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Abstract 

Författarens namn: Karin Larsson  

 

Titel: Lärande och förändring - diskursiva uttryck för barnsyn och kunskapssyn i 

kommunikation inom förskolan 

Engelsk titel: Education and transformation - discursive expressions for 

childperspective and cognitive approach in communication within preschool 

 

  

Antal sidor: 60 

Denna studie syftar till att fördjupat förstå barnets villkor för en väl avvägd dagsrytm med 

balans mellan aktivitet och vila i förskolan i talet om barnets tillvaro. Mer specifikt är 

kunskapsintresset att förstå innebörden i förskollärares och föräldrars barnsyn och 

kunskapssyn och hur den kommuniceras. Uppsatsens empiriska material består av sju 

uppföljningssamtal i förskolan. I avsikt att ringa in diskurser och studera det språkliga 

handlandet inom dessa samtal har en diskursanalytisk teori- och metodgrund använts. 

Teoretiskt ramverk för bearbetning och analys utgörs av både senmodern och postmodern 

samhällsteori. Resultatet visar främst upp två diskurser som förskollärare och föräldrar är 

bärare av och som styr deras kommunikativa handlande: lärandediskursen och 

förändringsdiskursen. Eftersträvansvärt för lärandediskursen är barns lärande genom driven 

aktivitet. Signifikant för förändringsdiskursen är tilltron till barns förmåga till lärande genom 

att hantera förändringar. Resultatet visar även att ett förståelseorienterat handlandet ger 

större utrymme för barnets perspektiv än ett resultatorienterat språkligt handlande. Rådande 

diskurser och språkligt handlande inom dessa kan förklaras som en följd av senmodern och 

postmodern tidsanda. Studiens resultat bidrar därmed till en fördjupad förståelse av barnets 

villkor för en väl avvägd dagsrytm och indikerar att det råder obalans mellan aktivitet och 

vila i talet om barnets tillvaro inom rådande diskurser.  

Nyckelord: 

barnets dagsrytm, diskursanalys, kommunikation, postmodernism, svensk förskola  
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“Mörkret du möter aldrig i ensamhet, blott i det öppna ligger din möjlighet” 

(Hallqvist, 1986). 

 

  



 

 

6 

1. Inledning                     

Att vara småbarnsförälder i Sverige idag innebär för de flesta vårdnadshavare även en 

introduktion till förskolan. I Sverige tillbringar de flesta barn i åldern 1-5 år vardagen i 

förskolan. 2014 var 47,5 % av ettåringarna; 87,4 % av Sveriges tvååringar och 91,6% av alla 

treåringar inskrivna i förskolan (Skolverket, 2016-05-04). Den svenska barnomsorgen  är 

rankad som en av de allra bästa i världen enligt UNICEF (2008). Undersökningar om små 

barns välbefinnande synliggör att förskolan i Norden främjar barnets utveckling och studier 

kring barns uppväxtvillkor visar att merparten barn mår bra (Nielsen, Pedersen & Madsen, 

2001).  

Svensk barnomsorg bygger på ett helhetsperspektiv på omsorg, fostran och lärande. Det 

innebär att betoningen ligger dels på lärande genom lek och utforskande för utveckling, men 

också på den vuxnes roll att assistera barnet moraliskt och socialt genom fostran (Sommer, 

2003) samt att se till barnets behov av omsorg och de små barnens fysiska behov (Björck-

Åkesson & Granlund, 2015). För att barnet ska må bra behöver det råda en rimlig balans 

mellan variablerna omsorg, fostran och lärande.    

Ytterligare ett kännetecken för svensk barnomsorg är att barnet själv erbjuds vara aktiv i sitt 

lärande (Pramling Samuelsson & Williams, 2015). Barnet anses vara socialt och 

känslomässigt kompetent för att leva i en socialt utvidgad värld (Bronfenbrenner, 1991; Mc 

Gurk et al. 1993; Andersson et al. 1993). Förskolan ansvarar för olika situationer såsom lek 

och lärande inomhus och utomhus, klädsel, måltider och vila. Verksamheten utformas utifrån 

barnen, men även utifrån föräldrars behov av barnomsorg. På så sätt integreras omsorg, 

fostran och lärande och barnet deltar i förskolans aktiviteter under större delen av dagen. 

Genom växlingen mellan aktivitet och vila erbjuds barnet en dagsrytm som är fördelaktig för 

ett litet barn.  

I förskolan ingår samverkan med hemmet som en tydlig markör för inflytande och 

delaktighet. Barnets utveckling och uppväxt påverkas av den miljö det befinner sig i 

(Sommer, 2003). Förskolan utgör därför ett komplext samspel med familjen. Inte minst 

innebär samverkan handlande kring vardagliga rutinsituationer såsom mat, sömn, kläder och 

blöjbyten. Bakom dessa praktikaliteter gömmer sig förhållningssätt och synsätt som präglar 

varje individs agerande. Dessa bakomliggande faktorer styr föräldrasamverkan vilket kan 

skapa en problematik kring föräldrars delaktighet och inflytande.   

Förskolans läroplan beskriver att förskolan ska ge barnet “en väl avvägd dagsrytm och miljö” 

samt att vila och aktivitet ska “vägas samman på ett balanserat sätt” 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s.7). Vila och aktivitet är något mycket grundläggande för 

hur barnet tillgodogör sig sin förskolevistelse. En lång dag av lärande och utveckling i 

förskolan kräver vila precis som att för mycket passivitet och stillasittande inte heller är till 

gagn för barnets hälsa och välmående (Söderström 2013; Söderström & Milerad, 2006; 

Iglowstein et al. 2003). Jag är nyfiken på att djupare förstå hur en väl avvägd dagsrytm med 

balans mellan aktivitet och vila villkoras i förskolan. Men mitt intresse är mer specifikt än så. 

Jag vill förstå innebörden av den barnsyn och kunskapssyn som bärs av de vuxna som har i 
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uppdrag att ge barnet denna avvägning och balans. Det är ju genom dem barnet får den 

omsorg, fostran och det lärande som ingår i förskolevistelsen. Enkelt uttryckt innebär barnsyn 

hur de vuxna ser på och tar sig an barnet, medan kunskapssyn handlar om den vuxnes sätt att 

se på barnets lärande i mötet med omvärlden (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). För att få 

syn på de vuxnas barnsyn och kunskapssyn behöver de som omger barnet i förskolan studeras. 

Dessa vuxna är i första hand förskollärare och föräldrar med sina attityder, värderingar och 

förhållningssätt. Därför är det genom att studera kommunikationen mellan förskollärare och 

föräldrar som jag hoppas kunna få svar på hur barnets dagsrytm villkoras. I kommunikationen 

synliggörs genom språket de insikter och den förståelse som individen är bärare av (Säljö, 

2014). I kommunikationen visas även vilken barnsyn och kunskapssyn som kommer till 

uttryck och som bidrar till att skapa barnets tillvaro i förskolan. Samhällets politiska och 

ekonomiska styrning där föräldern, förskolläraren och barnet är en del, sett i relation till 

individernas möte och interaktion med förskolans organisation och miljö, är ramverk för att ta 

mig an mitt intresse.  
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2. Bakgrund 

Här beskrivs hur förskolan präglas av vuxnas barnsyn och kunskapssyn och hur detta får 

konsekvenser för hur barnets dagsrytm utformas. Vidare ges en kort överblick av innebörden 

av föräldrasamverkan i förskolan genom kommunikation. Slutligen beskrivs de 

problematiseringar som skapar grunden för studiens intresseområde.  

2.1 Barnsyn och kunskapssyn i förskolan 

Under de senaste två decennierna har små barns introduktion till en barnomsorg utanför 

hemmet (0-3 år) ökat dramatiskt inte bara i Sverige utan i hela västvärlden (Phillips & 

Lowerstein, 2011). Förändringen har gått fort, främst under 2000- talet, som ett led i och med 

globalisering, migration och medialisering. Dessa dramatiska förändringar i struktur och 

livsstil för familjen har lett till att länder löser behovet av barnomsorg för de yngsta på olika 

sätt beroende på sociala, kulturella och socioekonomiska influenser (Hujala et. al, 2009; 

Bronfenbrenner, 1979; Owen, Ware & Barfoot, 2000). Vissa länder inkluderar barnomsorgen 

i landets utbildningssystem (Sverige) medan andra har löst barnomsorg som en social 

inrättning. Det räcker att gå till vårt grannland Finland för att upptäcka att barnomsorgen är 

arrangerad av social förvaltning (Hujala et. al, 2009). Beskrivningen av förskolan ur detta 

samhällsperspektiv visar att förskolan ser olika ut i olika tider och kulturer.  

I en blick utanför Sveriges gränser visar forskningen att olika länder utvecklat olika system 

för hur barnomsorgen ska vara inrättad i samhället (Hujala et al, 2009). Vad som är intressant 

är att därmed har systemets påverkan visat sig få konsekvenser för hur människor ser på barn 

och kunskap. Samhället har därmed stor inverkan på hur varje individ ser och uppfattar saker. 

En tvärkulturell Europeisk studie visade att synen på barnomsorgen i landet, skiljer sig åt efter 

hur den är inrättad (Hujala et al, 2009). Studien visade att i länder med social förvaltad 

barnomsorg sågs förskolan med perspektivet “service” medan det i länder med förskolor som 

en del i ett utbildningssystem ansågs som skola. Resultaten i den tvärkulturella studien visade 

att detta även fick konsekvenser för föräldrasamarbete, då varje förälder och lärares 

förhållningssätt styrdes av varje lands egen organisation och dess riktlinjer.  

Att förskolan har olika innehåll och innebörd hänger ihop med den barnsyn och kunskapssyn 

som präglar samhället. Förskolans styrdokument och verksamhetens utformning bygger på 

den barnsyn och kunskapssyn som råder. I svensk förskola utgår styrdokument och riktlinjer 

från en barnsyn som bygger på barnets bästa (Halldén, 2007). Barnsynen bygger på 

barnkonventionen som slår fast att barnets bästa alltid ska sättas i första rummet (FN, 1989). 

Barnets bästa innebär dels att vuxna gör sitt yttersta för att se till det som är bäst för barnet i 

olika situationer, men det innebär även att förskolan ska ha barns perspektiv dvs. barn ska få 

komma till tals och vara delaktiga i sitt eget lärande genom förskolans vardag. Barn idag ses 

som ett subjekt med rätt och möjlighet att påverka sitt liv från första början (Engdahl & 

Ärleman- Hagsér et al, 2015). Förskolans kunskapssyn präglas i styrdokumenten av synen på 

kunskap som en aktiv pågående process och barnet är i ständigt kunskapsbildande och erövrar 

omvärlden genom att göra den begriplig och bli kompetent att agera i den (Halldén, 2007). 
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Kvalitet i förskolan hänger samman med att skapa en lärande atmosfär med en tilltro till 

barnets förmågor och kompetens (Halldén, 2007).  

2.2 Väl avvägd dagsrytm och balans mellan aktivitet och vila  

Den barnsyn och kunskapssyn som präglar förskolan styr och påverkar dess innehåll. I de 

nordiska länderna utgår barnsyn och kunskapssyn ur ett helhetsperspektiv med fokus på 

omsorg, fostran och lärande (Engdahl & Ärleman- Hagsér et al, 2015). Den är utformad efter 

barnet och föräldrarnas behov av barnomsorg. Verksamheten bygger på helhetssynen att alla 

stunder under dagen kan vara stunder då barnet lär sig något.  

Eftersom intresseområdet för denna uppsats ligger i hur barnets dagsrytm villkoras utifrån den 

rådande barnsynen och kunskapssynen är det viktigt att beskriva hur vila och aktivitet i 

förskolan är framskrivet i styrdokumenten. I förskolans uppdrag ingår enligt läroplan för 

förskolan en avvägning och balans som barnet ska erbjudas i förskolan. I förskolans uppdrag 

ingår enligt läroplan för förskolan en avvägning och balans som barnet ska erbjudas i 

förskolan.  

Förskolan ska ge barnet en i förhållande till deras ålder och vistselsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. 

Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt 

(Utbildningsdepartementet, 2010; s.7).  

Det är förskolläraren som har ansvaret för att barnen erbjuds “en god omsorg med en väl 

avvägd dagsrytm”. Vad en väl avvägd dagsrytm innebär eller betydelsen av balans mellan 

aktivitet och vila är inte mer preciserat i styrdokumentet. Det är varje förskollärares ansvar att 

tolka läroplanstexten och hur det som står där ska uppfyllas.  

Förskollärare ska ansvara för  

 Att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen  

erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm (Utbildningsdepartementet, 2010; s.11). 

Utifrån förskolans helhetsperspektiv i synen på omsorg, fostran och lärande tolkar jag 

förskolans läroplan som att dagsrytmen blir väl avvägd när dessa tre variabler bildar denna 

helhet. Det är också då det råder balans mellan vila och aktivitet. Men som jag tidigare skrivit 

styrs förskolans barnsyn och kunskapssyn inte bara av styrdokument utan av de som tolkar 

och är bärare av dem, nämligen de vuxna. Barnsynen och kunskapssynen skapar en miljö eller 

kultur som omger och påverkar barnet. Struktur, attityder, förhållningssätt och samspel är 

exempel på faktorer som skapar förskolans kultur (Johansson, 2011; Sommer, 2008; Pramling 

Samuelsson & Williams, 2015). Även barnets dagsrytm styrs av denna kultur.  Därför 

inverkar förskolans barnsyn och kunskapssyn direkt på förskolans mål att ge barnet en väl 

avvägd dagsrytm.   

2.3 Föräldrasamverkan i förskolan 

Nutida styr- och policydokument markerar vikten av föräldrars deltagande i förskola och 

skola. Markeringen framhävs såväl på internationell nivå via OECD (2012), som på nationell 

nivå via förskolan/skolans läroplan (Lpfö, 2010; Lgr, 2011). Sverige har på kort tid gått från 
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att vara ett av världens mest reglerade skolsystem till att vara ett av världens mest liberala 

(Tallberg Broman, 2013). En förklaring till föräldrars ökade inflytande på skolan/förskolans 

område i Sverige var de snabba samhälleliga förändringar och valfrihetsreformer som skedde 

främst under 90-talet. När svensk förskola formades hade institutionen till en början fokus på 

hem och familj och samarbete med föräldrarna i ett inledningsskede. Fröbelpedagogiken 

grundade den svenska förskolan med en syn på förskolan som fostrare av både barnet och 

föräldern. När förskolan sedan utvecklades och Alva Myrdal gick i bräschen för förskolans 

utformning, klingade ambitionen av att fostra föräldrarna av. Istället betonades institutionens 

arbete med barnen. Föräldrars delaktighet blev under 1900-talets senare del mycket begränsad 

och hemmet och skolan stod för olika roller och uppgifter. Det gjordes en tydlig markering av 

familjers sociala likvärdighet och lika förhållande till skolan. Denna jämlikhetstradition 

etablerades främst under 1960- och 70-talet. Lärarprofessionen och det specifika 

läraruppdraget lyftes fram genom att hålla hem och skola isär. Föräldrasamverkan gick 

därefter under 80-talet från att bygga på detta jämlikhetsförhållande till att bli 

effektivitetsbaserad med synen på hemmet som en resurs för barnens lärande. Enligt Tallberg 

Broman hänger förstärkningen av föräldramakten samman med förskolors och skolors ökade 

krav vad gäller prestation, måluppfyllelse och resultat. Mätningar och kvalitetsutvärderingar 

både internationellt och nationellt (OECD 2010; Skolverket, 2009) har visat ett sjunkande 

skolresultat vilket bidragit till diskussionen om föräldrars delaktighet för att stödja barnets 

lärande, hälsa och välbefinnande, för att förbättra resultaten och skolans verksamhet (SOU 

2010:95; Wennerholm Juslin & Bremberg, 2005). Tanken om att få föräldrars stöd är inte ny 

(Markström, 2013). Idén om att fostra föräldrarna fanns redan i de Fröbelinspirerade 

barninstitutionerna. Genom att fostra föräldrarna nåddes barnet och genom barnet nåddes 

föräldrarna. På samma sätt ses idag förälderns stöd som ett verktyg för att förändra samhället. 

Förändringar i attityd till individen, familjen och samhället blir en tillgång för att påverka. Då 

har förälderns barnsyn och kunskapssyn betydelse för föräldraskapet och mötet med 

förskolan.  

2.3.1 Förtroendefull samverkan genom kommunikation 

Förskolans uppdrag idag är att bygga en förtroendefull samverkan (Engdal & Ärleman-

Hagsér, 2015). Det innebär att skapa nära och tillitsfulla relationer med föräldrar. Enligt 

läroplanen ska arbetslaget: “visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas 

en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer” 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s.15). Styrdokumentet stödjer idén om förtroendefull 

föräldrasamverkan genom partnerskap (Erikson, 2008) och gränsöverskridande praktiker 

(Tallberg Broman, 2013). Föräldrarna inbjuds att delta mer aktivt i förskola/skola och vice 

versa. Föräldrar ska ha rätt till inflytande och påverkan i den reviderade läroplanen och det är 

förskollärarens ansvar att se till att dessa mål uppfylls (Utbildningsdepartementet, 2010):  

Förskollärare ska ansvara för 

● Att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan.  

● Att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur 

målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen (Utbildningsdepartementet, 2010, s.13). 
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Förälderns påverkan och inflytande i frågor kring barnets vistelse i förskolan är en 

demokratisk rättighet.  

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall komplettera hemmet 

genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och 

mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med 

hemmen. Föräldrarna skall 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 (Utbildningsdepartementet, 2010, §2.4). 

Utifrån den förtroendefulla samverkan som förskolan ska verka för utvecklas relationen 

mellan föräldern, förskolläraren och barnet (Engdahl & Ärleman-Hagsér, 2015). 

Förskolepersonalen skapar möten, mötesplatser och samtal om barnets tillvaro som den är 

både i och utanför förskolan. Ett begrepp som beskriver en sådan zon eller mötesplats är 

intermediate domain (Mayall, 2002). Begreppet innefattar det område där både det privata 

och offentliga överlappar varandra. I denna zon uppstår kommunikation mellan föräldern och 

förskolläraren. I kommunikationen delas genom språket utbyte av information, kunskaper och 

erfarenheter (Säljö, 2014). Språket används för att skapa och kommunicera kunskap.  

2.4 Problematiseringar  

Grunden för den här studien är ett emancipatoriskt kunskapsintresse. Det innebär att den har 

ett intresse att i någon mån bidra till en förändring (Bryman, 2001). Erfarenhetsmässigt tycker 

jag mig ha sett tendenser till obalans i barnets dagsrytm under dess vistelse i förskolan. Därför 

söker jag kunskap om och vill få svar på vilka förutsättningar som ges det enskilda barnet för 

balans mellan aktivitet och vila. Förutsättningarna består av den omsorg, fostran och det 

lärande som omger barnet. De vuxna, förskollärare och föräldrar, är huvudaktörer när det 

gäller innebörden i dessa tre begrepp. Kunskapsobjektet för denna uppsats är att förstå barnets 

villkor för en väl avvägd dagsrytm med balans mellan aktivitet och vila i talet om barnets 

tillvaro i förskolan. Den barnsyn och kunskapssyn som framkommer när förskollärare och 

föräldrar kommunicerar kring barnets dagsrytm hoppas jag ska besvara mina frågor och bidra 

med ny kunskap. Utifrån förskollärares och föräldrars attityder, värderingar och 

förhållningssätt i talet om barnets tillvaro, önskar jag att deras barnsyn och kunskapssyn ska 

visa sig. Jag vill få svar på vilken barnsyn och kunskapssyn som kommer till uttryck och som 

bidrar till barnets omsorg, fostran och lärande.  

Det språkliga handlandet utgör studiens grund. Det är genom språket handlandet visar sig och 

kommunikationen synliggörs (Säljö, 2014). Därför utgör den kommunikation mellan föräldrar 

och förskollärare som sker genom samverkan studieobjekt för denna studie. Förskollärare och 

föräldrar är sammanlänkade genom demokratiuppdraget som finns beskrivet i läroplanen där 

det står att förskollärare och föräldrar ska samverka och föräldern ska kunna ha inflytande och 

rätt att påverka, men båda har ett gemensamt ansvar vad gäller fostran. Detta utgör en 

komplexitet i fråga om hur mycket inflytande en förälder ska ha (Erikson, 2010; Harju & 

Tallberg Broman et al, 2013). Det finns en problematik inbäddad i triaden förälder, pedagog 

och barn, i det gränsöverskridande förhållandet mellan hem och förskola: 
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Det kan utgöra en konflikt att som lärare vara öppen för synpunkter från föräldrarna och samtidigt 

hävda förskolans och skolans målsättningar och sin lärarprofession. Detta öppnar upp för en mängd 

komplicerade avvägningar och normkonflikter och lärarna framhåller att de har dålig förberedelse för 

att hantera dessa situationer från sina utbildningar (Harju & Tallberg Broman et. al, 2013, s. 34).    

När barnets fostran ska delas med andra vuxna i förskolan kan normkonflikter uppstå då 

förälderns och förskollärarnas syn på barn och kunskap inte stämmer överens. Ett sådant 

område är barnets dagsrytm. Föräldrar och förskollärare kan ha olika synsätt kring barnets 

behov av vila och aktivitet på förskolan och balansen däremellan. Det krävs då en ökad 

kunskap om de bakomliggande faktorerna till den barn- och kunskapssyn föräldrar och 

förskollärare är bärare av.  

Enligt Bryman (2001) går realistisk kunskapsteori ut på att studera den sociala verkligheten 

för att identifiera strukturer för att förändra dem. Vägen dit fram går genom att studera 

språket. Språket är diskursivt till sin natur. Det är genom diskurser människan samlar 

erfarenheter och omskapar sin verklighet (Säljö, 2014). Genom att studera talet och det 

språkliga handlandet i kommunikationen mellan föräldrar och förskollärare kan barn- och 

kunskapssyn visa sig och bidra till kunskap om barnets villkor för en väl avvägd dagsrytm.    
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3. Syfte & frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är att fördjupat förstå barnets villkor för en väl avvägd dagsrytm 

med balans mellan aktivitet och vila i förskolan i talet om barnets tillvaro. Mer specifikt är 

syftet att förstå innebörden i förskollärares och föräldrars barnsyn och kunskapssyn och hur 

den kommuniceras.   

Utifrån studiens syfte är mina frågeställningar formulerade enligt följande;   

- Vad villkorar en väl avvägd dagsrytm med balans mellan aktivitet och vila, i talet om 

barnets tillvaro i förskolan?  

- Vilken barnsyn och kunskapssyn kommuniceras mellan föräldrar och förskollärare och 

hur går samtalet till?  
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4. Tidigare forskning 

Här redogörs för vad som tidigare studerats inom intresseområdet förskollärares och 

föräldrars barnsyn och kunskapssyn och föräldrasamverkan i termer av kommunikation, för 

att placera in denna studie i forskningsfåran därefter. 

4.1 Förändrade perspektiv på barn och kunskap 

I forskningssammanhang har synen på barnet förändrats radikalt de senaste decennierna. Som 

jag tidigare nämnt dominerade det utvecklingspsykologiska perspektivet kunskapssynen på 

barnet inom forskningen fram till 90-talet (Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994; Pramling 1994; 

Sommer, 2003). Den styrdes av Piagets (1932) stadieindelningar och synen på barnet som 

tillgodogörande av kunskap genom kognitiv utveckling och Parsons (1959) socialisationsteori 

som gick ut på att barnet i en process blir alltmer inbäddat i det sociala systemet. Inom 

förskolan fanns under denna tid en tradition av att se barnet som natur (Dahlberg & Lenz 

Taguchi, 1994). Traditionen byggde på en romantisk idé att värna om den fria leken och om 

det fria skapandet. Kunskapssynen inom förskolan byggde på ett vuxenperspektiv. Barnet 

förväntades slutföra en uppgift utifrån ett förutbestämt mål som den vuxne satt upp. Synen på 

barnet präglades av becoming, det vill säga målet för barnet var att bli vuxen (Lee, 2001). När 

ett nytt paradigm gjorde sitt inträde förändrade det sättet att se på och forska om barn 

(Halldén, 2007). Kritiken mot dessa rådande teorier växte, då den förlegade kunskapssynen 

ansågs använda ett vuxenperspektiv där vuxna är mogna och barn omogna (Jenks, 1996; 

Alanen, 1992).   

Den nya barndomsforskningen kännetecknas av att barndomen inte längre är ett biologiskt 

fenomen utan något som ses som en social konstruktion som bestäms av sociala och kulturellt 

bestämda regler. En annan grundläggande tes är synen på barnet som aktivt i skapandet av sitt 

sociala liv. Barnet är inte längre ett objekt som vuxenvärlden kan styra, utan en being (Lee, 

2001), ett barn med kompetenser som konstrueras redan från födseln. Kunskapen kommer 

genom erfarenheter i barnets varande och görande och samspel med andra (James & Prout, 

1990; Stern, 1991). Barnet är en aktör, en social varelse som drar in den vuxne i ett samspel. 

Det är genom samspel som barnet blir delaktigt i ett socialt sammanhang (Halldén, 2007). 

Samspelet anger de värden och regler som gäller i det sociala sammanhang barnet är en del 

av. Det är utifrån detta nya synsätt den integrerade synen på omsorg, fostran och lärande som 

en helhet inom förskolan skapats (Engdal & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Lärandet hör ihop med 

tanken och känslan och erövras tillsammans med andra.  

Förskolan bär alltså på ett arv dels från ett synsätt präglat av barndomen som oskuldsfull och 

fri men också en syn på barnet som kompetent och med förmågor som bör tas till vara 

(Halldén, 2007). Till följd av synsättet att barnet är kompetent och en medskapare i 

lärprocessen blir barnets samspel med omgivningen centralt. Inom svensk forskning har en 

pedagogik med barnets lärande i centrum utvecklats som går under namnet 

utvecklingspedagogik. Denna pedagogik utgår från barnets möte med omvärlden, att förstå 

barnets perspektiv och att rikta barnets intresse mot det man vill att det ska lära sig (Pramling 

Samuelsson, 2015). Svensk förskoleforskning har bidragit med studier som kartlagt att det är i 
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just i dialogen mellan förskollärare och barn som förskolans pedagogik/didaktik skapas 

(Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson, 2013). Detta (lärandets akt) kräver aktiva 

förskollärare som kan gå i dialog och förhandla med barnet om innehållet (lärandets objekt). 

Förskolläraren behöver alltså känna till att barn har olika sätt att förstå och ta reda på kunskap 

som kan nyttjas både individuellt och i gruppen som helhet (Pramling Samuelsson, 2015).  

Studier om små barns villkor i förskolan, visar att det finns en risk att barnets kompetens 

överbetonas i förskolan. Barnet behöver bemötas både som kompetent och sårbart i en 

förskolekontext (Emilson & Johansson, 2010). Halldén är inne på samma spår då hon menar 

att istället för att sammanfoga omsorg och lärande, bör omsorg lyftas fram som ett 

självständigt begrepp utan att kombineras med lärande; “Förskolan är inte bara en skola, utan 

också en omsorgsinstitution vilket kräver att dilemman hanteras” (Halldén, 2007, s. 69). 

Enligt Halldén (2007) innebär förändrade villkor i samhället att det inte längre finns en stabil 

ordning att inlemmas i. Synen på den vuxne som den mognare slutprodukten, stabil och 

färdig, fungerar nämligen inte i en tid som är beroende av flexibilitet och föränderlighet (Lee, 

2001). Det innebär att barnets ”becoming” blir meningslöst. Istället är barn och vuxna både 

beings och becomings i dagens samhälle. Vi är alla en del i det föränderliga samhället. Det 

nya synsättet innebär att barnets beroende av en vuxen har ersatts med barnet och den vuxnes 

ömsesidiga beroende. Halldén (2007) betonar risken med att förneka olikheten som finns 

mellan barn och vuxen. Barnperspektivet behöver värnas, annars finns risken att barnets 

kompetenser överbetonas.  

Vad är ett barn? Enligt barnkonventionen är ett barn någon som är under 18 år som ges 

speciella rättigheter och där det är den vuxne som har skyldigheter (FN, 1989). Vid en 

fördjupad blick på barnet och barndom är frågan mycket mer komplex än så. För att förstå 

mer om barn och barns behov, behöver barnets barndom studeras. Barn är beteckning på en 

åldersgrupp, medan barndom innefattar periodens kulturella betydelse (Halldén, 2007). 

Kännetecknande för barndomen är att den innefattar inte bara det enskilda barnet utan det 

synsätt som råder i det sammanhang där barnet vistas. Barndomen är både socialt och 

kulturellt bestämd. Därför studeras barndom bäst i de institutioner där barnet är verksamt. 

Halldén menar att barnet till en början är i samspel med sina föräldrar och därmed kontrollerat 

av föräldern och förälderns ansvar, men successivt introduceras till nya relationer där nya 

samspel uppstår. Barnets introduktion i förskolan är enligt Halldén ett exempel på en sådan 

miljö. En miljö som innefattar den kultur som omger barnet och som bildar en helhet som 

påverkar barnet. Barngruppens storlek, den fysiska miljön, omsorgens struktur, attityder och 

förhållningssätt och samspel är alla exempel på faktorer som skapar förskolans kultur 

(Johansson, 2011; Sommer, 2003, Pramling Samuelsson & Williams, 2015). Forskning visar 

att förskollärare tenderar att pendla mellan olika förhållningssätt i samspel med barnet, enligt 

Johansson (2011). Stressande, påfrestande situationer leder till mer kontrollerande 

förhållningssätt, medan emotionell närvaro och närhet till barnets perspektiv har visat sig vara 

en faktor för god kvalitet i arbetet pedagog och barn. Det kontrollerande förhållningssättet 

uppstod främst i samband med övergångar mellan aktiviteter.   
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4.2 Föräldraskap  

Föräldrar är styrda av den kultur de är bärare av (Halldén, 2015). Kulturen är samhällets 

uppfattning om vad som är barns behov, barnets plats i samhället och den ideala relationen 

mellan barn och förälder. Halldéns forskning kring föräldraskap visar att barn fått en större 

symbolisk betydelse idag och att deras liv alltmer är skilt från den vuxnes. I forskning kring 

föräldrarskap har Halldén funnit att föräldrar kan ha en idé om barn som varande och som 

projekt. Dessa föräldraföreställningar råder parallellt med den ena eller den andra som 

dominerande. I varandesynen är barnet bestämt i förväg och är omöjlig att förutsäga, medan 

projektsynen ser barnet som bärare av något nytt och som påverkbar. Resultatet i Halldéns 

forskning visade att föräldraskapet dominerades av en varandesyn, till skillnad från det som 

beskrivits i den allmänna debatten om nutida föräldraskap som expertberoende. Forskningen 

visade att föräldraskap och syn på barn och barndom med stark barncentrering är komplex 

och mångbottnad. Widdings studie (2015) kring föräldraskap visar dock att det finns en 

rådande medelklassdiskurs i samhället gällande synen på föräldraskap som medför att 

föräldern blir osäker och expertberoende. Diskursernas innebörd var att en bra förälder ansågs 

vara involverad och gränssättande, medan en dålig förälder stod för oengagemang och 

otydlighet. Föräldrarna själva ansåg sig både vara involverade och ansvarstagande men såg 

sig också delaktiga i problematiken att som förälder sätta gränser. Enligt Widding visade 

resultatet att samhället skapat en diskurs där en bra förälder vill förbättra sitt föräldraskap, 

vilket lett till att många föräldrar varit osäkra och ansett sig behöva experthjälp.  

4.3 Föräldrasamverkan 

För att förstå hur föräldrar och förskollärare kommunicerar och hur kommunikationen går till 

krävs en redogörelse för begreppet föräldrasamverkan. Eriksson (2008) förklarar 

föräldrasamverkan i förskola/skola historiskt genom isärhållandetsprincip och 

partnerskapsprincipen. Isärhållandetsprincip grundar sig teoretiskt på en amerikansk 

utbildningssociologisk tradition som lyfter fram hemmets och skolans olika roller och 

uppgifter. Hemmet tillgodoser barnets behov av trygghet, medan förskolan är en offentlig 

arena för social och intellektuell utveckling. Barnet pendlar mellan dessa arenor och har en 

tillhörighet i båda sfärer. Skillnaderna är i fokus och integriteten är viktig för att skilja hem 

och förskola åt. Pedagogen ser sig som expert i mötet med föräldrar vilket skapar skillnader. 

Pedagogen har förväntningar på förälderns delaktighet i förskolan utifrån sin yrkesroll som 

förskollärare, medan föräldern har sin bild av delaktighet i förskolan i rollen som förälder. 

Denna grundläggande skillnad innebär att läraren har universella (Eriksson, 2008) intressen 

för att tillgodose alla barns bästa medan föräldern har partikulära (Eriksson, 2008) intressen 

med det egna barnets intressen i centrum. Att läraren och föräldern har olika relation till 

samma barn med en viss spänning i relationen är därför ”naturligt”. I isärhållandetsprincip ses 

skillnader mellan hem och skola fylla en viktig funktion.  

I parnetsskapsprincipen bygger relationen mellan hem och förskola, enligt Eriksson istället på 

principen att samarbeta och minska avståndet - ”closing the gap” (2008).  Tanken växte fram 

som en möjlighet att förverkliga jämlikhet i samhället, vilket kännetecknade 

utbildningspolitiken på 1950-, 1960- och 1970-talen. Forskning från USA och Storbritannien 



 

 

17 

kring familj och utbildning bidrog till att påvisa hemmiljöns starka betydelse för barnets 

framgång i skolan. Under 1970- och 1980-talen övergick partnerskapsidén enligt Eriksson, 

från att vara jämlikhetsbaserad till att bli effektivitetsbaserad. Hemmet sågs alltmer som en 

resurs för barnens lärande och en rad samarbetsprojekt startade, inriktade på att involvera 

föräldrarna i skolrelaterade ämnen för att kunna förbättra elevens skolprestationer.  

I likhet med den ursprungidé svensk förskola hade på 30-talet om föräldrar som nödvändiga 

partners, har utvecklingen under 2000-talet lett till att förskola/skola återigen lägger fokus på 

föräldrarna för att uppnå måluppfyllelse (Tallberg Broman, 2013). Staten har utvecklat ett 

kontrollsystem av det svenska utbildningsväsendet (Erikson, 2004). Detta har medfört att 

professionella gjorts ansvariga inför föräldrarna i större utsträckning, men det har också 

inneburit ökade förväntningar på föräldrarna att ta ett större ansvar. Ett slags pedagogiserat 

föräldraskap har skapats (Markström, 2013). Markström och Simonsson har studerat 

utvecklingssamtalet i förskolan (2013). Deras resultat visar att samtalen har en funktion av att 

binda samman hemmet och institutionen. Det finns en strävan efter att nå konsensus om 

barnet. De menar också att det finns en strävan att framställa föräldrarna på en mer jämbördig 

nivå med de professionella. Föräldrarna förväntas bidra med kunskap och iakttagelser vilket 

medför att det finns en förväntan på föräldrarna att de har en uppgift att utföra. Detta kräver 

samarbetsvilliga och interaktiva föräldrar enligt Markström och Simonsson. 

4.3.1 Förtroendefull samverkan i termer av kommunikation 

Som tidigare beskrivits ska förskolan bygga på en förtroendefull samverkan utifrån en 

tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnets familj (Engdal & Ärleman-Hagsér, 

2015). Området där det offentliga och det privata överlappar varandra och ska samverka och 

där denna relation visar sig är en intermediate domain (Mayall, 2002). Detta 

övergångsområde (Månsson, 2014) visar sig exempelvis i Markströms etnografiska studie av 

hallen där möten mellan hemmet och institutionen uppstår (2007) eller under inskolningen av 

barnet på förskoleavdelningen, då hemmet kommer in i förskolan och förskolan kommer in i 

hemmet (Månsson, 2014). I en intermediate domain uppstår samtal mellan föräldern och 

förskolläraren. Samtal kan vara vardagliga och mer eller mindre formella i förskolan 

(Markström & Simonsson, 2013). Det uppföljande samtalet i samband med inskolningen är 

ett exempel på ett formellt samtal av mer avstämmande och utvärderande karaktär. Samtal i 

ett institutionellt sammanhang är kommunikativa situationer organiserade efter mer eller 

mindre uttalade syften. Utifrån kommunikationen människor emellan kan makt, värderingar 

och dominans undersökas genom dessa samtal. Genom kommunikation interagerar människor 

och det uppstår ett slags gemensamt inbördesskapande. Enligt Säljö (2000) är det genom 

språket perspektiv och värderingar vidareförs. Kännetecknande för just institutionella samtal 

är att samtalet har ett fördefinierat syfte, det finns rutiner för hur samtalet ska gå till, parterna 

har olika roller som innebär olika förväntningar och samtalet är ofta socialt accepterat och har 

en särskild benämning ex. uppföljningssamtal (Linell, 1990).  

Erikson (2010) har funnit att lärare använder olika strategier för att skapa en god kontakt med 

föräldrar. De tre övergripande strategier som framkom hos lärarna var: utgå från att föräldrar 

är intresserade och ansvarstagande, skapa en öppen och tydlig kommunikation samt placera 

barnet i centrum i sin relation till föräldrarna. Den första strategin i Eriksons studie utgick 
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från att lärarnas blick var riktad mot föräldrarnas förmågor och kapaciteter snarare än brister 

och tillkortakommanden. Gemensamt för lärarna var även att de la ner ett stort arbete på att 

etablera individuella kontakter med varje barns förälder i ett tidigt skede. Genom “lära-känna-

samtal” berättade föräldern om barnets intressen och läraren berättade i sin tur om hur de 

arbetade. Inom denna strategi klargjordes även ömsesidiga förväntningar på varandra. Lärarna 

släppte inte föräldrarna om de inte dök upp på föräldramötet, utan tog kontakt med föräldern. 

Den andra strategin beskriver Erikson som att lärarna hade ett “öppet förhållningssätt”. 

Läraren talade om sig själv som “felbar” och uppmuntrade föräldern att komma med 

synpunkter direkt till läraren istället för att gå till rektorn eller tala illa om läraren. I den tredje 

strategin fann Erikson att läraren placerade barnet i centrum i relation till föräldrarna. Ett 

återkommande tema inom denna strategi är lärarens omsorg om barnet (2010).  

Ur ett internationellt perspektiv visar forskning att det finns positiva effekter av 

föräldrasamverkan (De Carvalho, 2001; Hallgarten, 2000; Tallberg Broman, 2009) men det 

finns även forskning som visar att relationer mellan föräldrar och förskola inte är 

oproblematiska (Billman et al. 2005; Knopf & Swick 2007; Markström, 2011). Ett exempel 

som visar kulturens inverkan på föräldrasamarbete är en Australiensisk studie, där landets 

befolkning utgör en stor mix av etnicitet och ursprung (De Gioia, 2009). Studien visar ur ett 

sociokulturellt perspektiv hur muntlig kommunikation ökar föräldrars och pedagogers 

förståelse för varandras respektive arenor. Resultatet synliggör hur pedagogens attityd och 

förhållningssätt är direkt avgörande för hur föräldrasamverkan utvecklas. Vidare visar 

forskningen att kulturell bakgrund och miljö styr föräldrasamverkan. De Gioias forskning 

visar att om förälder och pedagog har samma kulturella bakgrund främjas samarbete. En 

anledning till dålig kommunikation parterna emellan kan vara just skillnader i detta avseende. 

Den australiensiska studien är extra intressant eftersom den undersöker föräldrasamverkan 

inom barnomsorgen och lägger särskild vikt vid föräldrasamverkan kring omsorgsrutiner som 

rör barnets behov av mat och sömn. Studien uppmärksammar problematiken kring barnets 

sömn eftersom det kan variera mycket i olika familjer, inte minst i olika kulturer. Sömnen kan 

lätt bli en stressfaktor, ett orosmoment för barnet som behöver anpassa sitt sömnmönster 

genom att barnomsorgen skiljer sig från hemmiljön. Om sömn är ett stressmoment för barnet, 

kan det även bli en maktkamp mellan pedagog och förälder (De Goiai, 2009). De Goiais 

studie belyser problematiken i kommunikation kring barnets dagsrytm i förskolan i relation 

till barnets omsorgsbehov. 
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5. Teoretisk anknytning 

Här beskrivs studiens teoretiska utgångspunkter för förståelse och tolkning av det empiriska 

materialet: förskollärares och föräldrars kommunikation genom språket. Dessa teoretiska 

byggstenar utgör en grund för studiens vetenskapliga förankring.  

5.1 Socialkonstruktionism och diskursanalys som teori och metod 

Denna studie har sin grund i socialkonstruktionismen. Det innebär en tradition som ser den 

sociala verkligheten som socialt konstruerad. Den är en produkt som byggs genom språket 

och människors handlande (Engdahl & Ärlemalm- Hagsér, 2015). Det går inte heller att finna 

en slutgiltig förklaring eller beskrivning av verkligheten. Den är på så sätt antirealistisk till 

skillnad från realismen som ser en nåbar, tillgänglig verklighet som sin vetenskap (Bryman, 

2001).  

Inom diskursteori nås verkligheten genom språket (Winther Jörgensen & Philips, 2000). Det 

är språket som utgör basen för den sociala verkligheten. För att förstå föräldrar och 

förskollärares barn- och kunskapssyn och hur den kommuniceras i deras samverkan behöver 

språket studeras. Det gör jag genom att ringa in och definiera diskurser. En diskurs är ett 

bestämt sätt att tala om eller förstå världen (Bryman, 2001). Diskursen byggs upp av att flera 

olika sätt att se på eller beskriva verkligheten tillsammans bildar ett mönster av speciella 

innebörder.  

För att ringa in en diskurs används Foucaults diskursteori (Foucault, 1969). Jag försöker fånga 

diskurser genom att upptäcka regelbundenheter. Ett sätt att upptäcka regelbundenheter på är 

genom att upptäcka vad som utesluts eller inte sägs inom diskursen. Man får då se detta i 

relation till vad man möjligen skulle kunna förvänta sig. Enligt Foucault finns det bakom 

varje diskurs ett hemligt ursprung som man aldrig kan uppfatta helt och hållet. Diskurserna 

vilar på det “redan sagda” som är nedtystat och som täcks över.  

När Foucault använder diskursbegreppet talar han om “diskursiva formationer” (Foucault, 

1969). Diskursen avgörs genom denna gränsdragning. Nilsson (2003) tolkar Foucault som att 

vad som ska inkluderas och vad som ska exkluderas är i ständig förändring genom den sociala 

verkligheten. Diskursen begränsar och utesluter genom vad den innehåller. Det är så den 

upptäcks. Den säger något om verkligheten utifrån hur vi beskriver världen omkring oss. 

Nilsson (2003) förklarar i sin tolkning av Foucault att det finns en rådande medicinsk diskurs i 

samhället om vad som är medicinsk vetenskap. Den har formerats utifrån vad samhället tar 

avstånd ifrån. Alternativ medicin eller icke-auktoriserade terapier är i vår tid exempel på vad 

som uteslutits som medicinsk vetenskap. Det har alltså utvecklats en medicinsk diskurs utifrån 

dessa ställningstaganden. På samma sätt som att det inte finns någon total enighet i 

ställningstagandet om medicinsk vetenskap, går det inte att säga något exakt om diskurser i 

allmänhet.  

Enligt Foucault kan olika professioner vara viktiga diskursbärare (Foucault, 1969). Medicin är 

inte bara språkliga utsagor utan också en praktisk verksamhet. Därför kan inte den medicinska 

kunskapen skiljas från läkarna. På samma sätt kan inte förskolans verksamhet skiljas från 
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förskollärarna. I denna studie säger den barn- och kunskapssyn förskollärarna är bärare av 

något om barnets villkor för en väl avvägd dagsrytm med balans mellan aktivitet och vila i 

förskolan. Det gör även förälderns barn- och kunskapssyn i detta avseende. Föräldern är inte 

professionell i samma bemärkelse som förskolläraren, utifrån sin yrkesroll. Däremot är 

föräldern expert på sitt barn och därmed professionell i sitt eget föräldraskap. I deras 

kommunikation om barnets tillvaro antas skilda diskurser ligga inbäddade. Diskurserna ligger 

till grund för hur de ser på barnets dagsrytm. 

5.2 Kommunikation genom socialt handlande 

Genom att studera språket och därigenom upptäcka vad som sägs i kommunikationen mellan 

förskollärare och föräldrar används diskursanalys. Men för att fördjupat förklara och förstå 

vad som sägs inom diskursen behövs ett verktyg som fokuserar på kommunikationen mellan 

föräldrar och förskollärare. Det blir av intresse att förstå handlandet inom diskursen och 

därför behövs teorier som belyser individen i samspel och kommunikation med sin 

omgivning. Habermas (1995) har genom en komplicerad teoribildning utvecklat en 

kommunikativ teori som kastar ljus på mina intresseområden.  

Habermas talar om tre olika typer av mänskligt handlande: instrumentellt, strategiskt och 

kommunikativt handlande (1995). Det instrumentella och strategiska handlandet är 

resultatorienterat, medan det kommunikativa handlandet har intentionen av nå samförstånd 

och förståelse. I den här studien är det instrumentella handlandet inte av intresse eftersom det 

rör icke-sociala handlingar mellan subjekt-objekt. Däremot är de sociala handlingar som 

förekommer inom diskurser av intresse. Därför är det strategiska och kommunikativa 

handlandet mellan subjekt-subjekt, av vikt.  

Handlingssituation Resultatorienterad Förståelseorienterad 

Icke social handling Instrumentell handling  -------------------------- 

Social handling Strategisk handling Kommunikativ handling 

  

Figur 1. Handlingstyper enligt Habermas (1995, s. 100).                                     

Det strategiska handlandet har intentionen att uppnå ett bestämt syfte. Det har ett resultatfokus 

som kan vara öppet eller förtäckt (Habermas, 1995). En öppen strategisk handling är avsiktligt 

resultatorienterad. Den kommunikation som förekommer i ex. uppföljningssamtalet i 

förskolan kan förstås som en sådan handling. Mötet har en formell karaktär (Markström & 

Simonsson, 2013). Det är förutbestämt och det finns en avsikt och ett fokus; att följa upp 

inskolningen och utbyta information om barnet, men det innehåller också en 

förståelseinriktning i syfte att samarbeta kring barnet. Enligt Habermas är kommunikativt 

handlande de handlingar vi upprätthåller genom mänskliga relationer präglade av 

samförstånd, öppenhet och ömsesidighet (1995). Alla språkliga handlingar är därmed inte 

kommunikativa utan endast de med målet att uppnå förståelse. Enligt Habermas grundar sig 

kommunikativt handlande i en viss typ av kommunikation. Det rör sig om kommunikation där 

syftet är att uppnå ett ömsesidighet utbyte mellan individer. Av den anledningen kan det 
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fortsättningsvis vara vilseledande att tala om förskollärare och föräldrars tal utifrån begreppet 

kommunikation. För att undgå förvirring kommer istället talet om barnets tillvaro beskrivas 

genom begreppet ”språkligt handlande” i den text som presenterar studiens metod, resultat 

och analys framledes. 

Habermas (1995) teori blir användbar för att beskriva handlandet men även för att förstå 

meningen bakom dem och värdera handlandets intention (Gytz Olesen & Möller Pedersen, 

2004). Ett verktyg för att få syn på det kommunikativa handlandet är de giltighetsanspråk som 

Habermas menar visar sig i handlandet: sanning, riktighet och sannfärdighet (Habermas, 

1995). Enligt Gytz Olesen & Pedersen läsning av Habermas kan giltighetsanspråken 

accepteras eller bestridas men med ett förståelseorienterat perspektiv sker detta ömsesidigt 

mellan människor (2004). Målet är alltså att nå ett samförstånd, ett ömsesidigt förtroende, en 

överensstämmelse, i det kommunikativa handlandet. Det är en deliberationsprocess där var 

och en hävdar sin uppfattning, en argumentationsprocedur om vad som är det gemensamma 

bästa och vad som är gemensamma förpliktelser. Kommunikation ger möjlighet till frigörelse 

och uppstår när kommunikationen är ”herraväldesfri” (Habermas, 1995). Genom att pröva 

giltighetsanspråken i det språkliga handlandet mellan föräldrar och förskollärare kan svaret på 

intentionen bakom handlandet i den inringade diskursen visa sig. Förståelseorienterade och 

resultatorienterade språkliga handlingar blir till hjälp för att förstå hur dessa villkorar barnets 

dagsrytm. 

Habermas uppdelning av olika typer av handlande är nära förbundet med hans sätt att se på 

samhället ur ett dubbelt perspektiv uppdelat i ett system- och livsvärldsperspektiv (Habermas, 

1995). Detta dubbla perspektiv att se på handlandet som både förståelse- och resultatorienterat 

blir viktigt i den här studien, eftersom ett pedagogiskt arbete (uppföljningssamtalet) utgör 

både förståelseinriktade och resultatorienterade handlingar (Emilson, 2008; Gytz Olesen & 

Möller Pedersen, 2004). Det är i kommunikationen inom detta förhandlingsområde som 

villkoren för en väl avvägd dagsrytm kan uppdagas.  

5.3 Två tankekomplex för att förstå talet om barnets tillvaro 

Samhällsteoretiska utgångspunkter för att tolka och förstå barnets villkor för en väl avvägd 

dagsrytm i talet om barnets tillvaro utgörs av två filosofiska grunder: det dubbla 

samhällsperspektivet (Habermas, 1995) och den flytande moderniteten (Bauman, 2005). Båda 

dessa tankekomplex är användbara även om Habermas främst betraktade tidsandan som 

senmodern medan Bauman mer gav uttryck för postmoderna tankegångar. Tankekomplexen 

bidrar dels till förståelsen av vad som format de diskurser som visar sig, men också för 

tolkning av innehållet i det språkliga handlandet inom dessa. Individen, förskolan som 

institution och samhället är omgivet av det vi kallar ”tidsandan”. Tidsandan är obeständig och 

består av de rådande ideal som präglar samhället. Habermas samhällsteori (1995) utgår från 

det senmoderna samhället (Emilson, 2008). Det finns en oro hos Habermas över hur samhället 

präglas av teknisk rationalitet och att barnet inte bara ses som en del av civilsamhället utan att 

barnet även kan utgöra statliga intressen. Samhällsforskaren Zygmunt Bauman (2005) 

däremot såg på den moderna tiden som varande på väg in i något nytt och utgår därmed från 

en postmodern samhällssyn.   
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5.3.1 Det dubbla samhällsperspektivet 

Enligt Gytz Olesen & Möller Pedersen (2004) tolkning av Habermas teori är samhället 

uppdelat i abstrakta ”sfärer”. Det innebär att vi i vardagen rör oss mellan olika sfärer som 

präglar oss på olika sätt, likväl som vi präglar dem. Dessa ”sfärer” kategoriseras i grova drag 

till: staten, civilsamhället och marknaden. Staten är samhällets uppbyggnad av lagar och 

riktlinjer utifrån politiska beslut. Marknaden är arbetsmarknaden där tillgång och efterfrågan 

styr. Civilsamhället är det sociala livet som främst styrs av människors normer och 

värderingar. Varje ”sfär” har olika dilemman att brottas med. Staten vill se till det ”allmänna 

bästa” men har samtidigt ett legitimt maktutövande att förhålla sig till. Marknaden präglas av 

dilemmat där konkurrens ger utveckling, men samtidigt bäddar för ojämlikhet. I 

civilsamhället är individens eller gemenskapens behov, egoism eller solidaritet stötestenen, 

enligt Gytz Olesen & Möller Pedersens (2004) tolkning. Det innebär att sfärerna samspelar 

med varandra och har ett förhållande till varandra. System som styrs via pengar och makt har 

en tendens att kolonisera det Habermas kallar “livsvärlden” (Habermas, 1995). Emilson 

(2008) förklarar Habermas kommunikativa teori utifrån ett dubbelt samhällsperspektiv. Enligt 

Emilsons tolkning är livsvärlden det förståelseinriktade, kommunikativa handlandet, medan 

systemet är det strategiska, resultatinriktade. Livsvärlden är de språkliga, sociala och 

kulturella resurser vi använder oss av när vi handlar förståelseinriktat. I det kommunikativa 

handlandet är människan målet, medan människan i det strategiska handlandet endast är 

medlet för att uppnå målet.  

5.3.2 Den flytande moderniteten 

Till skillnad från Habermas senmoderna samhällssyn presenterar sociologen och 

samhällsforskaren Bauman (2005) en mer postmodern samhällssyn. Det är en tidsanda där 

samhället förvandlats från att ha varit en fast (solid) modernitet till att vara en flytande 

(liquid) modernitet (Bauman, 2005). Denna “flytande modernitet” innebär att samhället inte 

längre uppvisar fasta ramar och långsiktiga riktlinjer utan istället innehåller korta, snabba 

förväntningar.  

Enligt Bauman beror denna samhälleliga förändring på att makt och politik alltmer skiljts åt 

inom nationerna. Samhällsprocesserna har förändrats så att nation och stat gått från att ha varit 

tätt sammanfogade till att gå skilda vägar. Makt och politiska intressen utgick tidigare från 

staten för att nå individers allmänna intressen och handlingar. I den senmoderna tidsandan 

styrs våra samhällen istället av en politiskt okontrollerad och global makt. Staten är alltmer 

upplöst. Den är inte längre bunden till en nation och det finns därför inte någon politisk 

agenda. Denna samhälleliga förändring skapar ovisshet och oro hos individen som inte längre 

skyddas av staten utan istället är lämnad att själv bära ansvaret för sina livsvillkor. Till sin 

“hjälp” har individen istället oförutsägbara marknadskrafter, enligt Bauman.  

Innebörden av Baumans (2005) samhällsteori är att den “flytande moderniteten” eller liquid 

modernity som Bauman benämner den, består av kontakter eller ickekontakter istället för att 

innehålla en social fast struktur. Ytterligare en tydlig skillnad är att den “flytande 

moderniteten” till skillnad från förr, bygger på korttidsprojekt snarare än långsiktiga 

planeringar. Detta medför att ord som “utveckling”, “karriär” och “framsteg” blir användbara. 
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Bauman talar om “lateral” istället för “vertical” orientering för människan. Det innebär med 

andra ord ett klättring eller stegring där framgång föder framgång utan att för den skull 

garantera den. Den framgång som var aktuell igår kan nämligen vara oanvändbar när nya 

omständigheter råder. På så sätt är det inte längre viktigt att besitta kunskap och erfarenhet 

från förr. Anpassning och att ställa om sig inför det kommande har ett högre värde.  

Kännetecknande för människan i den “flytande moderniteten” (Bauman, 2005) är individens 

ansvar. Det är individen som har frihet att bestämma och därmed bär ansvar för sitt 

handlande. Istället för att söka bekräftelse genom regler är ledordet flexibilitet. Individen 

förväntas vara tillgänglig och anpassningsbar för att byta taktik på kort tid eller att snabbt 

överge tidigare överlåtelser utan ånger. Bauman (2005) beskriver individen i samhället utifrån 

metaforen av en “hunter” . En jägare som inte bryr sig om “balance of things” utan mer ser till 

egna syften och vinningar. Bauman menar att jägaren i samhället bidrar till individualisering 

och är en slags motpol till de forna samhällsidealen som stod för visionen att ha balans och 

ordning. Enligt Bauman behöver individen utrymme och tid mitt i det rådande “inferno” som 

pågår. Utrymme och tid kan endast erhållas genom att individen upptäcker och blir varse vad 

som inte är ett “inferno”.  

Ytterligare ett anmärkningsvärt kännetecken för den “flytande moderniteten” är att individens 

mål inte längre är att springa för att vinna utan för att hålla sig på rätt spår, att överleva 

(Bauman, 2005). Konsekvenserna blir att individen därför måste slåss för att slippa förlora. 

Detta kräver en uppmärksam, ständigt närvarande individ som snabbt kan röra sig framåt. 

Jägaren tvingas vara på ständig jakt men det finns ingen målgång (utopi), menar Bauman. 

Istället för att sikta mot målet (utopin) befinner sig jägaren redan i dess mitt här och nu och 

den har inget slut. Vad är då livets mening i den flytande moderniteten? Svaret är att det inte 

går att få svar på meningen med livet. Det går endast att jaga bort tanken om att det skulle 

finnas någon sådan.  

5.3.3 Sammanfattning 

Habermas (1995) samhällsteori om det dubbla perspektivet är användbar för förståelsen av 

individen och samhället i en större kontext. Förskolan är en del av vår samhälleliga struktur 

och så även individen. Möten i förskolan mellan förskollärare och förälder har med 

samhälleliga villkor att göra (Emilson, 2008). Förskolläraren har ett samhälleligt uppdrag styrt 

av förskolans läroplan och riktlinjer. Systemet styr samhället och därmed förskolan. Föräldern 

bär ett livsvärldsperspektiv i egenskap av individ i samhället och förälder till barnet som 

introducerats till förskolan. Detta dubbla perspektiv utesluter inte det ena eller andra utan 

rymmer båda. Med det menas att både system- och livsvärldsperspektivet ingår i 

uppföljningssamtalet. Det går inte att särskilja dem åt. Uppföljningssamtalet är ett 

resultatorienterat och ett förståelseinriktat samtal (Markström & Simonssson, 2013). Det 

ligger i skärningspunkten mellan individ och samhälle. I detta samtal uppstår kommunikation 

mellan föräldrar och förskollärare. Kommunikationen delas genom språket där information, 

kunskaper och erfarenheter utbyts (Säljö, 2014). Genom språket uttrycks den barnsyn och 

kunskapssyn förskollärare och föräldrar är bärare av. Därför kan jag i detta övergångsområde 

(Månsson, 2014) där det privata och offentliga samverkar, utläsa vad som styr och villkorar 

dagsrytmen. Genom att studera kommunikationen mellan människor i det institutionella 
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samtalet kan makt, värderingar och dominans undersökas, vilket jag har för avsikt att göra 

(Markström & Simonsson, 2013). Därför är det dubbla samhällsperspektivet relevant för 

studiens syfte att studera det språkliga handlandet i uppföljningssamtalet i förskolan.  

För att fördjupat förstå vår nutida tidsanda, blir Baumans (2005) postmoderna samhällsteori 

användbar som en yttre ram. Baumans teori om den flytande moderniteten omsveper systemet 

och livsvärlden. Istället för ett samhälle med någorlunda fasta ramar och långsiktiga riktlinjer 

uppdelat i system och livsvärld, utgörs tidsandan av en globalt okontrollerad makt. Denna 

tidsanda omger och påverkar även förskolan som institution och de individer som ingår i den. 

Systemet och livsvärlden påverkas på så sätt av tidsandan och präglas av den flytande 

modernitetens ideal. Den barnsyn och kunskapssyn som visar sig i det språkliga handlandet 

mellan förskollärare och föräldrar behöver förstås utifrån tankar om en flytande modernitet, 

eftersom studiens empiriska material är hämtat från ett samhälle i snabb och ständig 

förändring.  
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 6. Metod 

Detta avsnitt redogör för diskursanalys som metodval för studien. Diskursanalys definieras i 

korta drag och jag argumenterar för den inriktning av teori och metod som valts för 

undersökningen. 

6.1 Metodologiska överväganden  

Studiens syfte är att förstå barnets villkor för en väl avvägd dagsrytm med balans mellan 

aktivitet och vila i talet om barnets tillvaro i förskolan. Syftet innebär att förskollärares och 

föräldrars barnsyn och kunskapssyn ställs i fokus. Av särskilt intresse blir då hur denna 

kommuniceras. Ett antagande är att barnsyn och kunskapssyn säger något om hur man ser på 

villkoren för barnets vardag i förskolan. Genom att försöka ringa in diskurser som finns 

inlagrade i kommunikationen och genom att studera innebörden i det som sägs kan man 

närma sig svar på studiens frågeställningar.  

Metoden eller ramverket till uppsatsens teoretiska byggstenar är diskursanalys. Det är en teori 

och metod som vilar på socialkonstruktionistisk grund med synsättet att kunskap konstrueras i 

handlandet (Winther Jörgensen & Philips, 2000). Diskursanalys står för att kunskap inte är en 

objektiv sanning given på förhand utan bygger på att världen skapas och upprätthålls i sociala 

processer. Denna sociala konstruktion av kunskap och sanning leder till olika sociala 

handlingar, vilket medför olika konkreta sociala konsekvenser (2000). Då studien har en 

kritisk ansats och därför vill förstå barnets villkor för en väl avvägd dagsrytm i förskolan med 

balans mellan aktivitet och vila, föll valet av metod på diskursanalys. Metoden passar studiens 

förändringsintresse eftersom diskursanalys har ett kritiskt förhållningssätt till kunskap. Till 

skillnad från traditionell humanistisk teoribildning där språket ses som struktur och objektiv 

kunskap, är språket en social process i ständig förvandling (Winther Jörgensen & Philips, 

2000). I kommunikation mellan förskollärare och föräldrar i uppföljningssamtalet pågår denna 

process som en slags diskursiv praktik.   

En väsentlig premiss för diskursanalys är grundsynen att den sociala verkligheten nås genom 

språket (Winther Jörgensen & Philips, 2000). Det är språket som konstituerar den sociala 

världen och om diskursen förändras, innebär det att även den sociala världen förändras. På 

samma sätt är det om den sociala världen ändras. Då förändras även diskursen. Detta medför 

enligt Winther Jörgensen & Philips att teori och metod måste höra ihop inom diskursanalysen. 

De teoretiska byggstenarna bildar en grund som metoden vilar mot. Därmed kan inte 

diskursanalysen användas i vilken teoretisk ram som helst. Istället utgör teori och metod en 

gemensam ram för vad som ska studeras. Dessa ontologiska och epistemologiska grunder är 

avgörande för användandet av diskursanalys.  

Inom diskursanalys är det vanligt att arbeta med ”naturligt förekommande material” (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000). Valet att samla empiri från uppföljningssamtalet är just för att 

analysera det pågående, “naturliga” samtalet. Till skillnad från att finna svar ur exempelvis en 

intervjusituation är intresset att titta närmare på människors uttryck och hur dessa styr och 

villkorar barnets dagsrytm i ett större sammanhang. 
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Utifrån uppsatsens kritiska teoribildning är inte tanken att söka svar bortom de diskurser som 

visar sig i det empiriska materialet (Winther Jörgensen & Philips, 2000). Det är diskurserna i 

sig som är intressanta och möjliga att analysera.  De kan i ett senare steg diskuteras i relation 

till bredare samhälleliga sammanhang. Det innebär att det inte är möjligt att se allt som det 

empiriska materialet representerar. Jag kan endast göra ett snitt i materialet och analysera vad 

snittet representerar utifrån mina referensramar. Carlsson och Linnér (2005) beskriver 

analysen av detta snitt som en kunskapsprocess mellan teori och empiri. Det innebär att jag 

bearbetar mitt empiriska material utifrån mina erfarenheter och mina egna referensramar, men 

går i ett nästa steg utanför det erfarna till att försöka tolka det lästa i ett vidare perspektiv. Det 

teoretiska perspektivet kan bidra till att jag när jag återvänder till materialet ser det på ett nytt 

sätt. På så sätt bildas ett hermeneutiskt pendlingsmönster mellan teori och praktik. Det 

empiriska materialet läses utifrån mina erfarenheter som förskollärare och som 

förskoleförälder, men genom att distansera mig och försöka gå utanför mitt eget, får jag nya 

infallsvinklar som gör att materialet kan ses i ett stegvis mer generellt perspektiv. Detta gör 

mitt arbete till en abduktiv studie där en växelverkan mellan empiri och teori är ständigt 

pågående (Bryman, 2001). Forskningsansatsen är inte att utgå från antingen teori (deduktivt) 

eller från empiri (induktivt). Istället är det empiri och teori på samma gång. 

6.1.1 Diskursanalytisk ram 

Diskursanalys har utvecklats i olika riktningar och är därmed inte en enda ansats (Winther 

Jörgensen & Philips, 2000). Därför är det av vikt att utifrån nämnda premisser bygga upp en 

diskursanalytisk ram unik för denna studie. Studien utgår från Foucault (1969) och hans 

arkeologiska redskap för att bestämma och definiera en diskurs. Diskurser urskiljs genom  att 

upptäcka ett mönster av den sociala verkligheten genom språkets innehåll. Studien samlar sig 

kring kommunikationen i uppföljningssamtalet i syfte att sätta sökarljuset på det språk som 

används. Genom att se mönster och regelbundenheter kommer innehållsliga meningskluster 

att formera sig och slutligen ett antal diskurser att framstå. Däremot används inte 

diskursbegreppet för att studera diskursens ordning genom makt. Foucaults tankar har över tid 

alltmer betonat diskursen och dess produktion av sanningar som en maktregim, vilket jag inte 

har för avsikt att göra och därför lämnar utanför denna studies omfång.  

Habermas (1995) tankar om det kommunikativa handlandet ligger till grund för förståelsen av 

innehållet i de diskurser som framträder i uppföljningssamtalen. Eftersom studien har som 

fokus att förstå med vilket språkbruk föräldrars och förskollärares barnsyn och kunskapssyn 

kommuniceras, är det språkliga handlandet intressant. Genom att pröva Habermas 

giltighetsanspråk i kommunikationen mellan förskollärare och föräldrar är det möjligt att 

närmare förstå innebörden i det språkliga handlandet. Giltighetsanspråken är: begriplighet, 

sanning, riktighet, sannfärdighet. Enligt Habermas är det just dessa giltighetsanspråk som är 

tecken på kommunikativt förståelseorienterat handlande. Strategiskt handlande med tydlig 

resultatorientering visar upp motsatsen.  

Habermas senmoderna samhällsteori (1995) utifrån ett dubbelt samhällsperspektiv och 

Baumans mer postmoderna samhällsteori (2005) om den flytande moderniteten blir 

användbara för förståelsen av vad som format de diskurser som visar sig, men också för 

tolkning av innehållet i det språkliga handlandet inom dessa. Det samhällsteoretiska 
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angreppssättet gör att kommunikationen mellan förskollärare och föräldrar analyseras utifrån 

en samhällelig kontext. Dels genom det dubbla samhällsperspektivet men också genom den 

flytande moderniteten. Den barnsyn och kunskapssyn som visar sig i kommunikationen 

mellan förskollärare och föräldrar behöver förstås utifrån en postmodern samhällsteori 

eftersom studiens empiriska material är hämtat från ett starkt föränderligt och ”flytande” 

samhälle. Den flytande moderniteten omsveper systemet och livsvärlden och påverkar därmed 

det språkliga handlandet som ska analyseras.  Foucault diskursbegrepp (1969), Habermas 

kommunikativa teori och samhällsteori (1995) samt Baumans tankekomplex (2005) är alla till 

hjälp i det analysarbete som krävs för att tolka och studiens resultat för att ge svar på hur en 

väl avvägd dagsrytm med balans mellan aktivitet och vila i förskolan villkoras i talet om 

barnets tillvaro utifrån kontexten hem-institution-samhälle.  

6.2 Genomförande 

Totalt sju uppföljningssamtal utgör studiens empiri. Det innebär samtal som anordnats i 

anslutning till barnets inskolning i förskolan. Enligt förskolans läroplan ska varje barn få en 

god introduktion i förskolan tillsammans med sin förälder, men till skillnad från 

utvecklingssamtalet är uppföljningssamtalet inte inskrivet i förskolans styrdokument som 

obligatoriskt. Däremot har det karaktären av ett formellt samtal med ett specifikt syfte, 

struktur och agenda (Markström & Simonsson, 2013). 

Uppföljningssamtalen i denna studie är insamlade från tre förskoleenheter i en medelstor 

svensk kommun. Förskollärarna valdes genom snöbollsurval
1
 via kontakter i förskolan. Via 

mail och sms skickade jag ut förfrågan om intresse fanns för deltagande i studie kring barns 

sovvanor i förskolan, vilket skulle innebära en ljudinspelning av ett eller flera 

utvecklingssamtal med föräldrar till barn i tvåårsåldern. Med dessa specifika önskemål var det 

svårt att hitta informanter. En del förskollärare ansåg inte att ett utvecklingssamtal skulle ge 

mig den information jag behövde för studien. Andra upplevde sig stressade och ansåg sig inte 

ha tid. När någon av de förskollärare jag talade med berättade att de skulle ha kommande 

inskolningssamtal senare under terminen förändrade jag mitt urval. Jag insåg att det 

förmodligen skulle bli lättare att få tillåtelse att spela in ett uppföljningssamtal efterföljande 

barnets inskolning, då dessa inte står omnämnda i några styrdokument till skillnad från 

utvecklingssamtalet som genom läroplanen är specifikt angett att förskolan måste erbjuda 

(Markström & Simonsson, 2013). Därmed kunde jag också till stor del nå den målgrupp jag 

var intresserad av: föräldrar och förskollärare till de yngsta barnen på förskolan. Studiens 

initiala intresse att undersöka barnets sovvanor i förskolan förändrades också till att allmänt 

röra föräldrar och förskollärares samverkan för att förstå barnets villkor för hälsa och 

välbefinnande. Plötsligt blev det mycket lättare att få förskollärare och föräldrar som ville 

ställa upp.  

Förskollärarna fick först ett brev som beskrev studiens syften och tillvägagångssätt utifrån 

vetenskapsrådets anvisningar (Vetenskapsrådet, 2008). Därefter lämnade förskollärarna brevet 

vidare till berörda föräldrar (se bilaga a). Via sms, mail och telefon meddelades jag sedan de 

                                                           
1
 Forskaren får kontakt med ett mindre antal människor som är relevanta för undersökningens tema och 

använder dessa för att få kontakt med ytterligare respondenter (Bryman, 2001).  
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tider förskollärare och förälder bestämt för uppföljningssamtalet, för att jag skulle kunna 

planera in mitt empiriska insamlande. Datainsamling bestod av en ljudinspelning i samband 

med uppföljningssamtalet. Jag fanns med i rummet för att starta och stoppa inspelningen av 

samtalet, men var i övrigt passiv observatör under det att samtalet fortlöpte.  

Samtliga avdelningar i studien hade i god tid före uppföljningssamtalet på olika sätt pålyst till 

föräldrarna att samtal skulle erbjudas. De hade föreslagit tid för samtal och även lämnat ut ett 

enkelt dokument med information om vad det uppföljande samtalet skulle komma att 

innebära. Informationen om uppföljningssamtal i dokumentet var ungefär likvärdig på 

samtliga avdelningar. Där stod beskrivet att syftet med samtalet var att följa upp barnets 

introduktion på förskolan och göra en avstämning. Vidare innehöll dokumentet frågor som 

föräldern i förväg skulle fundera över såsom: Hur upplever ni att den första tiden har varit? Är 

det någon information ni saknar? Förskollärarna och föräldrarna använde sedan frågorna som 

stöd i uppföljningssamtalet mer eller mindre fritt. Ytterligare ett stöd för samtalet var den 

dokumentation av barnets introduktion i förskolan som förskollärarna visade upp för att 

synliggöra barnet i förskolemiljön. Dokumentationen kunde bestå av inspelade 

videosekvenser på barnet i aktivitet, foton på barnet eller barnets teckningar och alster.  

När informanter för undersökningen fastställts och insamling av studiens empiri var klar, 

fördelade sig utfallet till tre förskoleenheter. Gemensamt för enheterna är att de ligger i 

bostadsområden i utkanten av en medelstor svensk stad. Områdena har en befolkning som 

främst består av svensk medelklass. Varje förskoleenhet består av flera avdelningar. 

Avdelningarna kan skilja sig åt i inriktning och arbetssätt och kan ligga i en större byggnad 

som delas av flera avdelningar i en större byggnad eller vara placerade solitärt i en separat 

byggnad. Avdelningarna är på så sätt utspridda i flera byggnader som ligger mer eller mindre 

samlade inom förskoleenheten.  Förskoleenhet 1 har en avdelning som består av både förskola 

1-5 år och fritidshem samt drivs med en särskild profil som innebär starkt fokus på 

föräldrasamverkan. På förskoleenhet 2 har avdelning 2 och 3 barn i åldern 1-3. Dessa 

avdelningar är belägna i olika byggnader varav avdelning 3 finns i ett hus med flera 

avdelningar för barn i ålder 1-4 år, medan avdelning två är belägen solitärt i ett separat hus. 

Avdelning 4 som tillhör förskoleenhet 3 är en nyöppnad provisorisk inskolningsavdelning 

med 1-åringar i ett hus med flera avdelningar för barn i åldern 1- 4 år.  

De fem förskollärare som deltagit i studien är samtliga kvinnor. Åldersspannet går från ca 30-

55 år. Kvinnorna har alla arbetat som förskollärare en tid. De har olika lång erfarenhet av 

arbete som förskollärare från att ha arbetat inom förskolan i större delen av yrkeslivet till att 

ha examinerats och anställts som förskollärare under de senaste åren. Bland studiens deltagare 

varierar arbetserfarenheten på den aktuella avdelningen eller förskoleenheten. Även 

anställningsformen varierar från visstid till tillsvidareanställningar.  

De elva föräldrar som deltar i studien har alla barn som består av lika delar pojkar och flickor 

i en ålder av ca 18 månader. Gemensamt för samtal 1-2 samt 4-7, är att föräldrarna har haft 

sin första introduktion med förskolan i samband med inskolningen, då de alla är 

förstagångsföräldrar. I samtal tre finns det ett syskon till barnet som ska skolas in på en annan 
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avdelning inom förskoleenheten. I samtal 1, 2, 4 och 5 är både mamma och pappa med på 

samtalet. I samtal 3 och 7 är mamma med och i samtal 6 är pappa med. 

Samtal Mamma/ Pappa Förskollärare Förskola Avdelning 

1 M1 och P1 FL1 F1 A1 (1-13 år) 

2 M2 och P2 FL2 F2 
 

A2 (1-2 år) 

3 M3 FL3 A3 (1-2 år) 

4 M4 och P4 FL4 
 

F3 A4 (1 år) 

5 M5 och P5 

6 P6 FL5 

7 M7 

 

Figur 2. Uppföljningssamtalens struktur och genomförande i tabellform.   

6.3 Bearbetning av det empiriska materialet 

Vid en första bearbetning av mitt transkriberade empiriska material utgick jag från studiens 

syfte att förstå barnets villkor för en väl avvägd dagsrytm med balans mellan aktivitet och vila 

i förskolan i talet om barnets tillvaro. Arbetet med bearbetningen tog sin början utifrån 

frågeställningarna:   

- Vad villkorar en väl avvägd dagsrytm med balans mellan aktivitet och vila, i talet om 

barnets tillvaro i förskolan?  

- Vilken barnsyn och kunskapssyn kommuniceras mellan föräldrar och förskollärare och 

hur går samtalet till?  

 

I ett första steg lästes materialet i avsikt för att hitta uttryck för hur barnets dagsrytm villkoras 

utifrån förälderns barn- och kunskapssyn och därefter för att se förskollärarens. Utifrån min 

förståelse av materialet noterades först uttryck för deltagarnas barnsyn och därefter 

kunskapssyn. I nästa läsning grupperade jag och kategoriserade samtalens olika utsagor för att 

upptäcka likheter, skillnader och gemensamma nämnare i materialet.    

Efter att ha studerat materialet utifrån mina frågeställningar gick jag vidare i mitt analysarbete 

för att se om några meningsbärande synsätt eller tankekomplex formerade sig. Dessa skulle i 

nästa steg kunna föras samman till diskurser. Jag letade efter uttryck i förskollärarnas och 

föräldrarnas samtal som sa något om uppsatsens kunskapsobjekt: den barnsyn och 

kunskapssyn som förs fram i talet om barnets tillvaro. Detta för att kunna förstå barnets 
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villkor för en väl avvägd dagsrytm med balans mellan aktivitet och vila i förskolan utifrån den 

omsorg, fostran och det lärande som omger barnet. Jag använde Foucaults diskursbegrepp 

(1969) för att hitta formationer som byggts upp av ett bestämt sätt att förstå världen som 

därmed styr handlandet. Jag studerade språket för att upptäcka regelbundenheter och mönster. 

Med hjälp av de kategorier och likheter som skapats i studiens första analysarbete gjordes 

därefter en läsning i syfte att förstå innebörden av delarna och tolka dessa i ett större 

sammanhang.  

Sedan bearbetningen av det empiriska materialet genomförts enligt ovan vill jag påstå att två 

skilda diskursiva formationer hade framträtt: lärandediskursen och förändringsdiskursen. 

Därefter gick jag vidare i mitt analysarbete för att studera kommunikationen mellan 

förskolläraren och föräldern. Eftersom individens utsagor styrs av diskursen ville jag studera 

kommunikationen inom varje nyfunnen formation. Jag bearbetade då materialet för att 

upptäcka diskursens sociala konsekvenser. Utifrån Habermas (1995) kommunikativa teori 

studerade jag förskolläraren och förälderns intentioner bakom sina yttranden inom diskursen. 

Utgångspunkten var då ett dubbelt perspektiv där resultatorienterade och förståelseorienterade 

språkliga handlingar tillsammans bygger upp uppföljningssamtalet och därigenom 

kommunikationen inom diskursen. Jag analyserade språket i syfte att särskilja dessa språkliga 

handlingar. Genom att pröva Habermas giltighetsanspråk för kommunikativt handlande som 

bygger på sanning, riktighet och ömsesidighet kunde jag göra denna urskiljning mellan 

förståelseorienterat och resultatorienterat handlande.  

Efter arbetet med att ringa in vilka diskursiva meningskluster som fanns inflikade i 

kommunikationen och analysera kommunikationen inom diskurserna gick analysarbetet av 

det empiriska materialet in i en ny fas. Då bestod arbetet av att förstå hur diskurser och 

kommunikation villkorar barnets dagsrytm. För att kunna säga något om detta använde jag 

Habermas dubbla samhällsperspektiv (1995). För att fördjupat förstå innehållet i de diskurser 

som visar sig användes även Baumans sociologiska tankekomplex (2005). Detta för att tolka 

och analysera föräldrars och förskollärares barnsyn och kunskapssyn utifrån ett större 

samhälleligt perspektiv. Det medförde att föräldrar och förskollärare inte på individnivå 

ställdes ansvariga för innehållet av vad som sägs i talet inom diskursen. De betraktas här som 

bärare av diskurser och är präglade och påverkade av det samhälle de lever i.  

6.4 Metodkritiska diskussioner 

Diskursanalys som metodval för denna studie bär med sig både starka och svaga sidor. 

Styrkan är dess socialkonstruktionistiska grund som innebär att den pekar på samhällsvillkor 

som bör förändras. Den uttrycker någons mening, men den svarar aldrig på vad som är rätt 

eller fel. Just dessa grunder gjorde diskursanalys som metod användbar för studien. Studien 

har inte intresse av att konstatera, utan snarare att försöka förstå ett problem och med ny fakta 

bidra till utveckling. Kritisk forskning kan inte ange vad sanning är, men den kan delta i den 

demokratiska debatten med sina övertygelser om ett bättre samhälle och därmed bidra till 

förändring (Winther Jörgensen & Philips, 2000). Så ville jag också se på denna studie. 

Ytterligare kunskap om vad som villkorar en väl avvägd dagsrytm i förskolan skulle kunna bli 

ett bidrag i diskussioner som rör förskoleutveckling. Att bidra med kritisk forskning blir då ett 
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led i en lång historia med rötter hos bl.a. Marx och Frankfurtskolan (Winther Jörgensen & 

Philips, 2000).  

Ytterligare något som talar för diskursanalys som metodval är uppsatsens intresse att söka 

svar i människors kommunikation genom språket. Inom diskursanalys studeras språket 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000). Talet är en central del i kommunikation mellan 

förskollärare och föräldrar om barnets tillvaro i förskolan. I kommunikationen utvecklas 

diskurser eftersom språket är diskursivt till sin natur (Säljö, 2014). Diskursanalys gör det 

möjligt att studera de värderingar och det förhållningssätt (barnsyn och kunskapssyn) som 

kommuniceras genom språket.  

Kritiska röster har hävdat att diskursanalys är vetenskapligt oanvändbar eftersom den inte kan 

avgöra vad som är riktigt och att varje resultat bara är en historia av verkligheten bland många 

andra möjliga (Winther Jörgensen & Philips, 2000). En etnografisk studie hade kunnat vara av 

intresse för att förstå barnets villkor för en väl avvägd dagsrytm (Bryman, 2001). Etnografin 

hade dock inte gett utrymme åt uppsatsens kritiska ansats. Studiens syfte är inte att tala om 

vad som villkorar barnets dagsrytm med balans mellan aktivitet och vila. Den vill förstå de 

bakomvarande orsakerna till vad som styr och påverkar villkoren för en väl avvägd dagsrytm 

på ett mer specifikt plan. Detta för att det finns ett förändringsintresse. Genom studiens mer 

specifika syfte att förstå innebörden i föräldrars och förskollärares barnsyn och kunskapssyn 

och hur den kommuniceras kan studiens förändringsintresse besvaras. Studien kan då bidra till 

diskussion och utveckling i relation till bredare samhälleliga sammanhang och därmed ge 

ökad förståelse. 

6.4.1 Uppsatsens trovärdighet 

Kvalitativ forskning använder sig inte likt den kvantitativa forskningen av mätning (Bryman, 

2001). Kvalitativa metoder utgör på så sätt en svaghet genom att resultatet inte kan stärkas 

genom tabeller och siffror som statistiskt ger svar på studiens syfte och frågeställningar. För 

att kompensera för detta är det viktigt att det finns en ordentlig redogörelse av hur forskaren 

gått till väga för att uppnå sitt resultat (Bryman, 2001). Alla faser ska vara tillgängliga för 

granskning och bedömning. Vad gäller reliabiltitet som rör undersökningens pålitlighet, har 

det på grund av studiens kvalitativa utformning inte någon relevans (Bryman, 2001). Att 

uppnå tillförlitlighet och validitet inom diskursanalys som metod innebär istället noggrann 

redogörelse och dokumentation. Genom att skriva ner förfarandet av denna studie och 

informera deltagarna om att resultatet av studien kommer att finnas tillgängligt för granskning 

(vilket jag gjort), stärker jag uppsatsens trovärdighet. Jag utgår från undersökningens syfte 

och dess frågeställningar och beskriver urval och genomförande. Vidare redovisas hur jag gått 

tillväga i min analys av data för att slutligen presentera resultat och analys av undersökningen. 

Det är denna röda tråd som stärker undersökningen och gör den tillförlitlig.      

Ytterligare en aspekt som rör kvalitativ forskning och uppsatsens pålitlighet är att jag som 

forskare aldrig kan se hela verkligheten eller genomskåda min egen roll fullt ut i 

forskningsprocessen (Winther Jörgensen & Philips, 2000). Det innebär att jag i egenskap av 

förälder, förskollärare, universitetsadjunkt etc. bär på en massa roller som präglar mig i mitt 

analysarbete. Att reflektera över forskarrollen i bearbetning och analys av det empiriska 
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materialet är därför mycket viktigt för stärkandet av studiens tillförlitlighet. Jag måste ständigt 

fundera över mitt sätt att se på och läsa ut utsagor ur materialet. 

6.5 Etiska överväganden 

Etiska spörsmål handlar om värdegrundsfrågor. Etik kan därmed ses ur olika infallsvinklar 

beroende på historik, religioners etik, västvärldens filosofiska etikfrågor etc (Dimenäs, 2014). 

Inom humanistisk tradition och kristendom finns den grundläggande etiska regeln om 

människors lika värde. Inom svensk forskning gäller sedan 1990 krav på etiska frågor enligt 

individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2008). Individskyddskravet har fyra huvudprinciper 

som forskaren ska ta hänsyn till; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Vad gäller informationskravet har jag i brev till förskollärarna och 

föräldrarna informerat om undersökningens syfte och att deltagandet är frivilligt. Vidare har 

jag skrivit att deltagarna själva bestämmer över sin medverkan genom sitt deltagande i 

intervjun, alltså i enlighet med samtyckeskravet. Jag har också informerat om att 

undersökningen behandlas konfidentiellt så att inga uppgifter om arbetsplats eller person ska 

kunna identifieras (konfidentialitetskravet). Enligt nyttjandekravet berättar jag att studien 

endast har för avsikt att användas för forskning (se bilaga a). 
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7. Resultat 

Detta avsnitt presenterar studiens resultat. Utifrån läsning och bearbetning av datamaterialet 

framstår tydligast två diskurser som säger något om de konstruktioner, mönster och 

meningsbärande formationer som visat sig och om det språkliga handlande föräldrar och 

förskollärare utbyter i uppföljningssamtalet. Först redovisas vad som framstår som 

eftersträvansvärt inom de skilda diskurserna. Detta sker genom den barn- och kunskapssyn 

som förskollärare och föräldrar bär med sig. Sedan beskrivs det språkliga handlande som 

kommer till uttryck inom diskursen. 

7.1 Den aktiva individen 

Den kunskapssyn som förmedlas i förskollärares och föräldrars yttranden i 

uppföljningssamtalet handlar om den vuxnes sätt att se på barnets lärande i mötet med 

omvärlden (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Vid läsning och bearbetning av materialet 

framträder då en kunskapssyn där barnets lärande innefattar aktivitet. Det verkar som att 

uppfattningen är att det är genom aktivitet barnet lär och utvecklas. Synsättet speglar också en 

bild av att lärandet är ständigt pågående så länge barnet är aktivt. Det är alltså genom barnets 

aktivitet i samspel med omgivningen lärande bildas. En förskollärare uttrycker kunskapssynen 

genom att exemplifiera det aktiva barnets lärande på följande sätt.  

Samtal 1 

FL: “Springa och hoppa ner från små kanter och sådär, åka rutchkana, han prövar även 

cyklarna, det har jag en liten snutt film på, hur han tar sig upp, bara det, och hur man får den 

att börja rulla och lite så, och de ska skjutsa varann…” 

Då barnets lärande i möte med omvärlden innefattar aktivitet ställs krav på individen. Barnet 

förväntas vara aktiv i sitt lärande. Det tycks som att lärandet kräver uthållighet, koncentration, 

fysisk aktivitet och turtagande. Fokus är aktörens tillägnande av kunskap i samspel med 

omgivningen. Förhållningssättet ställer även krav på en samspelande aktiv vuxen. 

Förskolläraren är närvarande och lyhörd för barnets behov och hur hon ska bemöta dessa. 

Framträdande blir en kunskapssyn där individen får stor betydelse. Det är individen eller 

aktören som bidrar till kunskapandet genom sin egen förmåga till aktivt handlande. En 

förälder beskriver att barnet får stimulans av att vara på förskolan till skillnad från att vara 

hemma. Barnet ges större utrymme till att vara aktiv under förskolevistelsen. Det framstår 

som att föräldern ser förskolan som barnets plats för lärande och det är där aktivitet kan ske.    

Samtal 2 

M: “... men det känns så bra när han är här att han får så mycket stimulans hela tiden...det 

känns, jag tycker generellt att det blev en lättnad istället för att vara hemma med honom hela 

dagarna, när han va så liten, så blev det lite som att ja, men jag måste gå ut med honom, jag 

har ju inte varit ute idag, dåliga samvetet, men nu blir det verkligen att han får så himla 

mycket här.” 
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Ett exempel på hur kunskapssynen om det aktiva barnet visar sig i förhållande till vila är när 

en förälder uttrycker behovet av att barnets sömn ska tillgodoses i förskolan dagtid. Det är 

som om föräldern inte förutsätter att förskolan ska ombesörja vila utan ser det snarare som att 

det är “juste om det går att ordna”. I första hand ses förskolan som en plats där barnet 

förväntas vara aktiv.   

Samtal 4 

P: “Han har ju sovit så himla oroligt om nätterna, så det är juste när han får sova på dan, så 

han får sova, att han får sin sömn liksom”.  

Ur förskollärarens perspektiv framträder vikten av att omsorg, fostran och lärande bildar en 

helhet i förskolan. Barnet behöver vila och återhämtning för att sedan förväntas vara aktiv. 

Det kräver en förskollärare som är lyhörd för barnets behov. Barnets återhämtning och vila är 

avvägt efter dess ork och möjlighet till aktivitet.  Utifrån kunskapssynen att barnets lärande 

sker i aktivitet visar sig barnets behov av paus som en förutsättning för att orka vara aktiv och 

lärande. En hel dags förskolevistelse kräver balans mellan aktivitet och vila.  

Samtal 1 

FL: “...men han gillar även när, men jag tror att det är, när han är trött, när han går ner i vila 

lite, då är det skönt att sitta och gunga, eller att gräva i sanden, få den stunden…Och här, han 

har ju relativt långa dagar, så han behöver nog den här pausen på dan, få vila ibland där, och 

lugn och ro så, sen är han ju pigg och sig själv igen sen, liksom…” 

Utifrån den kunskapssyn som beskrivits ovan framträder förskollärarnas och föräldrarnas 

barnsyn. Den verkar kännetecknas av en stark tilltro till barnets förmåga. Lärande sker genom 

att barnet är nyfiket, vetgirigt och tar till sig lärandet i mötet med omvärlden. Dessa citat 

skulle kunna utgöra exempel på en kunskapssyn som ser barnets lärande som pågående så 

länge det är i aktivitet. De sätt de vuxna tar sig an barnet och närmar sig barnet på bildar 

barnsynen. I förskollärarnas och föräldrarnas uttryck visar sig barnsynen genom en 

beskrivning av barnet som en aktiv individ.  

7.1.1 Lärandediskursen 

Vid bearbetning av materialet har utifrån den kunskapssyn och barnsyn som beskrivits har 

mönster och regelbundenheter varit möjliga att se. Dessa meningsbärande mönster har stegvis 

förts samman och kan sägas falla in under en diskurs som här kallas lärandediskursen. 

Diskursen bärs upp av kunskapssynen att barn lär i aktivitet. Aktivitet står för 

bildningsperspektivet att individen är inbegripen i ett livslångt lärande (jfr, Halldén, 2007). 

Detta lärande sker inte enbart i en undervisningssituation utan pågår hela tiden och är situerad 

till den plats där barnet befinner sig. Lärandediskursen är också buren av den självklart 

positiva barnsynen på den aktiva människan. Barnet är en individ som är nyfiken, aktiv i sitt 

kunskapsinhämtande och ständigt lärande. I föräldrars och förskollärares uttryck talas om 

barnets behov av både omsorg, fostran och lärande men det är lärandet som framträder och 

blir tongivande inom diskursen.  
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7.2 Det språkliga handlandet inom lärandediskursen 

Vid bearbetning och analys av de inspelade samtalen framkommer att lärandediskursen bärs 

upp av både resultatorienterade och förståelseorienterade handlingar. Det resultatorienterade 

handlandet genomsyrar lärandediskursen genom uppföljningssamtalets formella karaktär 

(Markström & Simonsson, 2013). Samtalet sker i ett institutionellt sammanhang och har till 

syfte att formellt stämma av och utvärdera barnets inskolning. Det formella samtalet gör att 

parterna har olika roller som innebär olika förväntningar (Linell, 1990). Förskollärarna ger 

uttryck för att uppföljningssamtalets syfte är att få information om barnets tillvaro av 

föräldern. Flera förskollärare är tydliga med att poängtera att samtalet inte är ett 

utvecklingssamtal. Genom dessa påståenden visar sig det resultatorienterade handlandet 

eftersom det finns ett syfte och en förväntan med samtalet.  Frågorna i dokumentet som 

delgetts inför samtalet indikerar en avsikt att förstå förälderns upplevelser av förskolan. Vad 

som kastar ett annat ljus på resultatorienterat handlande inom lärandediskursen är att 

förskolläraren ger intryck av att vara expert på barnet i mötet med föräldern. Eftersom fokus 

är att få information har förskolläraren gjort tydligt att föräldern inte kan förvänta sig något 

delgivande om barnets utveckling och lärande i förskolan. Ändå har hon för avsikt att delge 

information. Trots förtydligande om uppföljningssamtalets funktion använder förskollärarna i 

de flesta fall dokumentation i form av film, foto eller teckningar för att synliggöra barnets 

inskolning och ge information om barnet. Utifrån sin yrkesexpertis beskriver de mer eller 

mindre utförligt barnets dag på förskolan för föräldern. Förskolläraren leder samtalet och ger 

intryck av att vara kunnig på barnet och verksamheten. I citatet nedan ger förskolläraren 

uttryck dels för samtalets resultatorienterade fokus genom att leda samtalet och presentera 

dess syfte (att få information), men också genom att berätta att hon har kunskap om barnet.  

Samtal 1 

FL: “Det är ett uppföljande inskolningssamtal, så det är för att vi ska stämma av hur ni tycker 

att det har gått från inskolningen och till nu, vad som har varit bra, vad som kan bli bättre och 

lite så där. X dag. Jag tänkte att vi börjar med eran, med eran lilla lapp som ni har fått fylla i, 

för att höra era tankar, sen tar jag lite, en dag för X här och sen blir det lite film på slutet.” 

På samma sätt som förskolläraren ger intryck av att vara kunnig i det resultatorienterade 

handlandet inom lärandediskursen, visar sig förälderns språkliga handlande resultatorienterat 

när uttalanden inte bara utgår från det egna barnet, utan även består av uttalanden om 

förskolans verksamhet och sätt att arbeta. Det innebär ett pedagogiserat föräldraskap 

(Markström, 2011) som visar på kompetens och kunnande. Det finns en förväntan att som 

förälder ge information till förskolläraren, vilket i sig är ett tecken på resultatorienterat 

handlande, men ännu mer intressant är att föräldern ser sig som kompetent i frågor som inte 

bara rör det egna barnet. Föräldern i citatet nedan ger uttryck för att ha kunskap om hur 

yrkesskickliga pedagogerna är. Hon anser sig ha kompetens för vad det innebär att utgå från 

barnets förutsättningar i en förskolekontext.  

Samtal 4 

M: “Men annars tycker jag att det känns väldigt tryggt, jag tycker att både du och X är väldigt 

kompetenta, så, ni utgår från småbarns förutsättningar, det tycker jag känns väldigt bra..” 
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Vad som kan sägas utifrån de resultatorienterade handlingar som beskrivits ovan är att det 

råder en viss “omvändhet” mellan föräldrar och förskollärare. Förskolläraren som har i 

uppgift att få information om barnet, uppträder istället som “expert” genom att delge 

information om barnet. På samma sätt uppträder föräldern som “expert” genom att delge 

information om verksamheten. De talar alltså inte utifrån sina naturliga utgångspunkter.  

I det förståelseorienterade handlandet är däremot föräldern och förskollärarens respektive 

roller i ordning. Uttryck för detta språkliga handlande uppstår när både föräldern och 

förskolläraren delar information med varandra och bägge parter intresserar sig för att förstå 

det som sägs. Föräldern beskriver barnet i hemmiljön och förskolläraren beskriver barnet i 

förskolemiljön. Utifrån dessa olika kontexter möts förskollärare och förälder. Genom att 

lyssna, ställa frågor och försöka förstå beskrivningar om barnet kan samförstånd uppstå. Det 

innebär ett deliberativt samtal och ett aktivt turtagande. Både förskollärare och föräldrar är 

överens om att barnet behöver balans mellan aktivitet och vila för att orka med förskolan.  

Samtal 1 

FL: “Två till två och en halv timma har han ju sovit nu, han vaknar strax innan mellanmålet, 

men vi får kanske se om vi ska reglera det lite, eller hur är det hemma?” 

M: “Men, jag tror att vi har försökt nu, när det har varit helger och sådär, att hålla det till 

max två timmar.”  

P: “Asså, vi får ju känna oss fram, men det är en jätteskillnad sedan han började här för innan 

när jag var hemma med honom, då sov han ju 30, 40 minuter.” 

M: “Och somnade ändå inte på kvällen. Så vi var ju liksom nästan inne på att plocka bort 

sömnen helt då, men sen så fick vi rådet att nej, men vänta till han börjar förskolan då kommer 

det ändras.”  

P: “Det tvärvände.” 

FL: “Och här, han har ju relativt långa dagar så han behöver nog den här pausen på dan.”  

P: “Mm, det tror jag också, absolut.”  

M: “Det tror jag absolut.”  

Tecken på förståelseorienterat handlande inom lärandediskursen finns också i personliga 

tillhörigheter som följer med barnet från hemmet till förskolan. Dessa övergångsobjekt är 

broar mellan hem och förskola som gör att ett förståelseorienterat handlande blir möjligt. 

Exempel på ett sådant objekt är vagnen. Föräldrarna inbjuds då av förskolläraren att ta med 

sig hemmets vagn till förskolan för att underlätta för vilan under dagtid. Förskolläraren tar på 

så sätt hänsyn till barnets behov av en väl avvägd dagsrytm med balans mellan aktivitet och 

vila.  

Samtal 4 

FL: “Och sen när X sover, jag vet inte om han sover över 15 timmar eller? Sa X nånting om 

att dra hit en vagn eller?” 
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M: “Ja, vi pratade om att dra hit en vagn så att han, ifall att han somnar sent och sover länge 

så kan jag ju gå och handla in eller …” 

7.3 Den föränderliga platsen  

Andra uttryck som visat sig i läsning och bearbetning av förskollärarnas och föräldrarnas 

yttranden och som tillsammans bildar ett mönster, är de uttryck som rör förskolans miljö. Den 

kunskapssyn som präglar de beskrivningar som visar sig i den vuxnes syn på barnets lärande i 

mötet med omvärlden är miljön eller snarare platsens betydelse. Det verkar som barnets 

lärande är styrt av platsen som omger det. Kännetecknande för de uttryck som visar sig är att 

platsen är självskriven och förgivettagen. Barnets lärande är styrt av de lokaler och 

avdelningar som finns på förskolan, vilka utgör platser där barnet vistas.   

Samtal 3   

FL: “Så efter frukost varje dag så går vi in på X och sen så är det en stund utav lek därinne 

och sen delar vi upp oss igen i Xbarn och Xbarn, så går vi in till oss…”  

Eftersom platsen har stor inverkan på barnets lärande är det av vikt hur den är organiserad. I 

nästintill alla samtal finns beskrivningar från förskolläraren om rutiner och arbetssätt. 

Beskrivningarna rör dagliga förändringar för barnet som innebär många förflyttningar i form 

av byten av lokaler, miljöer, barn och personal. Utifrån dessa beskrivningar framträder platsen 

som föränderlig. Föräldrar och förskollärare ser platsen som föränderlig men även dess 

organisation, verksamhet och innehåll där barnet är en del.  

Förskolan som föränderlig plats och organisation uttrycks av föräldrar och förskollärare som 

självklar och förgivettagen. Det förekommer också uttryck för ovisshet och oro när 

förändringar sker. Personalbyten eller förflyttningar är exempel på hur förskolan som 

föränderlig plats formas och skapar otrygghet hos föräldern.   

Samtal 5 

P: “Ja, det var vi ju, oroligt, å ska hon redan va där...jag trodde verkligen bara det skulle vara 

fokuserat på de här två rummen och i mindre grupper och sådär, vi kände oss lite oroliga där i 

början…” 

Ett framträdande mönster inom kunskapssynen att den föränderliga platsen styr barnets 

lärande, är betoningen på barnets självständighet. För att klara av föränderlighet i miljön visar 

sig en barnsyn där barnet förväntas vara självständigt, kompetent och anpassningsbart. En 

förskollärare beskriver att det är då barnet klarar sig själv, det fungerar i förskolans arbetssätt 

och rutiner. Det är genom förändringar i organisationen barnet utvecklar självständighet.  

Samtal 3  

FL: “ I ett rum så kan man få säga till henne att; du kom så ska vi gå och byta en blöja eller 

kom så går och tvättar, eller kom så läser vi en bok, och hon är nöjd med det, hon behöver ju 

inte ha den här närheten hela tiden, även om hon vill ha det så behöver hon inte ha det, som 

nån annan kanske som måste va nära en vuxen, X klarar det här med avstånd och man finns i 

rummet, tycker jag, så att hon funkar jättebra, tycker jag, det har gått så bra.” 
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Ett annat exempel på hur barnet förväntas klara föränderlighet är genom anpassning. Citatet 

nedan utgör ett exempel på hur föräldern ser barnets snabba möjlighet att anpassa sig som en 

vinning. Det verkar som att barnsynen vid utläsning av de uttryck som bildar detta mönster, 

står för att ju mer föränderlig miljön är, desto mer flexibelt behöver barnet vara. 

Föränderlighet kräver i sin tur förändringsbenägenhet eller anpassning. En förälder uttrycker 

exempelvis hur barnet inte ansetts behöva den tid som var avsedd för inskolning utan 

lyckades anpassa sig till verksamheten snabbare än planerat.        

Samtal 7 

M: “Nej , men jag tycker att det var rätt bra, jag tycker liksom, det tog några dar och det 

tyckte jag var jättebra.” 

F: “Du var med första veckan?” 

M: “Ja, och jag tror inte han var med så många dar.” 

F: “Nej, ni brukar ju ha måndag, tisdag, onsdag torsdag.” 

M: “Ja, för jag tror det, nåtsånt, för två veckor eller nåtsånt fick han först…” 

F: “Ja precis.” 

M: “...att det skulle va nån timme sådär. Men han behövde ju inte va alla.” 

7.3.1 Förändringsdiskursen 

De citat som använts ovan beskriver en regelbundenhet eller ett mönster utifrån den 

kunskapssyn och barnsyn som föräldrar och förskollärare bär med sig. Steg för steg har 

meningsbärande mönster och regelbundenheter förts samman utifrån bearbetning av 

materialet och kan sägas falla in under en diskurs som här kallas förändringsdiskursen. 

Kunskapssynen inom förändringsdiskursen bärs upp av platsens betydelse för barnets lärande. 

Platsen är opåverkbar för individerna men även föränderlig vilket kräver anpassning. Därför 

präglas barnsynen inom förändringsdiskursen av syn på barnet som autonomt och 

anpassningsbart. Ju lättare barnet har till självständighet och anpassning desto bättre klarar 

barnet att tillgodogöra sig lärandet.    

7.4 Språkligt handlande inom förändringsdiskursen 

På samma sätt som det språkliga handlandet bearbetats och analyserats inom lärandediskursen 

har förändringsdiskursen studerats. Det är samma formella samtal (uppföljningssamtalet), 

däremot är diskurserna skilda vilket påverkar det språkliga handlandet innehåll. Precis som 

för lärandediskursen visar sig förskollärare och föräldrar använda sig av både 

resultatorienterade och förståelseorienterade handlingar. Vid bearbetning och analys av de 

uttryck som bildar förändringsdiskursen visar sig det resultatorienterade handlandet när 

förskollärare och föräldrar beskriver platsens pedagogiska syften och fördelar. Precis som i 

det resultatorienterade handlandet inom lärandediskursen utgår förskolläraren från sin 

yrkesexpertis i kunnandet om barnet och verksamheten. En förskollärare ger uttryck för att 

förändringar ska vara ett slags invänjning eller anpassning till det som ska komma. Därför är 
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det bra att det sker förflyttningar för barnet. Barnet får på så sätt möjlighet att vänja sig vid att 

vara på en annan avdelning tillsammans med andra pedagoger. Platsens föränderlighet har ett 

pedagogiskt syfte att träna barnet till anpassning.     

Samtal 5 

FL: “ För det är ju ganska lugnt här, för hon sover och sen så vaknar hon och då är det ju 

oftast barn som sover därute också, långtid, så det är inte jättemycket barn, vi försöker stänga 

in till X och till X, så det är inte jättestort hopp, och sen vill vi, det ska ju va lite samarbete 

också framöver, att de ska gå in där..” 

Ett annat uttryck för resultatorienterade handlingar sker i det pedagogiserade föräldraskapet 

(Markström, 2013).  Det finns mönster som visar att föräldrarna beskriver verksamhetens 

pedagogiska syften och avsikter inom förändringsdiskursen. Förskolan blir platsen där barnet 

utvecklar självständighet och anpassning i föränderlighet. Genom att barnet tar avsked från 

modern övar det sig på dessa färdigheter.    

Samtal 2  

M: “Mmm, men det är ju ganska skönt sådär när man går till jobbet på morgonen eller man 

går iväg och så, att han brukar vinka och slängpussar och han blir inte berörd av det, och det 

är väldigt skönt, faktiskt..”  

Om resultatorienterade handlingar kännetecknas av den föränderliga platsens pedagogiska 

syften och avsikter för utveckling av barnets självständighet och anpassning, visar 

förståelseorienterade handlingar sig inom förändringsdiskursen när föräldrar och förskollärare 

uttrycker samförstånd och respekt för varandras respektive områden. Ett exempel kan vara då 

föräldern anpassar sitt schema för att barnet ska undvika förflyttning till annan avdelning 

sommartid.  Förälder vill hitta en lösning för att undvika förändring och anpassning för barnet 

och förskolläraren har förståelse för det valet .  

Samtal 3 

M: “Jag tror att han ska ta nån vecka tidigare, så han är ledig vecka 28 också, och ta en vecka 

föräldraledigt, och så tror jag att 27 kanske jag jobbar tre dagar, eller jag jobbar, styr lite 

själv och sådär, ja det blir inte så mycket, det är ju skönt, ja det är skönt att de slipper byta, 

hade det vart att X ska gå på X ja då hade man ju inte..”  

Det finns även uttryck som visar det omvända perspektivet med hänsyn till barnets behov av 

anpassning. Förskolläraren ser platsens betydelse som en hjälp för barnet. Genom att låta 

barnet komma utanför ordinarie schemalagd tid vill förskolläraren ge barnet kontinuitet och 

trygghet. Det förståelseorienterade handlandet uttrycks då förskolläraren förstår förälderns 

önskan om att barnet inte ska förlora den anpassning det fått till förskolan som plats.     

Samtal 7 

M: “Men kan man ha honom här en dag iallafall liksom? För att han inte ska tappa det, eller? 

FL: “ Du kan ju ha honom lite, som halv två, eller vad säger jag, halv nio halv två, som de 15-

timmars…” 

M: “Det går bra?” 
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FL: “Ja, för det har vi också sagt, till de här nya, att det är inte bra om de är borta för länge.” 

7.5 Sammanfattande drag för lärande- och förändringsdiskursen 

I det empiriska materialet har framförallt två diskurser visat sig: lärandediskursen och 

förändringsdiskursen. Lärandediskursen bärs upp av kunskapssynen att barnet lär i aktivitet. 

Lärandet är på så sätt ständigt pågående så länge barnet är aktivt, vilket gör att individens roll 

har en signifikant betydelse. Barnsynen som lyfts fram kännetecknas av ett nyfiket, vetgirigt 

och aktivt barn. Eftersträvansvärt inom diskursen är alltså barns lärande genom driven 

aktivitet. Förändringsdiskursen visar upp en kunskapssyn med ett annat fokus. I de mönster 

som bildats i förändringsdiskusen ges platsen störst betydelse för lärandet. Kännetecknande 

för förändringsdiskursen är att platser är föränderliga men självskrivna vilket kräver 

anpassning. Barnsynen inom förändringsdiskursen präglas av synen på barnet som 

självständigt och anpassningsbart. Vad som då framstår som eftersträvansvärt är tilltron till 

barns förmåga till lärande genom att hantera förändringar. 

Resultatet visar upp två skilda diskurser med olika signifikanser i den barnsyn och 

kunskapssyn de ger uttryck för. Det skiljer sig åt genom att de har olika fokus i vad de anser 

vara värdefullt och eftersträvansvärt. Inom lärandediskursen visar sig barnets lärande genom 

driven aktivitet och inom förändringsdiskursen visar sig barnets lärande genom förmågan att 

hantera förändringar. Är dessa diskurser motstridiga? Både ja och nej. Diskurserna skiljer sig 

åt genom att betona på olika saker, men i en jämförelse av lärandediskursen och 

förändringsdiskursen går det också att upptäcka att de relaterar till varandra. Det som framstår 

som eftersträvansvärt inom diskurserna kan likna varandra och tangera varandra i en 

jämförelse. Den föränderliga platsen ställer krav inom förändringsdiskursen på barnet att 

utveckla självständighet och anpassning. Inom lärandediskursen finns förväntningar på en 

aktiv, vetgirig ständigt lärande individ. Även om diskursernas barn- och kunskapssyn lägger 

vikt vid olika saker ställer de båda stora krav och förväntningar på individen. Dels genom hur 

barnet förväntas vara och hur det förväntas bete sig. Detta medför att diskursernas innehåll 

liknar varandra.   

Även när det gäller det språkliga handlandet inom diskurserna går det vid en jämförelse att se 

likheter i det resultatorienterade och det förståelseorienterade handlandet. I det 

resultatorienterade handlandet uppvisar föräldrar och förskollärare såväl inom 

lärandediskursen som inom förändringsdiskursen uttryck för pedagogiska avsikter och 

vinningar. Inom lärandediskursen visar sig ett slags “omvänt” förhållande, när förskollärarna 

uttrycker sig om barnet och föräldrarna uttrycker sig om verksamheten. Inom 

förändringsdiskursen framstår inte detta omvända förhållande särskilt distinkt. Det 

resultatorienterade handlandet framträder istället då både föräldrar och förskollärare uttalar 

sig om den föränderliga platsens pedagogiska vinningar för att på så sätt utveckla 

självständighet och anpassning. Föräldrarna befinner sig i det resultatorienterade handlandet i 

ett slags pedagogiserat föräldraskap (jfr, Markström, 2013).   

Förståelseinriktade handlingar blir till när föräldrar och förskollärare hittar lösningar för att 

underlätta för barnet. I lärandediskursen yttrar sig dessa handlingar genom deliberativ 

kommunikation om barnets behov av balans mellan aktivitet och vila i syfte att förstå barnets 
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behov. Det språkliga handlandet sker genom att förskollärare och föräldrar försöker förstå 

varandras domäner, snarare än att korsa dem (“omvänt” förhållande). Också i 

förändringsdiskursen utgår föräldrar och förskollärare från barnets perspektiv för att skapa 

trygghet då platsen eller miljön förändras.  Det förståelseorienterade handlandet bygger på att 

förskollärare och föräldrar delar information i samförstånd med ett ömsesidigt förtroende.    

Vad som framstår som eftersträvansvärt inom diskurserna: 

● Lärandediskursen bärs upp av kunskapssynen som innefattar den aktiva individen i det 

ständigt pågående lärandet. Barnsynen präglas av stark tro till det vetgiriga, nyfikna 

barnet. Eftersträvansvärt inom diskursen är alltså barns lärande genom driven aktivitet. 

● Det språkliga handlandet visar sig genom resultatorienterat handlande då 

förskolläraren utifrån sin yrkesprofession uttalar sig om barnet och föräldern utifrån ett 

pedagogiserat föräldraskap, uttalar sig om förskolans verksamhet. Ett slags “omvänt” 

förhållande skapas. Förståelseorienterat handlande framträder då föräldrar och 

förskollärare försöker förstår varandras domäner istället för att uttala sig kunniga inom 

dessa. Det visar sig även då barnets perspektiv lyfts fram.  

  

● Förändringsdiskursen bärs upp av kunskapssynen som innefattar den självskrivna 

föränderliga platsen. Barnsynen kännetecknas av att barnet ses som självständig, 

kompetent och anpassningsbar. Eftersträvansvärt är tilltron till barns förmåga till 

lärande genom att hantera förändringar. 

● Det språkliga handlandet visar sig genom resultatorienterat handlande då 

förskollärare och föräldrar ser den föränderliga platsen utifrån pedagogiska syften och 

avsikter. Förståelseorienterat handlande framträder när föräldrar och förskollärare 

uppvisar respekt och samförstånd. Detta handlande visar sig då barnets behov i 

föränderliga platser tillgodoses.   
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8. Analys 

Här beskrivs tolkningen av studiens resultat efter insamlande och bearbetning. Innebörden av 

lärandediskursen och förändringsdiskursen förklaras för att ge en förståelse för hur dessa 

kan villkora barnets dagsrytm med balans mellan aktivitet och vila.   

Resultatet har främst visat två meningsbärande tankekomplex som kommer till uttryck i 

föräldrars och förskollärares barn- och kunskapssyn och handlande i uppföljningssamtalet: 

lärandediskursen och förändringsdiskursen. Diskurserna säger något om villkoren för en väl 

avvägd dagsrytm med balans mellan aktivitet och vila genom vad de innehåller, men de 

berättar även vad som villkorar barnets dagsrytm i förskolan genom vad de inte innehåller 

(Foucault, 1969) genom vad som sägs eller inte sägs inom dem. Utifrån Habermas (1995) och 

Baumans (2005) samhällstankar vill jag synliggöra hur det finns tecken på obalans som råder 

i förhållandet mellan aktivitet och vila och att det finns en risk att barnets dagsrytm inte är väl 

avvägd under dessa rådande diskurser. Habermas dubbla perspektiv (1995) med uppdelning 

system - livsvärld är till hjälp för förståelsen av förskolan som institution i relation till 

individen. Baumans flytande modernitet (2005) används för att fördjupat förstå resultatet ur 

ett postmodernt perspektiv.        

8.1 Innebörden av lärandediskursen 

Utifrån den lärandediskurs som visat sig kan utläsas att lärande är styrande i den sociala 

praktik som omger föräldrar och förskollärare. Kännetecknande för de meningsbärande 

formationer som ingår i lärandediskursen är kunskapssynen som innebär en betoning på den 

aktiva individen i det livslånga lärandet. Dessa formationer leder tanker till Baumans (2005) 

postmoderna samhällsteori som pekar på att individen spelar en mycket aktiv roll i det nutida 

samhället. I rollen som “jägare” 
2
 är individen på ständig språngmarsch för att hålla rätt spår 

och slippa förlora. I den flytande moderniteten finns inget slutmål, vilket också relaterar till 

kunskapssynen om det livslånga lärandet. I lärandediskursen finns inget avbrott utan lärandet 

är ständigt pågående. Därmed är det bestämt frånkopplat förmedlingspedagogik där den 

vuxne styr och barnet har en passiv mottagarroll. Kunskapssynen inom lärandediskursen 

ställer krav på en aktiv individ. Lärandet uppstår hela tiden genom den miljö och atmosfär 

som omger individen. Omvärlden är öppen för individen likt ett smörgåsbord, men det är upp 

till individen själv att ta för sig av det lärande som erbjuds.  

I och med att individen förväntas vara aktiv i sitt kunskapande har vila och återhämtning inte 

så hög prioritet inom lärandediskursen. Bauman (2005) menar att då jägaren har siktet inställt 

på jakt krävs aktivitet och uppmärksamhet. Tid för reflektion eller återhämtning är av 

underordnad betydelse. Inom lärandediskursen visar sig vilan på samma sätt vara ett 

omsorgsbehov av underordnad betydelse då dess syfte endast består av tid att ge återhämtning 

för att klara av lärandet.  

                                                           
2
 Se kap 5.3.2 där Baumans tankekomplex med individen i rollen som ”jägare” beskrivs.  
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8.1.1 Tron på individen 

Innebörden av lärandediskursen består av tron på individen. Vad som framstår som 

eftersträvansvärt i den barnsyn som framträder är en stark tilltro till ett aktivt barn, vetgirigt 

och nyfiket, fullt av lust att ta till sig det förskolan erbjuder. Det ställer krav på barnets 

förhållningssätt till omvärlden. Barnet förväntas vara aktiv för att tillgodogöra sig sin 

förskolevistelse på bästa sätt. Genom samspel med omgivningen uppstår lärandet. Det ställer 

krav på barnet som en aktör, där barnet blir delaktigt i ett socialt sammanhang. Bauman 

(2005) beskriver människan i den “flytande moderniteten” som en individ med stort ansvar 

för sitt eget handlande. Det har skett en individualisering i samhället. På samma sätt ses barnet 

bära ansvar för sitt lärande i förskolan från tidig ålder. Men barnets aktörskap ställer också 

krav på den vuxne. Det aktiva barnet som får ta för sig och vara delaktig drar in den vuxne i 

ett socialt samspel. Då krävs det även en aktiv vuxen som ser barnet och dess behov för att 

tillgodogöra sig lärandet. Bauman (2005) menar att läraren står inför en svår utmaning i sitt 

uppdrag att hjälpa elever tillgodogöra sig samhällets syn på kunskap som ständigt pågående 

och utan slutmål. Bauman menar att läraren tvingas både till att acceptera “infernot” och att 

lära eleverna att göra detsamma.   

8.1.2 Kolonisationen i det språkliga handlandet inom lärandediskursen 

Vid studerandet av föräldrar och förskollärares språkliga handlande i talet om barnets tillvaro 

visar sig inom lärandediskursen både resultatorienterade och förståelseorienterade handlingar. 

I det resultatorienterade handlandet inom lärandediskursen med dess syfte och frågor, uppstår 

en distans mellan förskollärare och föräldrar. Föräldrarna ger uttryck för ett pedagogiserat 

föräldraskap (Markström, 2013) och förskollärarna är bärare av sitt handlande utifrån sin 

yrkesprofession. Utifrån det dubbla samhällsperspektivet (Habermas, 1995) är föräldrar och 

förskollärare styrda av systemet och livsvärlden. Systemet styrs av makt och pengar och kan 

lätt kolonisera livsvärlden, enligt Habermas. I talet om barnets tillvaro bärs det 

resultatorienterade handlandet inom lärandediskursen upp av systemet, medan det 

förståelseorienterade handlandet bärs upp av livsvärlden. Det innebär att det pedagogiserade 

föräldraskapet och förskollärarnas yrkeskunnande har kommit till av systemet. Lagar, 

riktlinjer och politiska beslut har format de uttryck som visar sig i det resultatorienterade 

handlandet.  Det förståelseorienterade handlandet är däremot styrt av de normer och 

värderingar som präglar människors livsvärld. Förståelseorienterade handlingar visar sig när 

föräldrar och förskollärare försöker förstå varandras domäner istället för att visa på “expertis” 

inom dessa, genom ett slags “omvänt” förhållande. Det omvända förhållande som uppstår i 

det resultatorienterade handlandet då förskollärare och föräldrar visar “expertis” inom 

varandras domäner i ett slags “omvänt” förhållande, utgör exempel för hur systemet 

koloniserar livsvärlden. I detta handlande bär individen fram pedagogiska mål och avsikter 

skapade av systemet.  

8.2 Innebörden av förändringsdiskursen 

Kännetecknande för vad som bildar förändringsdiskursen är kunskapssynen om den 

föränderliga platsens betydelse för lärandet. Barnets dag är styrd av förändringar utifrån 

förskolans miljö och organisation. Förändringar ses som ofrånkomliga och oundvikliga inom 
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förändringsdiskursen. De går inte att göra något åt. I den “flytande moderniteten” talar 

Bauman (2005) om att det pågår en “lateral” orientering för människan. Denna orientering 

består av klättring, stegring, utveckling och framsteg. I likhet med den kunskapssyn som 

förändringsdiskursen uppvisar, är framgång snabbt oanvändbar i den “flytande moderniteten” 

när nya omständigheter råder. Den föränderlighet som förskollärare och föräldrar ger uttryck 

för i förändringsdiskursen korresponderar väl med den flytande modernitetens tidsanda. 

Människan är ute efter att besitta mer och mer information och fler och fler färdigheter utan 

att mättas. Den framgång som var aktuell igår blir snabbt oanvändbar när nya omständigheter 

råder.  

Samtidigt som förändringsdiskursen visar på förskolans miljö som föränderlig visar sig också 

synen av förskolan som institution som självskriven. Det beror på att förskolan som institution 

är en självklar del av samhällets struktur och uppbyggnad inom förändringsdiskursen och 

därigenom självklar. Anledningen till detta är statens makt över människors livsvärld 

(Habermas, 19995). Föräldrar är bärare av en livsvärld och förskolan är en del av det system 

som kallas utbildning där barnet introduceras i tidig ålder. Staten har genom detta system 

möjligheten att starkt påverka människors livsvärld. Det gör förskolan opåverkbar. Inom 

förändringsdiskursen har institutionen en självklar bestående plats medan rådande 

förhållanden inom institutionen är föränderliga och flytande. Den flytande moderniteten 

(Bauman, 2005) med sin föränderliga tidsanda omsveper systemet vilket påverkar dess 

innehåll.   

8.2.1 Kravet på individen 

Barnets föränderliga dag på förskolan ställer krav på barnet att kunna hantera förflyttningar, 

personalombyten och överlämningar. Det gör att den barnsyn som framträder inom 

förändringsdiskursen är ett självgående och anpassningsbart barn som klarar av dessa 

omorienteringar. Inom förändringsdiskursen ses barnet just som kompetent och självständigt. 

Det är en förutsättning för att förskolan och barnets dag ska fungera. Förändringsdiskursens 

barnsyn stämmer väl med idén om det kompetenta barnet. En barnsyn som generellt präglar 

texter om svensk förskola och som varit en grundförutsättning för utbyggnaden av förskolan i 

de nordiska länderna (Kampmann, 2004; Bjervås, 2003). Bauman (2005) menar att 

anpassning och flexibiltiet är egenskaper som värdesätts högt inom den flytande 

moderniteten. I det föränderliga samhället är det mycket viktigare att snabbt kunna ställa om 

sig inför det kommande än att besitta kunskaper och erfarenheter från förr. Barnet behöver 

vara kompetent att klara av den snabba förändringstakten. Det ställer krav på barnet att vara 

självgående. Kännetecknande för människan i den flytande moderniteten är just detta 

individuella ansvar. Ledordet är flexibilitetet och individen förväntas vara anpassningsbar och 

att snabbt överge tidigare överenskommelser utan ånger. Barnsynen inom 

förändringsdiskursen stämmer väl överens med människosynen i den flytande moderniteten.   

8.2.1 System och livsvärld i det språkliga handlandet inom förändringsdiskursen 

Resultatorienterat handlande sker inom förändringsdiskursen då förskolläraren och föräldern 

beskriver förändringar i form av överlämningar, förflyttningar mellan avdelningar och 

liknande, utifrån pedagogiska avsikter. Precis som i lärandediskursen bygger det språkliga 
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handlandet då på förskollärarens profession och ett pedagogiserat föräldraskap. 

Förändringarna är en hjälp för barnet att vänja sig vid ett samhälle i föränderlighet. Utifrån det 

dubbla samhällsperspektivet (Habermas, 1995) är föräldrar och förskollärare bärare av en 

livsvärld men de ingår även i det samhällssystem som innefattar förskolan. Styrdokument och 

förskolan som organisation gör att föräldrar och förskollärare är underordnade systemets 

villkor. När förskollärare och föräldrar ser den föränderliga platsens pedagogiska avsikter har 

systemet koloniserat livsvärlden. Föräldrar och förskollärare som bärare av en livsvärld är 

starkt styrda av de mål och riktlinjer som finns framskrivna om förskolans verksamhet. Att 

förändringar är krävande för barnet, vilket skulle kunna utgöra uppfattningar utifrån 

individernas livsvärldar, är underordnat. Förskolan blir systemets förlängda arm genom sina 

krav på individernas livsvärld.     

Det förståelseorienterade handlandet inom förändringsdiskursen visar sig när föräldrar och 

förskollärare delger varandra erfarenheter och utbyter tankar ur både hemmets och förskolans 

perspektiv i samförstånd. I detta handlingsutrymme ges plats för respekt och turtagande. 

Genom detta handlande framträder barnet i föränderligheten. Istället för att kräva anpassning 

och självständighet av barnet förmedlas förståelse av barnets behov av trygghet och beroende. 

Bauman (2005) menar att det är en stor och svår utmaning att stanna upp och upptäcka vad 

som är innehållet i det “inferno” som verkligheten består av i den flytande moderniteten. Det 

är ett risktagande som kräver mycket mer än att bara acceptera infernot som det är och att vara 

en del av det. När det förståelseorienterade handlandet visar sig inom förändringsdiskursen, 

talar föräldrar och förskollärare om innehållet i “infernot” och tar på så sätt ett risktagande 

utifrån Baumans samhällsteori. Ett risktagande som kan leda till en inbromsning av den 

snabba förändringstakten.  

8.3 Diskursernas innebörd - en sammanfattning 

Innebörden i lärandediskursen och förändringsdiskursen har nu beskrivits. När dessa båda 

analyserats framkommer att lärandediskursens barnsyn och kunskapssyn faller väl in under 

Baumans (2005) samhällsteori om den flytande moderniteten. Den aktiva individen är en 

“jägare” i ett livslångt lärande på ständig jakt och utan slutmål. I förändringsdiskursen 

stämmer synen på kunskap som föränderlig väl överens med den “laterala” orientering som 

består av stegring och utveckling i den flytande moderniteten. Kravet på barnet som 

självständig och anpassningsbar liknar det individfokus som kännetecknar Baumans 

samhällssyn. En individ som förväntas ta ansvar för sitt handlande och då med stor 

förändringsbenägenhet.  

Förskolan är en institution med stark koppling till det statliga systemet. Utifrån det dubbla 

samhällsperspektivet (Habermas, 1995) har staten makt över människors livsvärld. Det 

innebär att föräldrar och förskollärare som är verksamma i förskolan ingår i ett system 

samtidigt som de är bärare av en livsvärld. Detta system är opåverkbart och självklart. Vad 

som sker inom institutionen är däremot föränderligt och flexibelt (Bauman, 2005) och liknar 

snarare en avinstitutionalisering utifrån den flytande modernitetens ideal.  
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Det resultatorienterade handlandet inom diskurserna visar sig genom förskollärarens 

yrkesexpertis och förälderns pedagogiserade föräldraskap (Markström, 2013). Det uppstår i 

lärandediskursen ett slags “omvänt” förhållande i det resultatorienterade handlandet när 

föräldrar och förskollärare visar på “expertis” om varandras domäner. Utifrån det dubbla 

samhällsperspektivet (Habermas, 1995) kan detta omvända förhållande vara ett tecken på hur 

systemet koloniserar livsvärlden.  

Förståelseorienterade handlingar visar sig när föräldrar och förskollärare försöker förstå 

varandras domäner. Då är inte det omvända förhållandet längre synligt. I det 

förståelseorienterade handlandet inom lärandediskursen framträder barnets omsorgsbehov 

tydligare. Enligt Bauman (2005) pågår ett “inferno” i den tidsanda som utgörs av den flytande 

moderniteten. Genom att upptäcka vad som inte är ett “inferno” kan detta tillstånd motverkas. 

Då behöver individen utrymme och tid vilket är vad det förståelseorienterade handlandet 

erbjuder.   
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9. Diskussion 

Genom att sätta in analysen av studiens resultat i ett större sammanhang ringar jag in vad 

som behöver lyftas och problematiseras vidare kring barnets villkor för en väl avvägd 

dagsrytm i förskolan i talet om barnets tillvaro. Vad betyder dessa diskurser? Hur kan de 

förklaras? Hur relaterar resultaten till andra studier? Vad blir dess konsekvenser och varför 

är studiens resultat viktigt? Tillvägagångssätt för studien diskuteras också.  

9. 1 Förutsättningar för en väl avvägd dagsrytm i förskolan 

Lärande genom driven aktivitet och förmåga att hantera förändringar. Det är vad som uttrycks 

som eftersträvansvärt inom rådande diskurser. Resultatet och analysen har visat att dessa 

diskurser är uttryck för influenser av samhällets tidsanda. Förskolan är en institution styrd och 

reglerad av staten och därmed en del av ett samhällssystem. De individer som verkar inom 

förskolan är utifrån ett dubbelt samhällsperspektiv (Habermas, 1995) bärare av en livsvärld, 

men de är också starkt koloniserade av de förhållningssätt och värderingar som står 

framskrivna i de lagar och riktlinjer som systemet skapat. Systemet är helt och hållet omsvept 

av den flytande modernitetens tidsanda. Därför råder även inom förskolan som institution den 

flytande modernitetens ideal (Baumam, 2005).   

Lärandediskursen som visar sig i denna studies resultat är ingen ny upptäckt. Vanligt 

förekommande är att omsorg och lärande länkas samman genom begreppet educare inom 

program som rör förskolan (Halldén, 2007). Problemet med begreppet educare är att det har 

innefattat omsorg som en aspekt av lärandet, vilket inneburit att omsorg som inte har med 

lärande att göra tonats ner (Halldén, 2007). Omsorg som begrepp har dessutom innefattat en 

omsorgsetik liknande lyssnandets pedagogik inom Reggio Emilia, där vikten läggs vid respekt 

och erkännande av en annan person och inte vid det fysiska omsorgsbehovet (Dahlberg & 

Moss, 2005). Omsorg behövs för barnets hälsa och välbefinnande men också för deras 

lärande. Det innebär ett omsorgsbegrepp med stark koppling till kroppen och innebär basala 

ting såsom mat, påklädning och sänggående (jfr Halldén, 2007). Följden har blivit att lärandet 

tagit överhanden i den svenska förskolan. Tanken om educare är i grunden god. Begreppet 

står för förskolans helhetsperspektiv i synen på omsorg, fostran och lärande, men Halldéns 

forskning visar att det har skapats en obalans i förhållandet dem emellan, vilket även 

lärandediskursen som visat sig i denna studie intygar.  

Barnsynen där barnet själv erbjuds vara aktiv i sitt lärande, är inte bara kännetecknande för 

lärandediskursen och förändringsdiskursen utan för det som är svensk barnomsorg (Pramling 

Samuelsson & Williams, 2015). Förskolans styrdokument präglas av synen på barnet som ett 

subjekt som är aktivt och ständigt kunskapsbildande. Det finns en stark tilltro till barnet som 

kompetent och det har därmed rätt och möjlighet att påverka sitt liv från första början 

(Engdahl & Ärleman- Hagsér et al, 2015). Idealet av barnet som självgående grundar sig 

sedan långt tillbaka på västerländska filosofers barnsyn (Mayall, 2001). Enligt Halldén (2007) 

är vuxenvärldens barnsyn starkt präglad av tradition och historia, inte minst genom Ellen 

Keys pläderande för individualism, frihet och barnets rättigheter. Halldén har funnit att 

kvalitet i förskolan hänger samman med att skapa en lärande atmosfär med en tilltro till 
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barnets förmågor och kompetens. Även den barnsyn som visar sig i lärandediskursen och 

förändringsdiskursen ger uttryck för detta.   

Som tidigare nämnts är lärandediskursen och förändringsdiskursen en effekt av den flytande 

modernitetens tidsanda (Bauman, 2005). Innehållet i diskurserna är uttryck från förskollärare 

och föräldrar som rör sig och verkar i den samhällstid som utgör vår nutid. Utifrån förståelsen 

att individerna inte själva skapat innehållet i rådande diskurser är det möjligt att se att den 

barnsyn och kunskapssyn som präglar rådande diskurser, bottnar i den flytande modernitetens 

ideal. Dessa består av globalt okontrollerad makt i snabb förändringstakt och med ett stort 

individansvar.  

I förskolan kan det individuella ansvaret hos förskollärare och föräldrar förklaras genom att  

förskollärare gjorts alltmer ansvariga i förskolan parallellt med att även föräldrar har ökade 

förväntningar på sig att ta ett större ansvar (Markström, 2013). Att förskolläraren beter sig 

som expert är inte är ovanligt i samtal om barnets inlärning och utveckling i mötet 

förskollärare och förälder (Markström, 2013). En förklaring till detta resultatorienterade fokus 

kan vara att förskollärare under lång tid fört en professionaliseringskamp, då de strävat efter 

att verksamheten inte ska vara service och barnpassning utan en del av skolan (Halldén, 

2007).  

Hos föräldrarna visar sig det individuella ansvaret i ett pedagogiserat föräldraskap 

(Markström, 2013). Det kan förklaras utifrån samhällets syn på förskolan som institution. 

Som tidigare nämnts är det flesta barn i åldern 1-5 år i Sverige inskrivna i förskolan och det 

finns en stark tilltro i samhället till dess verksamhet och kvalitet (Skolverket, 2016-05-04; 

UNICEF, 2008). Widdings (2015) forskning har visat att föräldrar är bärare av en 

medelklassdiskurs där en bra förälder är involverad medan en dålig förälder står för 

oengagemang. Den delaktiga, engagerade föräldern som vill sitt barns bästa, är även mån om 

att förskolan ska uppfylla de mål som finns formulerade i styrdokumentet. Samhället har 

skapat en diskurs där föräldern vill förbättra sitt föräldraskap vilket lett till att många blivit 

osäkra och ansett sig behöva experthjälp, vilket är ännu ett exempel på hur samhället bär 

ansvaret för förälderns pedagogiserade föräldraskap som visar sig i lärandediskursen och 

förändringsdiskursen.      

Föräldrar och förskollärare är i talet om barnets tillvaro styrda av ett resultatorienterat 

handlande som bygger på en yrkesprofession och ett pedagogiserat föräldraskap (Markström, 

2013). Nutida styr- och policydokument markerar vikten av föräldrars deltagande i förskola 

(OECD 2012; Lpfö, 2010; Lgr, 2011) vilket även stämmer överens med denna studie. Vad 

som är intressant är att det finns större utrymme för barnets perspektiv i det 

förståelseorienterade handlandet. Det förståelseinriktade samtalet bygger på turtagande och 

samförstånd. Detta språkliga handlande uttrycks genom föräldern och förskollärarens 

livsvärld (Habermas, 1995). I en intermediate domain (Mayall, 2002) 
3
använder förskollärare 

och föräldrar sina olika roller och kontexter för att förstå och synliggöra barnets perspektiv. 

Förskolläraren beskriver barnet i förskolan och föräldern beskriver barnet i hemmet utan 

något omvänt förhållande. Utifrån samförstånd och turtagande villkoras barnets rättigheter. 

                                                           
3
 Se kap 4.3.1 där begreppet ”intermediate domain” förklaras 
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Till skillnad från ett barnperspektiv som styrs av förälderns perspektiv eller förskollärarens 

perspektiv på barnet, visar sig i det förståelseinriktade perspektivet just barnets perspektiv.  

9.3 Implikationer för barnets tillvaro i förskolan 

Konsekvenserna av de rådande diskursernas verkan tycks vara att det råder obalans mellan 

aktivitet och vila inom dem. När lärandediskursen och förändringsdiskursen styr talet om 

barnets tillvaro i förskolan tvingas omsorg och fostran stå tillbaka. Det till följd av den 

tidsanda som präglar samhället. Eftersom barnet förväntas vara aktiv och anpassningsbar som 

individ ges inte utrymme för vila och återhämtning. Bauman (2005) liknar individen vid en 

“jägare” som ständigt är på språng. Då finns ingen tid att tänka på återhämtning. Vidare till 

nästa utmaning är parollen. Infernot gestaltar sig i korttidprojekt, utveckling och framgång. 

Men vad händer när barnets tillvaro omges av denna språngmarsch utan mål och med 

outsinligt fokus på framsteg och klättring? Finns det risker med att små barn fostras in i den 

flytande modernitetens tidsanda? Bildar barnets förskolevistelse en helhet av omsorg, fostran 

och lärande eller blir den något annat?  

Det är inte utan att studiens resultat väcker frågor. Å ena sidan är lärandediskursen och 

förändringsdiskursen tecken på den flytande modernitetens tidsanda och då barnet ingår i 

detta samhällssystem, är det ju inte mer än rätt att de i förskolan tidigt fostras till att bli 

samhällsmedborgare, rustade att klara av den framtid som går dem till mötes. Å andra sidan är 

det inte utan att en språngmarsch utan mål och med ett outsinligt fokus på framsteg och 

klättring framstår som en obarmhärtig tillvaro för ett litet barn vars rättigheter utifrån 

förskolans läroplan är “en väl avvägd dagsrytm och miljö” där vila och aktivitet ska “vägas 

samman på ett balanserat sätt” (Utbildingsdepartementet, 2010, s.7).   

Men systemet är präglat av dessa ideal och därmed svåra att förändra. En enkel lösning för att 

komma tillrätta med relationen mellan omsorg, fostran och lärande är att säga att omsorgen 

inte borde underordna sig lärande på det sätt som sker idag. Förskolan skulle åter fokusera på 

omsorgen och låta den komma i första rummet. Men hur ska det i så fall gå till? Forskning 

visar att det skett en förskjutning i synen på barnets självstyre i förskolan på senare tid 

(Einarsdottir et al. 2015). Granskning av förskolors styrdokument i Norden visar att förskolan 

under senare år alltmer rört sig i riktning mot att kombinera omsorg och lärande på ett sätt så 

att omsorgen fått större utrymme. Synen på barnet som being har kommit att förändrats och 

det kollektiva ansvaret har stärkts i förskolan visar studien. Förskolan är således på väg i 

riktning mot en förändrad syn när det gäller barnets behov av de vuxnas närvaro. Men 

förändring tar tid och de diskurser som framträder i denna studie framhåller inte det kollektiva 

ansvaret särskilt markant. Om resultatet i Einarsdottirs studie (et al. 2015) ska få genomslag i 

förskolan på bred front krävs en förändring av vår rådande tidsanda dvs. hela vår 

samhällsanda. Tidsandan kan i sin tur ge avtryck på systemet där förskolan kan ses som dess 

förlängda arm, vilket i sin tur kan förändra föräldrars och förskollärares livsvärld. Dessa 

förändringar kan följaktligen förändra den barnsyn och kunskapssyn som uttrycks vilket 

skulle kunna bana en väg fram för en väl avvägd dagsrytm för barnet.  
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9.3.1 Tillit och beroende 

Den barnsyn som framträder i lärandediskursen och förändringsdiskursen är en kompetent, 

aktiv, självständig och anpassningsbar individ. Dessa uttryck är grundläggande västerländska 

värderingar som präglar såväl samhällets ideal som förskolans styrdokument (Mayall, 2001; 

Pramling Samuelsson & Williams, 2015). Då de flesta barn i Sverige introduceras till 

förskolan redan vid 1-2 års ålder (Skolverket, 2016-05-04), blir följden av diskursernas 

barnsyn att dessa värderingar tillskrivs barnet redan i tidig ålder. Men att vara anpassningsbar 

och självständig kräver en grundläggande tillit (Halldén, 2007). Denna tillit ställs på prov i 

den flytande moderniteten (Bauman, 2005) eftersom barnet ständigt befinner sig i ett liv i 

föränderlighet.  

Tillit utvecklas i nära relationer till människor vilket är en paradox eftersom förändring ofta 

innebär förflyttningar och utbyte av människor. Johanssons (2011) forskning visar att den 

vuxnes förhållningssätt i förskolan är direkt avgörande för den miljö som präglar och omger 

barnet. Barnet är i behov av vuxna som stöttar, hjälper och vägleder det. Risken med en 

barnsyn där barnet förväntas vara kompetent och kunna klara av vardagen på egen hand skulle 

kunna vara att accepterandet av barnets tillkortakommanden, alltså det barnet inte kan, tonas 

ner (jfr. Halldén, 2007). Istället råder då synen på barnet som varande eller being (Lee, 2001)  

som själv bemästrar att bli sedd och få sina behov tillfredsställda. Enligt Mayall (2001) utgår 

barnets livsvärld inte från detta rådande synsätt, tvärtom. Barnet ser på barndomen som 

becoming med en förväntan att få skydd, hjälp och stöd av vuxenvärlden. Barnets syn på 

barndomen som beroende av relationer går stick i stäv med den västerländska liberala barn- 

och kunskapssynen, enligt Mayall. Winnicot (1995) menar att barnets behov av omsorg är 

dess kärleksförklaring till världen. Barnet är i behov av någon som kan läsa dess önskningar 

och behov. I förskolan innebär detta att för att barnet ska kunna agera som individ och klara 

saker på egen hand, krävs tillit (Gullestad, 1996a).  

9.3.2 Förtroendefull samverkan 

Barnsynen inom lärandediskursen och förändringsdiskursen visar en stark tilltro inte bara till 

det aktiva och kompetenta barnet, utan även den aktiva vuxne. Enligt Einarsdottir (et al. 2015) 

är detta dubbla synsätt rådande inom nordisk förskola. Läraren har ansvaret för barnets 

utveckling och lärande (becoming) samtidigt som förskolan verkar för barnets delaktighet och 

inflytande (being). Den starka tilltron till individen är också en följd av den flytande 

modernitetens tidsanda (Bauman, 2005) vilket visar sig i förskollärarens yrkesexpertis och i 

föräldrarnas pedagogiserade föräldraskap. Vad som går att utläsa av studiens resultat är att det  

förståelseorienterade handlandet ger större utrymme för barnets perspektiv. Konsekvensen av 

detta resultat borde därmed vara att ju mer föräldrar och förskollärare vet, förstår och har 

insikt om varandras arenor, desto bättre förutsättningar ges barnet för en väl avvägd dagsrytm 

med balans mellan aktivitet och vila (jfr. Ericsson, 2008). Studiens resultat stämmer på så vis 

väl överens med idén om förtroendefull samverkan utifrån förskolans styrdokument 

(Utbildningsdepartementet, 2010) som bygger på partnerskap (Erikson, 2008) och 

gränsöverskridande praktiker (Tallberg Broman, 2013).  
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9.4 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie har varit att fördjupat förstå innebörden i barnets villkor för en väl 

avvägd dagsrytm med balans mellan aktivitet och vila samt fördjupat förstå innebörden i 

förskollärares och föräldrars barnsyn och kunskapssyn och hur den kommuniceras. Studien 

har haft en kvalitativ ansats med ett intresse av att försöka förstå ett fenomen istället för att 

mäta. Den har också haft ett förändringsintresse varför diskursanalysens teori och metod 

använts för att besvara studiens syften. Diskursanalysen (Foucault, 1969) har varit användbar 

för att, med utgångspunkt i språkligt handlande, förstå vad som villkorar en väl avvägd 

dagsrytm med balans mellan aktivitet och vila. Vad som stärker uppsatsens vetenskapliga 

förankring är den redogörelse som finns för hur val av informanter och bearbetning av 

material har gått till för att uppnå det som blivit studiens resultat. Genom att knyta resultatet 

av denna studie till tidigare forskning och teorier har jag stärkt studiens tillförlitlighet. Jag 

visar att studien ingår i kunskapsfältet som rör förskoleforskning och barndomsforskning.  

Sju uppföljningssamtal har utgjort min empiri då jag ansåg det vara ett rimligt antal för 

studiens omfattning. Ibland har jag funnit materialet som alltför omfattande eftersom 

diskursanalysen inneburit att verkligen studera uppföljningssamtalen på djupet, men å andra 

sidan anser jag att det varit ett hanterbart omfång för vad jag velat undersöka. Samtalen har 

varierat i innehåll och därför använts mer eller mindre i framskrivandet av resultatet men 

varje samtal säger något om den barnsyn och kunskapssyn som förmedlas i 

uppföljningssamtalet. I varje samtal har det funnits tecken på resultatorienterat och 

förståelseinriktat handlande.  

Strävan har varit att utifrån det empiriska materialet besvara studiens frågeställningar och 

förstå innebörden i materialet för att på så sätt stärka studiens trovärdighet. Jag är medveten 

om att jag som forskare är medkonstruktör till diskursen. Genom min närvaro vid inspelning 

av samtalen och utifrån min tolkning och analys påverkar jag resultatets utfall. Men målet 

med diskursanalysen har inte varit att presentera en sanning. Jag kan inte genom kvalitativ 

forskning säga något generellt om studiens utfall. Istället ger jag en djupare förståelse på ett 

problem och tillför ny kunskap. Det är också det som utgör diskursanalysens styrka. Den har 

varit en tillgång för att upptäcka och avslöja för att bringa fram ny förståelse.  

Habermas (1995) teori om kommunikativt handlande har legat till grund för bearbetning av 

det språkliga handlandet inom diskurserna. Genom att pröva Habermas giltighetsanspråk 

utifrån innehållet inom diskurserna har studien kunnat visa upp hur språkligt handlande kan 

påverka rådande diskurser. Det har bidragit till fynd i avsikt att besvara studiens 

förändringsintresse. Habermas (1995) och Baumans (2005) samhällsteorier har bidragit till 

fördjupad förståelse vid analys och tolkning av det empiriska materialet. Genom att använda 

två olika samhällsteorier har förskolans kontext kunnat ses ur ett större perspektiv. Studiens 

resultat bidrar därmed till en fördjupad förståelse för barnets villkor för en väl avvägd 

dagsrytm. Dels har Habermas senmoderna teori om det dubbla perspektivet varit till hjälp för 

förståelsen av förskolan och individen i relation till system- livsvärld. Det dubbla perspektivet 

har även använts för förståelse av vad som format de diskurser som visat sig. Baumans teori 
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om den flytande moderniteten har använts för förståelsen av att det empiriska materialet 

hämtat ur det postmoderna samhället.  
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10. Slutord 

Här ges en sammanfattning av vad studien kan bidra med och vad vidare forskning kan 

tillföra för förståelsen av hur en väl avvägd dagsrytm med balans mellan aktivitet och vila 

villkoras i talet om barnets tillvaro.     

Denna uppsats är ett bidrag till diskussionen om de yngre barnens tillvaro i förskolan. Den 

flytande modernitetens tidsanda (Bauman, 2005) klargör hur samhället är format och styrt 

utifrån till synes opåverkbara faktorer. Genom att urskilja diskurser och handlandet inom 

dessa, har villkoren för barnets tillvaro uppmärksammas. Diskursanalysen har varit en hjälp 

för att synliggöra det dolda. Språkets utsagor har varit till hjälp för att föra fram ny kunskap.  

För att ge barnet en väl avvägd dagsrytm med balans mellan aktivitet och vila krävs att det 

råder en rimlig balans mellan omsorg, fostran och lärande i förskolan. Under rådande 

diskurser finns en risk att lärande och förändring överskuggar barnets behov av omsorg vilket 

skapar obalans. Det finns också faror med att barnet ses aktiv och kompetent från tidig ålder 

och inte får utveckla sitt behov att beroende och tillit. Den flytande moderniteten (Bauman, 

2005) styr över systemet (Habermas, 1995) som styr över människors livsvärld och 

därigenom orsakar denna obalans. Att förändra samhällets tidsanda är komplext. Rådande 

diskurser och språkligt handlandet är en följd av senmodern och postmodern tidsanda. Men 

studiens resultat visar att då barnets beroende av andra lyfts i talet om barnets tillvaro, kan 

villkor för en väl avvägd dagsrytm med balans mellan aktivitet och vila bidra till att förändra 

rådande diskurser. Studiens resultat visar att det skulle kunna vara ett sätt att medverka till att 

bromsa och därmed successivt förändra den flytande modernitetens tidsanda.  

10.1 Vidare forskning 

Forskning visar att synen på barnet som being, det kompetenta, självständiga barnet, under 

senare tid fått ge vika för en ny syn på barnet som en being i behov av andra i förskolan 

(Einarsdottir et al, 2015). I sökandet efter barnets villkor för en väl avvägd dagsrytm med 

balans mellan aktivitet och vila i förskolan, är det just detta beroende som kan förändra 

obalansen under rådande diskurser. För vidare studier kring barnets villkor för en väl avvägd 

dagsrytm vore det intressant att fördjupat studera barnsyn och kunskapssyn i 

kommunikationen mellan föräldrar och förskollärare. Det skulle exempelvis kunna göras i 

andra förskolekontexter såsom i föräldrasamverkan i samband med lämning/hämtning eller i 

utvecklingssamtalet. Något som fångat min nyfikenhet och intresse efter att ha arbetat med 

denna studie är just barnets introduktion till förskolan. Det vore intressant att fördjupat förstå 

hur föräldrars och förskollärares barnsyn och kunskapssyn villkorar barnets tillvaro i 

förskolan. Diskursanalys som teori och metod är då ett bra verktyg för fortsatt forskning kring 

dessa frågor.   
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