 
13) 
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Från ovanstående citat kan det tolkas att föräldrarnas rätt att påverka hamnar inom läro-
planens ram. Det är inom ramen för läroplanens mål och innehåll som också föräldrar-
nas delaktighet sträcker sig: ”Arbetslaget ska […]  

•   beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomfö-
rande av verksamheten” (Skolverket, 2010, s. 13). 

Det är tydligt att det handlar om att bara ta föräldrarnas synpunkter under beaktning. 
Med andra ord tas föräldrars synpunkter tillvara så länge de rättar sig efter de mål och 
riktlinjer som är uppsatta i läroplanen. 

Om det skapas ett förtroende mellan personal och föräldrar kan ett välfungerande sam-
arbete komma till stånd. Det är genom ett samarbete som en utveckling av olika egen-
skaper kan inträffa: ”I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskän-
nande människor och samhällsmedlemmar främjas” (Skolverket, 2010, s. 5). 

Den dubbla gesten och konstruerandet av det patologiska barnet 
I Lpfö 98 finns det inget avsnitt som direkt behandlar vilka barn som anses vara i behov 
av stödåtgärder. Men med den dubbla gesten kan en koppling göras till att det patolo-
giska barnet handlar om två kategorier: invandrarbarn och barn med ojämlika livsvill-
kor. En tydlig koppling kan göras mellan språk och lärande:  

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Försko-
lan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling […]. Barn med utländsk 
bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även ut-
veckla kunskaper inom andra områden. (Skolverket, 2010, s. 7) 

Den rådande diskursen visar att det är centralt att varje barn utvecklar sitt språk. Barn 
som utvecklar sitt modersmål får också lättare att lära sig svenska, vilket tyder på att det 
svenska språket anses vara centralt för den fortsatta utvecklingen. Den dubbla gesten 
visar att det patologiska barnet är ett barn som inte behärskar språket. En tolkning kan 
vara att barn som inte utvecklar sin språkliga kompetens kommer få det svårt att utveck-
las inom andra områden, till exempel i den fortsatta utbildningen. Det är framför allt 
barn med utländsk bakgrund som anses ha svårigheter när det kommer till den språkliga 
kompetensen. En implicit koppling kan göras mot att det är de barnen som också får 
svårigheter inom andra områden. Den dubbla gesten bidrar med att visa att ett sätt att 
korrigera det patologiska barnet kan vara med ovan nämnda strategier. Genom att an-
vända sig av strategierna, försöker man att arbeta med det patologiska barnets språkliga 
kompetens.  

I dokumentet anses det också vara av vikt att ta hänsyn till att barn lever under olika 
livsvillkor. Något som är av vikt i förskolan är att förmedla normer och värderingar: 

Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer […]. I förskolans uppdrag ingår 
att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv 
– värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. (Skol-
verket, 2010, s. 6) 

Citatet visar att barn har olika uppväxtförhållande och att dessa ska respekteras. Implicit 
kan det handla om invandrarbarn och andra barn som lever med olika sociala bekym-
mer, till exempel i segregerade områden eller i en dysfunktionell familj. Den dubbla 



36 

gesten visar att ifall barnen först korrigeras språkligt bidrar det till att barnen sedan lät-
tare kan internalisera det kulturarv som förespråkas. På så sätt blir det lättare att barnen 
socialiseras in i förskolans normer och värderingar.  

Lpfö 18 
Lpfö 18 (Skolverket, 2018) är på 20 sidor och väldigt snarlikt ovanstående läroplan, 
Lpfö 98, i sitt upplägg. Dokumentet är indelat i två kapitel: Förskolans värdegrund och 
uppdrag och Mål och riktlinjer. I Lpfö 18 har en större indelning med hjälp av underru-
briker gjorts och vissa delar är nya gentemot den föregående läroplanen. Båda kapitlen 
har analyserats. Även om Lpfö 18 är lik den föregående läroplanen, Lpfö 98, finns det 
vissa skillnader som jag kommer att redovisa nedan. Upplägget av denna analys kom-
mer att skilja sig gentemot de andra dokumentanalyserna. Det kommer med andra ord 
inte att bli en lika tydlig indelning av egenskaper eller strategier. I stora delar kommer 
det handla om en komparativ analys mellan de båda läroplanerna, det vill säga en lite 
mer textnära analys.  

Det lärande barnet 
Det är samma önskvärda egenskaper som eftersöks hos barnet i denna läroplan. Det är 
vissa avsnitt som har utvecklats och förändrats. Rättighetsdiskursen blir än tydligare i 
denna läroplan, då barnens rättigheter framhävs: ”Förskolan ska spegla de värden och 
rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen)” 
(Skolverket, 2018, s. 5). Det blir tydligt i vissa delar av läroplanen att delaktighet och 
inflytande är en rättighet, till exempel i avsnittet Barns delaktighet och inflytande: 
”Barn har rätt till delaktighet och inflytande” (Skolverket, 2018, s. 16). Barnen ska inte 
bara vara delaktiga, utan det är varje barns rättighet att de blir delaktiga.  

Barnens rätt att vara delaktiga visar sig genom att det fokuseras mer på att barnen utbil-
das. Utbildningen har tagit en stor plats i avsnittet om förskolans uppdrag. Det visar sig 
genom att undervisning är något som är nytt gentemot föregående läroplan: ”I utbild-
ningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med 
läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande 
hos barnen” (Skolverket, 2018, s. 7). 

Något som är tydligt i dokumentet är att undervisningens fokus hamnar på de målsätt-
ningar som läroplanen vilar på. Undervisning kan på så sätt ses som en ny strategi för 
att införliva målsättningar och önskvärda egenskaper hos barnet: 

Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt 
och riktning. […] Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen 
och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. Förskollärare har 
därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. (Skolverket, 
2018, s. 7) 

Ovanstående citat visar på att förskolläraren har fått en ”tydligare” roll om vilket ansvar 
som vilar på dem. Det är förskolläraren som har ansvaret för att barnet ska undervisas, 
vilket även är en rubrik i innehållsförteckningen: Förskollärares ansvar i undervisning-
en. Med andra ord tyder det på att en tydligare distinktion görs mellan förskollärare och 
resterande arbetslag. Detta bidrar till att förskolläraren har ett tydligt fokus på de målin-
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riktade processerna i förskolan; på så sätt kan förskolläraren ses som ett viktigt strate-
giskt redskap. 

Det beskrivs att leken är en fundamental del av utbildningen. Leken är också något som 
personalen i arbetslaget övervakar:  

När någon i arbetslaget följer eller leder lek på lämpligt sätt, antingen utanför leken eller ge-
nom att själva delta, kan faktorer som begränsar leken uppmärksammas samt arbetssätt och 
miljöer som främjar lek utvecklas. Genom en aktiv närvaro är det möjligt att stödja kommuni-
kation mellan barnen samt förebygga och hantera konflikter. (Skolverket, 2018, s. 8) 

Fokus ligger på att leken är en del av utbildningen i förskolan. I denna läroplan blir det 
också ett större fokus på att personalen ska övervaka leken, vilket kan få en påverkan på 
barnens utbildning. Personalen kan på så sätt påverka barnen så att de internaliserar de 
önskvärda egenskaper som förespråkas i förskolan.  

Den dubbla gesten och konstruerandet av det patologiska barnet 
Det nämns inte explicit i dokumentet vilka barn som anses vara patologiska, men språ-
ket är fortfarande en viktig faktor: 

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor 
vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska genom att uppmuntra och ta tillvara 
deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. […] Därigenom läggs grunden 
till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver. Förmåga att 
kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändig i ett samhälle som präglas av 
stort informationsflöde och kontinuerlig förändring. (Skolverket, 2018, s. 8) 

Även i detta dokument handlar diskursen om att de önskvärda egenskaperna för det 
normala barnet fokuseras på interaktionen, det vill säga språket och kommunikationen. 
Språket är viktigt för lärandet och dokumentet visar att det livslånga lärandet börjar i 
förskolan. Det gör att den dubbla gesten påvisar att det patologiska barnet är barn med 
en sämre språklig kompetens som därför inte lever upp till förskolans målsättningar. 
Med en vidare tolkning kan det handla om barn från andra kulturer.  

De strategier som framkommer i dokumentet är undervisning och observation av lek, 
och det är förskolläraren som har det yttersta ansvaret för undervisningen. Den dubbla 
gesten visar att när personal observerar barnen så placeras barnen på en viss skala, vil-
ket bidrar till att en kategorisering inträffar. Denna form av kategorisering bidrar till att 
vissa barn kategoriseras som patologiska. Det är i leken och genom den lärarledda 
undervisningen som det patologiska barnet korrigeras.  

Övergripande analys 
I avsnittet Konstruerandet av subjektet7 beskriver jag att en ökad förståelse för subjektet 
kan fås genom att undersöka diskursen. För att öka förståelsen för de diskursfördskjut-
ningar som inträffat, kommer jag att använda mig av ett genealogiskt perspektiv. Jag 
kommer, med hjälp av mitt bakgrundsavsnitt, finna ut en serie historiska händelser som 

                                                
 
7 Avsnittet finns i kapitel 2 på sidan 13. 
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varit bidragande till att diskurserna förändrats. De diskursförskjutningar som inträffar 
påverkar både strategierna och de önskvärda egenskaperna.  

I Barnstugeutredningen beskrivs det som att det är en utvecklingspsykologisk diskurs 
som framträder, där en konstruktion av det kreativa barnet ska ske. Det handlar om att 
utvecklingen ska inträffa enligt vissa stadieteorier. En förståelse av den diskurs som 
råder handlar om att se det utifrån att samhället alltmer har moderniserats. Det moderni-
serade samhället är bidragande till att förskolan kom att präglas av vetenskapen. En fak-
tor till detta kan vara Alva Myrdal och hennes tankar kring fostran. Det kan ses som att 
hennes syn på gemensamhetsfostran är ett ”startskott” för att den utvecklingspsykolo-
giska diskursen får ett fäste i förskolan (Myrdal, 1935). Myrdal menar att det är genom 
en gemensamhetsfostran som barnen lär sig att ta hänsyn och samarbeta, vilket också är 
önskvärda egenskaper i Barnstugeutredningen. En annan del handlar om att föräldrarna 
ska ta del av dessa fostransprinciper. I ett alltmer accelererande samhälle anses inte fost-
ran i hemmet vara tillräcklig för alla barn (Myrdal, 1935). Det ligger även i paritet med 
de strategier som framkommer i Barnstugeutredningen, där föräldrautbildning ska bidra 
till en föräldrapåverkan. Föräldrarna ska erbjudas utbildningar som kan kopplas till det 
utvecklingspsykologiska synsättet som råder. Observationsmomenten i Barnstugeutred-
ningen kan också kopplas tillbaka till rådande diskurs. Barnet observeras av förskole-
personal tillsammans med en psykolog och ska på så sätt skapa ett underlag för att be-
döma barnen. 

De aspekter som Myrdal (1935) tar upp, vilka senare blir beskrivna i barnstugeutred-
ningen, kan kopplas till att staten blir alltmer involverad i barnens fostran. Med statens 
intresse börjar det att utfärdas olika former av statsbidrag. När staten blir involverad, 
ställs det också vissa krav både på fostransrollen och själva innehållet i förskolan. Sta-
tens intresse grundar sig på de vetenskapliga rön som framkommer och det faktum att 
staten inser att barnen ska vara en investering för framtiden (Lindgren & Söderlind, 
2019).  

Tiden innan Pedagogiskt program för förskolan upprättas framträder andra aspekter för 
hur man ser på barnen och deras utveckling. Lindgren och Söderlind (2019) menar att 
det under denna tid inträffar stora förändringar i samhället, där ett större fokus riktas 
mot barnens rättigheter och behov. Det visar sig genom att det upprättas juridiska lagar 
som påverkar samhället. Det kan kopplas till 1975 års förskolelag och lagen om barnaga 
1979 (Pramling Samuelsson, 2017). Lindgren och Söderlind (2019) menar att under 
1970- och 1980-talen blir befolkningen i samhället alltmer urbaniserad och invandring-
en ökar. Det riktas under denna tidsperiod en kritik mot den utvecklingspsykologiska 
teorin, och det sociokulturella perspektivet börjar få ett allt större fäste i förskolan 
(Vallberg Roth, 2002).  

Säljö (2014) menar att det sociokulturella perspektivet belyser de sociala aspekterna av 
barnets liv. Det handlar inte bara om att barnet utvecklas efter en linjär normalitetskurva 
utan även ursprunget och kulturen spelar en roll för utvecklingen. Utvecklingen sker i 
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samspel med andra och ett lärande kan inträffa efter den proximala utvecklingszonen8. 
Ett av de viktigaste verktygen i ett sociokulturellt perspektiv är språket, vilket också är 
en egenskap som betonas alltmer i Pedagogiskt program för förskolan. Samhällets för-
ändring och den sociala acceleration som inträffar påverkar även barnen i Pedagogiskt 
program för förskolan. Det börjar att förespråkas för ytterligare en egenskap, nämligen 
ansvar. Det sociokulturella perspektivet börjar även visa sig i förskolans strategier där 
gruppen får en allt större roll för barnens utveckling. Det är med hjälp av gruppen som 
barnet ska utvecklas. Enligt Säljö (2014) kan det handla om den proximala utvecklings-
zonen, där barnen utvecklas med hjälp av någon som är mer kunnig. Personalens utbild-
ningsfokus ändras också genom att det nu förespråkas för att personalen ska få vidare-
utbildning i föräldrasamarbete. Ett välfungerande samarbete, mellan förskola och för-
äldrar, kan bidra till att personal också får en större inblick i barnens sociala och kultu-
rella liv.  

När förskolan ska få en läroplan sker vissa tongivande händelser i samhället. År 1990 
ratificerar Sverige FN-konventionen om barnens rättigheter (Axelsson & Qvarsebo, 
2017b). Detta kan ses som en starkt bidragande orsak till att det blir en mer demokratisk 
diskurs i Lpfö 98. Det blir allt viktigare för barnen att utveckla egenskapen ansvar som 
därmed får en mer tongivande roll i Lpfö 98. En tolkning kan vara att när individens 
rättigheter ökar bidrar det till en allt större frihet, och på så sätt måste individen lära sig 
att ta ett ansvar för sin egen frihet. Sverige ansluter sig till EU 1995 och därmed till ett 
internationellt samarbete. Förskolorna runt om i dessa länder är tätt sammanbundna med 
skolan. År 1996 tar Skolverket över huvudansvaret för förskolan, och denna ansvarsför-
ändring gör att förskolan får en tätare association till skolan (Lindgren & Söderlind, 
2019). När förskolan får denna anknytning till skolan blir en ny form av strategi skönj-
bar, nämligen utvecklingssamtalet. Det är under utvecklingssamtalet som förskolans 
personal och föräldrarna diskuterar barnets utveckling enligt de målsättningar som finns 
i förskolan. Det börjar alltmer dra sig mot en utbildningsdiskurs. 

I det sista dokumentet som analyserats, Lpfö 18, blir det än tydligare att förskolan har 
integrerats med skolan. I dokumentet kan en ny strategi skönjas i form av att barnen ska 
undervisas. En bidragande faktor till det kan vara att utbildning i tidig ålder anses vara 
av vikt för barns utveckling (Lindgren & Söderlind, 2019). Det kan associeras till att det 
livslånga lärandet nu ska börja redan i förskolan. Det förespråkas i 2000-talets OECD-
program Starting strong. Early Childood Education and Care att barn ska påbörja sin 
utbildning i tidig ålder. När det livslånga lärandet börjar i förskolan blir det, enligt Pers-
son (2017), ett allt större fokus på kunskapsinhämtning. Eftersom det nu anses vara allt 
viktigare för barnen att utbildas i förskolan, har arbetsdelningen blivit tydligare. Det 
visar sig i Lpfö 18 att det nu är förskolläraren som ska ansvara för undervisningen. Det 
kan tolkas som att förskolan blir alltmer målinriktat. Eftersom det målinriktade arbetet 
blir allt viktigare har också nya sätt för att observera barnen blivit tydliga. Det handlar 
om att föra en bra dokumentation kring barnets lärandeprocess. Denna dokumentation 
kan sedan fungera som ett underlag för utvecklingssamtalet.  

                                                
 
8Proximala utvecklingszonen handlar om att barnet med vägledning av antingen vuxna eller andra mer 
kunniga barn utvecklar sina förmågor. Det kan handla om att barnet utvecklas i ett samarbete med ett 
äldre barn på förskolan. 
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Sammanfattning  
I analysen går jag igenom fyra studieobjekt: Barnstugeutredningen, Pedagogiskt pro-
gram för förskolan, Lpfö 98 och Lpfö 18. Analysen visar varje dokumentets diskursiva 
utgångspunkt, vilka barnets önskvärda egenskaper är, vilka strategier som är synliga och 
hur den dubbla gesten är med i konstruktionen av det patologiska barnet. I den övergri-
pande analysen utgår jag ifrån ett genealogiskt perspektiv, där jag fokuserar på vilka 
historiska händelser som varit bidragande till att en diskursförskjutning inträffat.  

I Barnstugeutredningen visar min analys att det huvudsakligen handlar om en utveckl-
ingspsykologiskdiskurs. Det normala barnet konstrueras enligt tre önskvärda egenskap-
er: hänsyn, samarbete och kommunikation/språket. Det används fyra strategier: Föräld-
rapåverkan, belöning/bestraffning, planering och observation. Den dubbla gesten visar 
att det patologiska barnet kan delas in i tre kategorier: barn med långvarig funktionsned-
sättning, barn med en mer social eller känslomässig funktionsnedsättning och barn som 
kommer från andra kulturer. Det som anses vara problematiskt är framför allt interakt-
ionen, där det anses vara av vikt att det patologiska barnet lär sig det svenska språket. 

I Pedagogiskt program för förskolan visar min analys att det är en sociokulturell diskurs 
som förespråkas. Det normala barnet konstrueras enligt fyra önskvärda egenskaper: 
hänsyn, samarbete, kommunikation/språket och ansvar. Sex strategier är skönjbara: 
gruppen, observation, temaarbete, planering, föräldrapåverkan och personalutbildning. 
Den dubbla gesten visar att det patologiska barnet även här delas in i tre kategorier: barn 
med handikapp, barn med känslomässiga problem och barn från andra kulturer. Barn 
med annan kulturell bakgrund ska korrigeras med stödåtgärder som riktar sig mot den 
språkliga kompetensen och den svenska kulturen. Det blir ett tydligare fokus på olika 
stödåtgärder för barn med känslomässiga problem.  

I Lpfö 98 visar analysen att det är en rättighets- och demokratidiskurs som växt fram 
tillsammans med ett större fokus på att barnen ska utbildas. De fyra önskvärda egen-
skaperna är: ansvar, hänsyn, kommunikation och samarbete. Det som lyser igenom är 
att fokus har börjat riktas alltmer mot egenskapen ansvar. Det som framkommer är 
framför allt tre strategier: dokumentation, utvecklingssamtalet och föräldrapåverkan. 
Den dubbla gesten visar att det patologiska barnet kan ses från två kategorier: invand-
rarbarnet och det socialt missanpassade barnet.  

I Lpfö 18 visar analysen att rättighetsdiskursen stärks men att det även går mot att bli ett 
allt större fokus på utbildningsdiskursen. Det är samma fyra önskvärda egenskaper som 
eftersöks som i föregående läroplan, Lpfö 98. En ny strategi handlar nu om undervis-
ning. Det är genom undervisning som barnen ska internalisera de olika egenskaperna. 
Den dubbla gesten visar på att det framför allt är brister i den språkliga kompetensen 
som gör att slutsatsen kan dras att det patologiska barnet antas vara barn med annan 
kulturell bakgrund (invandrarbarn). 

I den övergripande analysen görs en koppling mellan den utvecklingspsykologiska dis-
kursen och Alva Myrdals tankar om en gemensamhetsfostran. Det är på 1930-talet som 
det börjar diskuteras alltmer om vetenskapens intåg i förskolan. På 1970- och 1980-
talen börjar barnen få allt fler juridiska rättigheter, och det inträffar en stor urbanisering 
och en ökad invandring. Det i sin tur är bidragande till att barnens sociala och kulturella 
situation börjar att uppmärksammas som en viktig del av barnets utveckling. Det sker en 
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förskjutning av den utvecklingspsykologiska diskursen mot en mer sociokulturell dis-
kurs. Under 1990-talet sker det stora förändringar i samhället: ratificeringen av FN:s 
barnkonvention, EU medlemskapet och Skolverkets övertagande som huvudman för 
förskolan. FN:s barnkonvention bidrar till att en rättighetsdiskurs växer fram, där bar-
nens rättigheter sätts i första hand. EU medlemskapet och Skolverkets övertagande som 
huvudman är bidragande faktorer till att förskolan blir alltmer ”skollik”. På 2000-talet 
blir det ett allt större fokus mot att förskolan ska integreras med skolan. Analysen visar 
att avgörande faktorer för att förskolan integreras med skolan är att det görs internation-
ella jämförelser mellan barnen i OECD-program, vilket medför att det riktas ett större 
fokus mot att barn redan i tidig ålder ska utbildas. 
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5. Slutsatser och reflektioner 
I detta avslutande kapitel kommer jag att försöka att knyta samman de resultat som 
framkommit i analysprocessen. Med hjälp av studiens teoretiska ansats och den tidigare 
forskningen på området kommer jag att reflektera över resultaten. Detta ska bidra till en 
ökad förståelse för hur det normala och patologiska barnet konstrueras i förskolan. I 
reflektionen kommer det även att presenteras tänkbara förslag om hur nya policydoku-
ment till förskolan kan utformas. Men innan jag går in och reflekterar över resultaten 
kommer jag att föra en diskussion angående studiens begränsningar.  

Studiens begränsningar   
Studiens syfte och mina frågeställningar gör att en diskursanalys som metodansats är 
användbar. Det i sin tur medför att en Foucaultinspirerad analys känns berättigad. Jag 
har analyserat ett empiriskt material med lite olika karaktär. Det handlar om en statlig 
offentlig utredning (SOU), en pedagogisk plan och två läroplaner. Den statliga offent-
liga utredningen, Barnstugeutredningen, är på två delar. I denna studie har bara del 1 
ingått, som är på 346 sidor. Jag ”skumma” igenom del 2 och kom till beslutet att den 
delen inte skulle påverka studiens resultat. De andra tre dokumenten har analyserats i 
sin helhet. 

En annan del som är viktig att diskutera är att forskaren utifrån ett diskursanalytiskt per-
spektiv väljer att ställa upp vissa givna regler efter hur verkligheten ska analyseras 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det bidrar till att den verklighet som forskaren 
uppfattar bara är en av många andra. Det ligger i paritet med Foucaults syn för även om 
hans genealogiska analyser är omfattande så gör han inte anspråk på att han spårat upp 
alla tänkbara historiska spår som lett fram till nutiden (Axelsson & Qvarsebo, 2017a). I 
denna studie gör jag ett urval av empiriskt material, men även i mitt bakgrundsavsnitt 
har vissa antaganden gjorts angående vad som anses vara av vikt för den nutida kon-
struktionen av barnet. I slutändan handlar det om att acceptera att det inte finns något 
givet empiriskt material och samtidigt acceptera att studien kan göras på andra sätt. 

En annan del att belysa är att jag, vilket visar sig nedan, i min studie kommit med för-
slag till olika slutsatser om vad som kan förbättras i en framtida reviderad läroplan. En-
ligt Axelsson och Qvarsebo (2017a) är det inte primärt i en Foucaultinspirerad analys att 
hitta olika lösningar, utan det handlar mer om att problematisera. I denna studie har jag 
både problematiserat normaliteten som skrivs fram samtidigt som jag har försökt att 
komma med förslag på förbättringar.  

Det (o)normala barnet 
Vilka subjekt konstrueras i studien? Hörnqvist (2012) menar att subjektet konstrueras 
genom den maktutövning som utövas, vilket påverkar barnet till att göra de ”förstån-
diga” valen. Det kan ses som att det är politikerna som använder sig av denna maktut-
övning, vilket kan vara att det förespråkas för att barnet ska tillägna sig de önskvärda 
egenskaperna som är framskrivna i förskolans policydokument. Enligt Foucault (2003) 
konstrueras subjektet då enligt kategorierna: det normala och det patologiska. 
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Genomgående i studien är att det normala barnet är ett barn som följer de normer och 
riktlinjer som är inskrivna i policydokumenten. Med hjälp av vissa strategier ska barnen 
i förskolans institution socialiseras in i dessa normer. Det jag har försökt att belysa är att 
barn som inte riktigt når upp till de normer som det förespråkas för i policydokumenten 
är de barn som klassificeras som patologiska. Som jag också nämnt innan, är det i prin-
cip samma egenskaper som barnen ska leva upp till i alla dokumenten. Däremot har en 
förskjutning på vilka egenskaper som anses vara tongivande förändrats allt med att 
samhället och diskursen av barnen förändrats.   

De egenskaper som förespråkas för att kategoriseras som normal är: en bra kommunika-
tiv och språklig kompetens, självständighet och oberoende, ansvar, hänsyn samt samar-
bete. Den dubbla gesten visar på att det patologiska barnet, som inte anses besitta dessa 
egenskaper, framför allt kan kopplas till barn med en annan kulturell bakgrund eller 
barn från utsatta och segregerande områden. Det stämmer väl överens med det som 
Popkewitz (2009) menar när han beskriver att det patologiska barnet kan vara ett barn 
som växer upp där det finns sociala skillnader. Han menar att det kan vara invandrar-
barn som växer upp i utsatta områden. Sjöstrand Öhrfelt (2019) är inne på samma spår 
och menar att det sårbara barnet är barn med ursprung från andra kulturer och barn som 
bor i segregerande områden.  

De normaliserande maktteknikernas inverkan 
Analysen visar att det finns olika strategier för att socialisera barnen mot de rådande 
samhällsnormerna som råder under olika tidsepoker. Strategierna i dokumenten har för-
ändrats något allteftersom diskursen om barnen har förändrats. Det som ändå är genom-
gående är att det handlar om olika former av normaliserande makttekniker i alla doku-
menten. Det handlar med andra ord om att via vissa biomakts och disciplinära tekniker 
försöka att forma det normala barnet (Hörnqvist, 2012).   

Det är tydligt att det finns strategier för att försöka få till en föräldrapåverkan, och enligt 
Hermann (2004) handlar biomakten om att använda strategier för att kunna påverka hela 
familjen. En av dessa strategier, som blivit allt viktigare i de senare policydokumenten, 
är utvecklingssamtalet. Enligt Alasuutari och Markström (2011) är det i utvecklings-
samtalet som personalen kan beskriva hur barnet utvecklats enligt de mål som är in-
skrivna i policydokumenten, med andra ord inträffar en kategorisering av barnet. Dessa 
samtal kan bidra till att förskolan försöker att få föräldrarna att internalisera de normer 
och värderingar som förespråkas i förskolan. Genom att få en påverkan på föräldrarna 
kan det i sin tur bidra till att det blir en påverkan på barnet. Förskolans normer och vär-
deringar kan på så sätt vara med och konstruera barnet från två olika institutioner, det 
vill säga familjen och förskolan. En annan biomaktsfaktor där föräldrapåverkan är 
skönjbar handlar om introduktionsperioden. Under introduktionsperioden, precis som i 
utvecklingssamtalet, kan föräldrar få en ökad förståelse för förskolans normer och vär-
deringar. Markström och Simonsson (2017) menar att föräldrar som har en mer aktiv 
roll i introduktionsperioden också får en mer aktiv roll när det kommer till barnets fort-
satta vistelse i förskolan. Introduktionsperioden bidrar på så sätt till att öka samarbetet 
mellan hem och förskola, och förskolan kan därmed påverka föräldrarna att anamma 
deras synsätt på fostran. Enligt Popkewitz (2009) tar föräldrar som är upplysta ett större 
ansvar när det kommer till barnen. Sammanfattningsvis kan det sägas att de biomakts-



44 

faktorer som används i förskolan också formar den upplysta föräldern, som i sin tur läg-
ger ner mer tid för att barnen ska uppnå målsättningarna som finns i förskolan.  

Foucault (2003) menar att den disciplinära makten handlar om att forma individen efter 
det som anses vara önskvärt, och enligt Nilsson (2008) handlar det om att individen 
påverkas utifrån vilka egenskaper som anses vara önskvärda i den tidsanda som råder. I 
denna studie visar analysen att det finns olika former av disciplinerade makttekniker. 
Den kanske mest framträdande disciplinära makttekniken i den senaste läroplanen, Lpfö 
18, är undervisning. Det är genom att barnen undervisas som de ska tillägna sig de 
önskvärda egenskaperna. Enligt Sjöstrand Öhrfelt (2019) handlar det i dag alltmer om 
att barnen ska tillägna sig specifika ämneskunskaper i förskolan. Det är också något 
som denna studie visar där det i den senaste läroplan, Lpfö 18, alltmer handlar om ett 
lärande barn. En tolkning kan vara att förskolans målsättningar börjar att fokusera mer 
kring barnets tillägnande av ämneskunskaper. En anledning till att det blir ett större fo-
kus på ämneskunskaper kan handla om att den svenska utbildningspolitiken är påverkad 
av den internationella utbildningspolicyn med dess tillhörande internationella mätningar 
(Sjöstrand Öhrfelt, 2019). Det handlar om att elever i skolan har blivit jämförbara via 
olika internationella tester, till exempel PISA-tester. Det kan vara en bidragande faktor 
till att målsättningarna i förskolan i dag är jämförbara och prestationsbaserade. Ovanstå-
ende tendenser är något som kan kopplas till att förskolan blir alltmer lik den reguljära 
skolan (Ackesjö & Persson, 2019). Något som både Ackesjö och Persson (2019) och 
Sjöstrand Öhrfelt (2019) menar är skönjbart i deras studier är att en tidig intervention i 
form av utbildning/undervisning anses vara av särskild vikt för det patologiska barnet. 
En tidig intervention med hjälp av utbildning och undervisning som strategi kan vara ett 
försök att säkerställa samhällets framtid som ett demokratiskt samhälle (Popkewitz, 
2009).   

Men är en tidig intervention alltid bra? Det kanske inte finns något rätt eller fel svar på 
den frågan, utan för att komma fram till ett svar måste man se till den komplexitet som 
råder. Den komplexitet som i dag råder kan förstås från de nya förutsättningarna som 
råder i förskolan. Vad är det för nya förutsättningar som råder i förskolan? Ackesjö och 
Persson (2019) och Persson (2017) menar att den allt snabbare samhällsutvecklingen, 
med den ökade migrationen, är bidragande till att de sociala klyftorna ökar. Det i sin tur 
bidrar till en större ojämlikhet. Med bakgrund mot denna komplexitet tänker jag, likt 
Persson (2017), att tidig intervention är bra så länge förskolan är likvärdig. Däremot kan 
jag ifrågasätta om förskolan verkligen är likvärdig med tanke på de nya förutsättningar 
som finns i förskolan i dag. Om tidig intervention i form av utbildning/undervisning ska 
vara bra för barnen, måste det handla om att alla barn har tillgång till personal som har 
de kvalitéer som skrivs fram i policydokumenten.  

Som jag har beskrivit ovan är den huvudsakliga disciplinära strategin i förskolan i dag 
utbildning/undervisning. Det är beskrivet i Lpfö 18 att det är förskollärarna som har an-
svaret för undervisningen i förskolan. Det jag argumenterar för är att om förskolan ska 
bli likvärdig för alla barn krävs det att det finns utbildad personal på alla förskolor. En-
ligt Persson (2017) är det en brist på förskollärare och många är sjukskrivna. Om det 
finns en stor del outbildade förskollärare i förskolans verksamhet, borde det bidra till att 
det blir en skiftande kvalité. Denna skiftande kvalité visar också på att det möjligtvis 
inte är likvärdiga förutsättningar mellan förskolorna. Det innebär att de barn som ham-
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nar i de förskolor som inte har utbildad personal också kan anses få en sämre kvalité på 
sin undervisning.  

En tolkning kan också vara att om barn hamnar i förskolor med skiftande kvalité kan det 
visa sig, som Hermann (2004) hävdar, att det blir en ”osynlig bestraffning” eftersom att 
det kan medföra att vissa barn utesluts. Denna studie visar att i de senare policydoku-
menten riktas ett allt större fokus mot att det ska vara ett lärande barn. Idealet handlar 
om att alla barn ska lära sig och de barn som inte anses lära sig i takt med målsättning-
arna utesluts och kategoriseras (Popkewitz, 2009). En tolkning är att de barn som tillhör 
en förskola med sämre kvalité kan få svårt att leva upp till de normer och mål som ställs 
i policydokumenten, vilket leder till att dessa barn kategoriseras som patologiska. I 
dessa fall kan en kategorisering som patologisk innebära att du utesluts från kategorin 
normal.  

Vilka barn är det som utesluts? De demokratiska värderingar som förskolan bygger på 
är enligt västerländska normer där det handlar om individualiserade demokratiska prin-
ciper. Barnet ska vara självständigt och ansvarsfullt, och de barn som inte lever upp till 
dessa normer kan anses vara patologiska (Westlund, 2017). Tidigare forskning inom 
området (Alasuutari & Markström, 2011; Bartholdsson, 2008; Markström, 2005) visar 
på liknande tendenser. Qvarsebo (2019) beskriver i sin studie om normkritik att det kan 
vara svårt att arbeta normkritiskt med barn som har en annan kulturell bakgrund ef-
tersom deras normer och värderingar kan vara annorlunda. Westlund (2017) menar att 
de västerländska värderingarna inte är lika självklara för barn som kommer från en an-
nan kulturell bakgrund. Det kan bidra till att barn från andra kulturer riskerar att inte 
uppfylla de normer och krav som ställs på dem i förskolan och därav utesluts.  

En annan aspekt av att barn utesluts kan handla om det fria skolvalet, vilket innebär att 
individen har en rätt att önska val om (för)skola. Det är ofta de med en högre socioeko-
nomisk status som gör dessa medvetna val. Det leder till att vi socialt reproducerar de 
rådande klasskillnader som finns i samhället (Svensson, 2019). Det kan då tolkas som 
att de med en högre socioekonomisk status placerar sina barn i de förskolor där det möj-
ligtvis finns mest utbildad personal. Det medför att föräldrar med låg socioekonomisk 
status kan få sina barn placerade i en förskola med personal som har en lägre utbildning.  

Jag har i denna studie presenterat en problematik som är väldigt svårhanterlig och där 
det inte finns någon enskilt bra lösning. Men för att hantera problematiken tänker jag att 
politikerna bör lägga ner sin kraft på att förskolan verkligen ska bli ”likvärdig”, vilket 
också förespråkas i 3 kap. 2 § av skollagen (SFS 2010:800). Hur kan man göra försko-
lan mer likvärdig? Enligt Popkewitz (2009) handlar det om att identifiera (för)skolor 
som inte besitter den rätta kvalitén och tilldela dessa större former av resurser.  

För att leverera en likvärdig utbildning för alla barn, tänker jag mig en utveckling av 
framför allt två delar i en reviderad läroplan: förskolans samarbete med föräldrarna och 
förskollärarnas villkor. Genom att få föräldrarna mer involverade i förskolan, kommer 
föräldrarna möjligtvis få en ökad insikt om vilken betydelse förskolan har för barnens 
fortsatta utveckling och lärande. Det är också något som Tallberg Broman (2017) före-
språkar där ett föräldraengagemang är till ett stöd för barnens lärande i förskolan. Det är 
därför av vikt att tydliggöra, utveckla och beskriva olika former av samarbeten mellan 
föräldrar och förskolan i en reviderad läroplan.  
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Det är förskolläraren som har ansvaret för undervisningen och för att upprätta välfunge-
rade utvecklingssamtal. Förskolläraren har med andra ord det största ansvaret för att ett 
bra samarbete mellan föräldrar och förskolan kommer till stånd. Enligt Tallberg Broman 
(2017) känner inte förskollärare riktigt att de är förberedda för denna uppgift. Därför 
kan det vara av vikt att det i en reviderad läroplan blir tydligare att förskollärare ska 
erbjudas fortbildning inom området föräldrasamarbete.9 För att försöka komma åt bris-
ten på förskollärare och få sjukskrivningarna att minska, kan det vara av vikt att se över 
villkor som barngruppernas storlek, tid för planering och dokumentationskrav. Genom 
att skriva fram bättre villkor i en reviderad läroplan, kan det också bidra till att fler förs-
kollärare klarar av de allt högre kraven. 

Avslutningsvis vill jag återkoppla till citatet10 i början av denna studie där Foucault me-
nar att utbildningssystemet är ett politiskt medel i vilket rådande förhållande antingen 
kan upprätthållas eller förändras. I detta avslutande kapitel har jag försökt att visa hur en 
utveckling av läroplanen möjligtvis kan bidra till förändringar. För om det inte levereras 
en likvärdig utbildning, är det barnen som framställs som patologiska i denna studie 
som får ta konsekvenserna. En del av dessa barn kommer antagligen att bli än mer mar-
ginaliserade ju högre upp i utbildningssystemet de kommer.  

Fortsatt forskning inom fältet 
Det kommer nog i alla tider att konstrueras normala och patologiska subjekt i våra in-
stitutioner. Enligt mig handlar det därför om att uppmärksamma och försöka att förstå 
hur olika maktrelationer skapas och bibehålls. Denna studie visar på de maktrelationer 
som utspelar sig nationellt och hur ett maktperspektiv kan verka via olika policydoku-
ment som upprättats av våra politiker. En utveckling av denna studie kan vara att skapa 
förståelse för hur makt verkar på olika plan. Det kan vara en studie där fokus riktas mot 
den maktrelation som utspelar sig i de globala och internationella samarbetena. En så-
dan studie kan visa hur den alltmer globala världen påverkar synsätten på våra barn.  

En övergripande frågeställning kan vara:  

• Hur har internationella trender påverkat konstruktionen av det svenska förskole-
barnet? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
9 Möjligtvis i likhet med den som beskrivs i Pedagogiskt program för förskolan. 
10 Citatet finns på sidan 1. 
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