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Abstract 

Sjöstrand Öhrfelt, Magdalena (2019). Ord och inga visor – konstruktioner av förskolebarnet 
i kunskapsekonomin (Use it or lose it – constructions of the preschool child in the knowledge 
economy), Linnaeus University Dissertations No 354/2019, ISBN: 978-91-88898-67-8 
(print), 978-91-88898-68-5 (pdf). Written in Swedish. 

Historically, changes in preschool policy have been legitimized in relation to ideas 
about the preschool child and the various problems that the education of this child 
is supposed to be able to “solve”. From an early age, children have been considered 
the most effective tool for dealing with a variety of social, economic or 
environmental issues of central importance for maintaining and developing society.   
Against this background, the purpose of this thesis is to examine representations of 
the preschool child in different policy texts (textbooks, research- and educational 
policy) related to changing requirements and targets affecting contemporary 
Swedish preschools. Discursive constructions of the preschool child are considered 
as important central aspects, used to legitimize political reforms in accordance with 
pedagogical ideas and prevailing social contexts.  The thesis focuses on the tensions 
within contemporary constructions of the preschool child in the so-called 
“knowledge economy”: i.e. the tensions between a competent child, who is both able 
and willing to take advantage of education, and a “newcomer” – the vulnerable child 
– in need of obtaining the benefits of education in order to be able to cope with the 
future. 
The simultaneously competent and vulnerable preschool child is thus an efficiently 
designed target for the interests of economic transnational organizations viewing 
education mainly in terms of human capital development, as well as an important 
factor for economic competitiveness. 
In the thesis’ final analysis, I study how the OECD, EU and IEA are developing 
methods for measuring and evaluating the results of preschool education, with the 
intention of being able to "streamline" it by finding universally successful concepts 
that are both cost-effective and high quality. The construction of the preschool child 
as simultaneously competent and vulnerable is used to legitimize shifts in power 
over the definition of the Swedish preschool agenda, the fundamental ideas of what 
preschool is about, what its aims are, and for whom it is intended. As these ideas 
are disguised as being the result of supposedly "objective" forces far from the 
ideological contradictions of the political sphere, a critical discussion concerning the 
goals and aims of early childhood education becomes almost impossible to achieve. 
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Förord 

 
En sammanläggningsavhandling består av flera delstudier, vilka har 
tillkommit i skilda sammanhang och under lång tid. Det innebär att 
många människor har varit inblandade i avhandlingsarbetet på olika sätt. 
Jag vill tacka alla er som uppmuntrat och inspirerat mig och intresserat 
er för mitt arbete. Ni är allt för många för att få rum i ett förord som detta 
men ni vet säkert vilka ni är. Jag vet det i alla fall!  

Först och främst vill jag tacka Linneuniversitet i Växjö som 
möjliggjorde att jag kunde slutföra mina doktorandstudier, och särskilt 
min huvudhandledare, Stefan Lund, som tålmodigt och tillmötesgående 
tog alla mina omkast med ro. Vilken tur att det blev du! Jag har alltid 
upplevt att du stått vid min sida i denna, ofta märkliga, akademiska värld. 
Ett tack riktas också till min biträdande handledare, Carl-Henrik 
Adolfsson, för initierad läsning av mina texter och alltid 
entusiasmerande uppmuntran! Jag vill också tacka Amy Shuffelton och 
Thom Popkewitz för generositet och visat intresse för mitt och Thereses 
gemensamma arbete, vilket verkligen förde oss framåt! Tack till Peter 
Karlsudd för din insats vid 50%-seminariet och till Marianne Dovemark, 
som gav en puff i rätt riktning vid slutseminariet, genom ovärderliga råd 
om framkomliga vägar vidare. Tack också alla anonyma reviewers och 
redaktörer för välvilliga läsningar av artiklarna och ofta mycket fina 
kommentarer. Ett alldeles särskilt tack riktas till min vän och kollega 
Therese Lindgren för ett synnerligen gott och roligt samarbete, vilket 
den här avhandlingen delvis är prov på. Tack Dorota Lembrer, för kärv 
och bergfast vänskap och oskattbar proffsig hjälp med texten i 
slutskedet, Jutta Balldin för läsning av manus och underbart skrattvänligt 
ressällskap och Caroline Ljungberg för din träffsäkra språkekvilibrism. 
Fridhemsgruppen, som inte släppte mig ur sikte när jag satte mig på tåget 
till Småland, utan som höll i och drog med…Jag kan inte nog poängtera 
hur glad jag är för det. Tack Peter Lilja, Johan Dahlbeck, och Despina 
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Denna avhandling tillägnas Fredrik.
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Tzimoula för hjälp med stort och smått och många roliga äventyr! Jag 
vill också tacka Fredrik Öhrfelt och Russell Mattinsson för engelska 
språkutryckningar i tid och otid, och för att er dörr i Stockholm alltid 
står öppen för mig. Vad vore väl jag utan er? Tack också Marie Jonsson 
för din envisa vänskap, ditt stora hjärta och den inspiration som du utgör 
med ditt till synes outtröttliga engagemang för, och arbete med, barn i 
förskolan. Till sist, mitt varmaste innerligaste tack till Fabian, Johannes, 
Albert och Edvard för att ni finns och för att ni, var och en, är precis som 
ni är. Fortsätt med det! 

 
Malmö i juni 2019. 
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1. Inledning 

Förskolans roll som samhällsinstitution har utvecklats under 
historiens gång. I takt med att nya förväntningar riktats mot den har 
reformer genomförts, vilka har medfört förändringar i sättet på vilket 
den har styrts och administrerats. Denna avhandling i ämnet 
pedagogik avser att undersöka hur den svenska förskolan under de 
senaste decennierna kommit att bli del av en övergripande 
utbildningsdiskurs, och hur denna i sin tur har påverkats av och 
anpassats till premisser rörande den så kallade kunskapsekonomin. 

Begreppet kunskapsekonomi kan kortfattat beskrivas på följande 
sätt: Traditionellt sett har normativa värdeskalor avseende utbildning 
utgjort grund för policy och nationella intressen inom ramen för den 
enskilda staten. Under de senaste decennierna har hänsyn till globala 
värden blivit allt mer centrala, Det har lett till en förändrad balans 
avseende målen för utbildning, mellan utbildning som en investering 
och utbildning som en socialt utjämnande rättighet. Den här 
omprioriteringen kan observeras i relation till inflytande från 
internationella organisationer, som till exempel OECD 
(Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling), för vilken 
ekonomisk utveckling är det dominerande målet. Den ekonomiskt 
orienterade policyn betonar utbildning som producent av 
humankapital vilket anses kunna säkerställa nationell 
konkurrenskraft. I de flesta länder har denna omorientering blivit den 
metapolitiska ramen för reformer inom utbildning. Fokus på 
instrumentella värden har stärkts genom beskrivningar av utbildnings 
roll för skapandet av en kunskapsekonomi, vars dominerande 
räckvidd har en utpräglat global karaktär (Rizvi och Lingard 2009, s. 

8  

Avhandlingens delstudier: 

 
Licentiatavhandling: Sjöstrand Öhrfelt, M. (2015). Barn 
i natur och natur i barn: en diskursanalys av texter om 
utomhuspedagogik och uteförskola. (Licentiatavhandling, 
2015:38). Malmö Universitet, Fakulteten för lärande och 
samhälle. 

 
Artikel 1: Lindgren, T., och Sjöstrand Öhrfelt, M. (2019, 
in print). On the Educable Child – Orphans of Our 
Common Worlds. Educational Theory, ss. XX–XX. 

 
Artikel 2: Sjöstrand Öhrfelt, M. (2019, in print). Export och 
import av den svenska förskolemodellen via transnationell 
policy. Utbildning och demokrati, 28(1), ss. XX–XX. 
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(Dahlberg, Moss och Pence, 2007; Hultqvist, 1990), genom vilken 
barnets önskningar och behov har accentuerats och utgjort legitimitet 
för reformer och pedagogiska perspektiv, har jag valt att belysa 
förskolan genom att studera hur barnet konstrueras i policytexter. 

Då förskoleutbildning inte kan betraktas som en exklusivt nationell 
angelägenhet när den infogas i det generella utbildningssystemet har 
jag genomgående valt att koncentrera analysen till både svenska och 
internationella texter gällande styrningen av förskolan och vad och 
vem den anses vara till för. Under senare år har uppmärksamheten 
kring förskoleverksamhet, på engelska early childhood education and 
care, (vilket fortsättningsvis kommer att benämnas ECEC i 
avhandlingen), tilltagit på internationell nivå, och intresset för det har 
kanske aldrig varit större (Campbell-Barr och Bogatic, 2017, Gilliam 
och Gulløv, 2017). Trots att för kolan är en relativt ”ny” för teelse 
har denna utveckling gått mycket snabbt (Tag, 2012). Förutom att 
förse barnet med ett specificerat kunskapsinnehåll, ses 
förskoleverksamhet som ett instrument för att på olika sätt öka den 
sociala välfärden genom stimulans av vidare utbildning och framtida 
arbetsmarknad (Ringsmose, 2016; Urban 2015a; Wasmuth och 
Nitecki, 2017). Vidare anses förskolan kunna bidra till social 
mobilitet ur ett livsperspektiv. I ett svenskt sammanhang, där dessa 
socialt utjämnande funktioner sällan ifrågasätts utan istället ofta tas 
för givna, blir det särskilt viktigt att förhålla sig till de inflytelserika 
policyarenor på vilka förutsättningarna kring utbildning i ökande grad 
har kommit att formuleras och styras på andra sätt än tidigare (Sonu 
och Benson, 2017; Urban, 2017). Det sker dessutom genom en allt 
tätare och mer enhetlig policyröst och argumentationskedja, driven av 
en intention att inkorporera förskola i det generella 
utbildningsystemet, med allt vad det innebär. 

År 1998 introducerades den första läroplanen i Sverige för 
förskolan, Lpfö-98. Eftersom förskolan i samband med detta också 
kom att inordnas under Skollagen (SFS, 2010:800) som en skolform, 
innebar det nya och utökade möjligheter att styra och reglera 
förskolans verksamhet. Sedan dess har en rad reformer knutit den 
närmare utbildningssystemet i stort1. Traditionellt är förskolan också 
                                                      
1 Se artikeln Export och import av den svenska förskolemodellen via transnationell policy 
(Sjöstrand Öhrfelt, 2019, in print), som ingår i avhandlingen. 
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16). Utbildning betraktas i det här perspektivet som en av de viktigaste 
garanterna för ekonomisk tillväxt och konkurrens: 
 

Knowledge/…/has always been central to discussion of education 
and the economy. But the new discourse of the knowledge 
economy marks a number of major shifts about the changed 
significance of knowledge. /…/Unlike most resources that deplete 
when used, knowledge can be used and may actually grow through 
application (Rizvi och Lingard, 2009, s. 81). 

 
Utbildning ses som en investering vars avkastning är nära förbunden 
med tillväxt. 

Det internationella policylandskapet och krafterna bakom det 
diskuteras ofta i förhållande till skolan. Mer sällan görs det i relation 
till förskolan, trots att denna är en del av utbildningssystemet, och i 
allt högre grad kopplas till och integreras med skolans villkor, både 
politiskt och innehållsmässigt. Då utbildningsinstitutionen, och dess 
organisering, innehåll och kommunikationssätt, bidrar till att etablera 
antaganden om barn, gör det dem särskilt utsatta för förändringar i 
skolpolitik och praktik (Jenks, 1996). 

Förskolan som institution har formats och vuxit fram i samklang 
med sociala och ekonomiska samhällsförändringar, till exempel 
urbanisering, industrialisering och jämställd arbetsmarknad 
(Hultqvist, 1990). Den har influerats över tid av olika pedagogiska 
teorier samt reformerats och förändrats i överensstämmelse med 
politiska och ideologiskt färgade intentioner. Från att i första hand ha 
varit en välfärdsinstitution för förvärvsarbetande föräldrar, har 
förskolan allt mer kommit att fungera även som utbildningsinstitution 
för barnet själv, vilket förlänar den ökad betydelse som en samhällelig 
resurs (Kampmann, 2013). Det sker just nu en utveckling mot en mer 
reglerad och detaljstyrd förskoleverksamhet, med skärpta både 
kvalitets- och resultatkrav, som på förhand formaliserar och definierar 
vad som anses vara viktiga kunskaper och egenskaper för barn att 
förvärva. Detta aktualiserar frågor om innehållet i förskolan, hur det 
väljs ut och av vem, men också hur barnet ”gör ” i relation till detta. 
Alla dessa komplexa förgreningar och relationer låter sig inte 
sammanfattas eller fångas in, varför ett specifikt och begränsat 
perspektiv på förskolan blir nödvändigt. Eftersom förskolan i Sverige 
i hög grad har vuxit fram i relation till en stark barncentrering 
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1 Se artikeln Export och import av den svenska förskolemodellen via transnationell policy 
(Sjöstrand Öhrfelt, 2019, in print), som ingår i avhandlingen. 
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Då över 90% av alla barn i Sverige tillbringar en stor del av sitt 
vardagsliv i förskolan, har det statliga mandatet att styra den 
uppväxande generationen enligt en formell och allmänt accepterad 
plan aldrig tidigare varit så stort. Samtidigt tycks det finnas ett sällsynt 
politiskt samförstånd rörande förskolan, vilket kan vara en bidragande 
orsak till att en kritisk diskussion om vad och vem den är till för och 
hur innehållet avgörs och prioriteras inte har någon framträdande roll 
vare sig inom forskning eller i offentlig debatt. Denna hypotes utgör 
grundval för den här avhandlingen. Ambitionen är att problematisera 
pågående utveckling av förskolan genom diskursanalys av läromedel, 
forsknings- och utbildningspolicytexter i vilka förskolebarnet 
konstrueras och framträder. 

I avhandlingen ställer jag mig frågan om hur barnet framställs och 
styrs, snarare än vad som är ”barns natur” eller vad barn egentligen 
är. Hultqvist och Dahlberg (2001) beskriver en konstruktionistisk syn 
på barn som att: 
 

There is no natural or evolutionary child, only the historically 
produced discourses and power relations that constitute the child 
as an object and subject of knowledge, practice, and political 
intervention (s. 2). 

 
Valet av perspektiv för att analysera förskolan utgår från att styrning 
tar form genom policytexter, både det som tas för givet i dem och hur 
de beskriver fenomen. Detta är en teoretisk utgångspunkt som riktar 
frågor till sammanhangets maktfält och den dominerande diskursen. 
Jag gör således inte anspråk på att beskriva den sociala verkligheten i 
vilken styrning implementeras, förhandlas och modifieras, och på 
vilket sätt förskolan tar sig an uppdraget i den praktiska 
verksamheten. Istället ligger fokus på de aktörer som har mandat att 
formulera mål och intentioner med förskoleverksamhet och de 
kontexter i vilka sådana målbilder växer fram. 

Det finns flera definitioner på begreppet policy, beroende på det 
sammanhang som studeras. Således saknas en enhetlig betydelse, 
enligt objektivt fastställda kriterier, som kvalificerar texter som 
policy. Traditionellt avses i utbildningssammanhang de dokument 
som ges ut av auktoriserade styrningsorgan och myndigheter och som 
mottagarna sedan har att förhålla sig till på ett eller annat sätt: a set of 
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en av de institutioner som står närmast det civila samhället genom 
daglig kontakt med familjen och fungerar i den bemärkelsen som en 
brygga mellan den institutionella och den privata sfären (Halldén, 
2007). Under de senaste åren har förskolans kompensatoriska roll 
dock kommit att tonas ner (Ekström, 2007), till förmån för en 
lärandeorienterad målbild som tenderar att orientera allt längre bort 
från den konkreta verksamheten (Kjørholt och Qvortrup, 2011). 

Uppdraget har till exempel stärkts avseende att medelst 
undervisning initiera och förbereda barns ”livslånga lärande” genom 
att introducera den obligatoriska skolans prioriterade ämnes- och 
kunskapsinnehåll. En mängd satsningar har gjorts för att öka 
förskollärarnas didaktiska medvetenhet genom att exempelvis 
forskningsanknyta och öka undervisningspotentialen i förskola2, med 
avsikt att säkerställa måluppfyllelse. Då det lärande och den 
utveckling som barn förvärvar i förskolan har kommit att utgöra ett 
mått på huruvida denna fullgör sitt uppdrag har också dokumentation 
och utvärdering fått allt större uppmärksamhet och utrymme i 
verksamheten. Kvalitet i förskolans strukturer och processer 
framhålls ofta i policy som den viktigaste faktorn för förskolans 
effektivitet, det vill säga dess grad av måluppfyllelse (Driessen, 
2017). I led med det har Skolverket under senare år gett ut flera 
stöddokument3, och läroplanen (Lpfö-98, rev. 2018) har undergått 
genomgående revideringar. Förväntningarna på ett skolförberett barn 
är således inte att ta miste på. 

Ett annat exempel på intensifierad styrning är reformeringen av 
förskoleklassen, som från höstterminen 2018 är obligatorisk i Sverige. 
Ett krav förknippat med reformen är att från och med juni 2019 
kartlägga barns språkliga medvetenhet och matematiska förmågor i 
förhållande till deras förmåga att klara de tidiga åren i grundskolan 
(Skolverket, 2018). 
                                                      
2 Satsning på forskarskolor för praktiserande förskollärare (Riksdagen, 2016), inrättandet av 
Skolforskningsinstitutet 2015 med syftet att tillföra vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt 
till den svenska skolan, samt Vetenskapsrådets framställande av forskningsöversikter gällande svensk 
forskning om förskolans utbildningspotential, som Förskola: tidig intervention (Tallberg Broman et al., 
2015) och Undervisning i förskolan (Sheridan och Williams, 2018). Vidare införandet av nya 
karriärvägar och positioner, som förstelärare (Regeringens proposition 2012/13:136) (som sedermera 
även kommit att omfatta förskollärare), processtödjare och ökat ansvar för undervisningen i 
verksamheten för förskollärarna (Lpfö-98, rev. 2018). 
 
3 Se artikel On the Educable Child – Orphans of Our Common Worlds (Lindgren och Sjöstrand 
Öhrfelt, 2019, in print) som ingår i denna avhandling. 
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dessa processer, och hur de i sin tur påverkar förskolans funktionssätt 
och roll i samhället. Styrning mot måluppfyllelse och resultat sker 
genom att fokus riktas mot procedurer, system och modeller för att 
utvärdera och synliggöra dessa resultat, vilket förefaller tränga undan 
en genomgripande diskussion om vad verksamheten i förskolan 
faktiskt innebär och syftar till. Min ambition är att denna avhandling 
ska bidra till att en sådan kritisk diskussion lyfts fram. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med avhandlingen är att ur ett diskursanalytiskt perspektiv 
undersöka hur förskolebarnet konstrueras i läromedel, forsknings- 
och utbildningspolicytexter samt i vilka avseenden som den svenska 
förskolan förändrats i relation till dessa konstruktioner. 
Utgångspunkten är att konstruktionen av förskolebarnet i policytexter 
är en central och viktig aspekt som alltid har motiverat särskilda 
rekommendationer och reformer i enlighet med pedagogiska idéer 
och rådande samhällelig kontext (Hultqvist, 1990; Tesar, 2014). 
Huruvida det är de politiska reformerna som medger särskilda 
teoretiska perspektiv på förskolebarn eller om det är de pedagogiska 
teorierna och perspektiven som möjliggör och skapar utrymme för 
reformer i en viss riktning är en fråga svår att bena ut. Mina analyser 
visar att det är fråga om en växelverkan, och det som problematiseras 
i denna avhandling är följaktligen hur de samverkar. 

Den starka barncentreringen i den svenska förskolans historia 
(Dahlberg, Moss och Pence, 2007; Hammarlund, 1998; Hultqvist, 
1990) ger utrymme för att det sätt på vilket för kolebarnet ”gör ” i 
policytexter legitimerar särskilda reformer och olika typer av 
styrningsmetoder. De framstår därmed som motiverade och 
nödvändiga. En mängd olika aktörer samverkar i processen att 
definiera både syftet med och innehållet i utbildning (Nordin, 2014), 
och det är mot bakgrund av denna politiska och pedagogiska 
förhandling som avhandlingens olika delar ska förstås. I 
avhandlingen, vilken utgörs av tre empiriska infallsvinklar, undersöks 
hur förskolebarn konstrueras i policytexter och hur de 
konstruktionerna, i vid bemärkelse, både legitimeras av och i sig 
legitimerar förändringar av förskolan som institution. Nedan kommer 
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ideas or a plan of what to do in particular situations that has been 
agreed to officially by a group of people, a business organization, a 
government, or a political party4. Jag antar i avhandlingen en något 
vidare och mer generös definition av policybegreppet, och gällande 
de material som ligger till grund för analyserna. Jenny Ozga (1999) 
ser inte policy som något som produceras, levereras och 
implementeras utan som en levande tolknings- och 
förhandlingsprocess. I denna process tar sig policy uttryck på olika 
sätt, i olika sammanhang. Inte minst för edlas den av och ”reser” 
med hjälp av en mängd olika aktörer på olika nivåer i 
samhällssystemet – både myndigheter, organisationer, forskare och 
lärare. Genom att öppna upp och vidga den klassiska definitionen 
detroniserar och avväpnar hon utbildningspolicy, och tillskriver den 
på samma gång både stor betydelse och spridning. 

De texter som ges ut av överstatliga och internationella 
organisationer definieras i föreliggande kappa som transnationell 
policy. Detta för att illustrera förhållandet där nationella exempel på 
utbildningssystem och resultat används som underlag för jämförelser, 
samarbeten och förhandlingar i, företrädesvis ekonomiska, 
samarbetsorgan. Enskilda stater är medlemmar, mellan vilka 
policytexter sprids och delas. Den är således inte internationell i den 
bemärkelsen att den omfattar eller påverkar alla världens länder. 
Åtminstone ligger ett sådant perspektiv inte inom ramen för denna 
avhandling. 

Avhandlingens titel Ord och inga visor är vald utifrån den 
genomgripande inverkan som enskilda ord, till exempel lärande, 
kvalitet, dokumentation, digitalisering och undervisning, har fått för i 
vilken riktning den svenska förskolan har styrts och vilka 
förväntningar som riktats mot den. Inte minst i kraft av att de blivit 
både allmängiltiga och självklara samtidigt som de är otydligt 
definierade och tolkningsbara. Ofta kräver dessa ord en både 
subjektiv och förskolespecifik tolkning och inbegriper omfattande 
och varierade analysprocesser. Det föranleder forskarsamhället att 
utreda och uttolka vad betydelsen av dessa ord skulle kunna vara, 
varigenom den politiskt initierade förändringsprocessen stödjs och 
etableras, snarare än att kritiskt granska och diskutera effekterna av 
                                                      
4  https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/policy 
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4  https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/policy 
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postkonstruktionistiska (även kallade posthumanistiska) perspektiv. 
Våra olika utgångspunkter och angreppssätt visade sig vara en 
fruktbar kombination som gjorde att vi tillsammans kunde utveckla 
gemensam kunskap om forskningsområdet generellt och få större 
förståelse för vårt fält. 

I artikeln fördjupas analysen av förskolans idémässiga styrning, och 
visar hur den skett med hjälp av olika teoretiska infallsvinklar i 
spannet mellan utvecklingspsykologi och posthumanism genom en 
teoretisk problematisering av relationen mellan ett social-ekonomiskt 
perspektiv, och den statligt sanktionerade posthumanistiska 
teoribildningen. Den senare vann insteg i förskolepolicy i samband 
med att metoden pedagogisk dokumentation lanserades av Skolverket 
som en prioriterad utvärderingsmetod. Artikeln problematiserar vad 
som händer när dessa till synes motstridiga perspektiv på 
förskolebarnet kombineras. 

Min egen ingång till policy har varit ett intresse för styrningen av 
förskolan och har gått från policytexter om utomhuspedagogik vidare 
till transnationella utbildningspolicytexter. Resultatet av det är den 
andra artikeln som ingår i avhandlingen, Export och import av den 
svenska förskolemodellen via transnationell policy (Sjöstrand 
Öhrfelt, 2019, in print), vilken tillkom genom ett sammandrag av det 
som från början skulle bli ett avhandlingskapitel om 
utbildningspolicy. Artikeln initierades av min framväxande insikt om 
hur initiativet bakom reformer och påbud rörande förskolan sällan 
redovisas explicit och därför inte heller diskuteras eller kritiseras, utan 
snarare framstår som ovedersägliga, trots att de ofta kommer uppifrån 
och utifrån och ställer ständiga nya och ökade krav på en föränderlig 
och förbätterlig praktik. I artikeln beskrivs den svenska förskolans 
inordning i ett transnationellt utbildningslandskap och på vilket 
särskilt sätt det skett i Sverige. Styrningen av den svenska förskolan 
sätts i relation till hur transnationell policy har påverkat 
konstruktionen av förskolebarnet och legitimerats genom den. Även 
denna artikel är klar för publicering i tidskriften Utbildning och 
demokrati. 

Jag nämner ingenstans i artiklarna det i avhandlingstiteln 
förekommande begreppet kunskapsekonomi, utan placeringen av 
förskolebarnet i det kunskapsekonomiska sammanhanget är snarast 
att betrakta som ett sammanvägt resultat av de olika bidragen. 
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en översiktlig beskrivning av avhandlingens olika delar och den 
process i vilken de har tillkommit. 

Avhandlingens tillkomst och beståndsdelar 
En sammanläggningsavhandling har sin oundvikliga karaktär av 
process och divergens eftersom det finns en inte oansenlig tidsrymd 
insprängd mellan de olika bidragen – en tidsrymd under vilken nya 
insikter, kunskaper och perspektiv hunnit förvärvas. Det har förflutit 
fyra år mellan den första studien i avhandlingen och den sista artikeln 
och de omfattar delvis olika studieobjekt, även om själva föremålet 
för analys och kunskapsobjektet i alla bidragen behandlar 
förställningar om förskolebarnet, och hur det beskrivs och görs i 
policytexter. 

Den första studien i avhandlingen, Barn i natur och natur i barn 
(Sjöstrand Öhrfelt, 2015), är tillkommen inom ramen för 
forskarskolan Barndom, lärande, ämnesdidaktik med start 2012 vid 
Malmö högskola. I licentiatuppsatsen problematiseras den svenska 
förskolans starka förankring i en frilufts- och utomhusdiskurs och hur 
förskolebarnet konstrueras i relation till begreppen natur och 
utomhuspedagogik i utbildningsmaterial och läroböcker över tid. 
Analysen visar på vilket sätt beskrivningen av förskolans praktik har 
förändrats i förhållande till denna relation. 

I samband med fortsatta doktorandstudier vid Linneuniversitetet i 
Växjö har jag skrivit två artiklar, varav den ena, On the Educable Child 
– Orphans of Our Common Worlds (Lindgren och Sjöstrand Öhrfelt, 
2019, in print) är samförfattad tillsammans med Therese Lindgren. 
Denna artikel är en vidareutveckling på ett konferenspaper, 
Fabricating the Posthuman Child in ECEC, (Lindgren och Sjöstrand 
Öhrfelt, 2017) som vi presenterade vid årssammankomsten för det 
amerikanska nätverket The Philosophy of Education Society (PSE) i 
Seattle 2017. Artikeln, som är antagen till tidskriften Educational 
Theory, är resultatet av flera års diskussioner som vi som 
doktorandkollegor förde inom ramen för våra olika 
avhandlingsämnen, vilka tangerade varandra gällande förskolebarnets 
föränderliga och ombytliga natur genom historien. Lindgren har 
skrivit om den pedagogiska dokumentationen, som etablerats i svensk 
förskola genom Reggio Emilia-filosofin, med kopplingar till 
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2. Den svenska förskolan i förändring 

I denna del kommer en bakgrundsbeskrivning att ges av hur den 
svenska förskolan har vuxit fram och formats i relation till 
samhällskontexten, det vill säga hur den förändrats över tid genom 
reformer och i samklang med i Sverige centrala pedagogiska 
perspektiv. 

Generellt sett anses barn förhindrade att utöva ett aktivt 
medborgarskap och måste därför bli föremål för andras idéer, 
intentioner, definitioner och tolkningar. Dessa konstruktioner ligger 
till grund för social styrning och återspeglas i förändringar i hur 
strukturen kring barn organiseras (Jenks, 1996). Sverige har, 
tillsammans med de nordiska länderna, världens högsta 
institutionaliseringsgrad, det vill säga den omfattning i vilken barn är 
inskrivna i förskoleverksamhet. Denna verksamhet regleras, oavsett 
om den drivs i offentlig eller privat regi, av en generell, statlig 
läroplan (Lpfö-98). Detta gör det statliga styrningsmandatet 
omfattande. Den svenska förskolan har, precis som andra 
institutioner, vuxit fram och formats i korrespondens med inte bara 
det närmast omgivande samhället utan också med idéer och influenser 
”utifrån”. Den har även på senare år fungerat som ett eftersträvansvärt 
nationellt exempel, särskilt när det gäller förmågan att kombinera 
omsorg med lärande (OECD, 2001; 2006; 2013). 

Tre företeelser kan sägas ha format förskolan som institution mer 
än andra; 1. politisk reformverksamhet som svarar mot samhälleliga 
förändringar och intentioner, 2. teoretiska perspektiv och pedagogiska 
idéer som i olika skeden har influerat och etablerats inom förskolan 
och 3. förskolans allt tätare anknytning till det generella 
utbildningssystemet och därmed till en transnationell 
utbildningsdiskurs. Tillsammans har dessa faktorer bidragit till och 
tagit intryck av tidsbundna förståelser av förskolebarnet, och påverkat 
inte bara idén om förskolan utan också hur den organiseras i relation 
till de särskilda målbilder som finns beskrivna i politiska 
styrdokument. Som ett exempel på detta, etablerades 
utvecklingspsykologin i Sverige ungefär samtidigt med idén om 
barnomsorg som en statlig angelägenhet. Detta kom direkt att påverka 
tankegångarna kring yngre barn och deras behov av och potential att 
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I föreliggande kappa slutligen förs dessa olika perspektiv och 
resultat samman till en diskussion om hur förskolebarnet fungerar 
som resurs för styrning och vilken roll historiska, 
filosofiska/pedagogiska och ideologiska traditioner och perspektiv 
har haft för vilken utveckling som blivit möjlig. Det diskursteoretiska 
och metodologiska tillvägagångssättet i de olika bidragen beskrivs 
närmare under avsnittet Teoretiskt ramverk och metod. 

Disposition 
I kappans första del, kapitel två, beskrivs kortfattat den svenska 
förskolans framväxt i relation till tre centrala grundvalar; politisk 
reformverksamhet, dominerande pedagogiska perspektiv och 
transnationell utbildningspolicy. Dessa tre grundvalar utgör 
tillsammans en förståelsebakgrund till den utveckling som nu sker. I 
kapitel tre görs, i anslutning till denna bakgrund, en längre 
sammanfattning av vart och ett av de tre bidrag som ingår i 
avhandlingen. Därefter beskriver och diskuterar jag i kapitel fyra det 
diskursteoretiska ramverk som på olika sätt använts i samtliga 
delstudier, och de analysmetoder som följer av det. I kapitel fem 
genomför jag en övergripande analys där resultaten av delstudierna 
diskuteras mot bakgrund av tidigare forskning och i förhållande till 
rådande kunskapsläge. I avslutande kapitel sex följer en syntes av 
avhandlingens huvudsakliga resultat och en diskussion om på vilket 
sätt den utgör ett kunskapsbidrag till förskoleforskningen i stort. 
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Nedan kommer en översiktlig resumé ges av den nutida förskolans 
framväxt och utveckling5 som bildar bakgrund till avhandlingens tre 
olika bidrag. Historien fram till slutet av 1990-talet behandlas 
översiktligt och baseras i huvudsak på tidigare avhandlingar i ämnet. 

Politisk styrning och reformverksamhet 
De så kallade barnkrubborna från förra sekelskiftet var den första 
organiserade småbarnsomsorgen i Sverige. Dessa drevs genom 
filantropisk verksamhet och finansierades genom donationer och 
kyrkliga samfund. De utgjorde ett socialt stöd som riktade sig till 
arbetande föräldrar, och växte fram efter behov, särskilt i storstäderna. 
Barnkrubborna hade kvar sin fattigstämpel ända in till 1950-talet 
(Martin Korpi, 2015). Parallellt med denna verksamhet växte, genom 
de så kallade Fröbelseminarierna, folkbarnträdgården fram vid 1900-
talets början. Förlagan till dessa barnträdgårdar var tyska 
Kindergarten, baserade på Fröbels pedagogiska filosofi om barnets 
medfödda och inneboende potential som kunde förlösas genom lek 
och undervisning (Halldén, 2007; Nawrotzki, 2009). Fröbel i sin tur 
var inspirerad av pedagogiska idéer härstammande från Rousseau och 
Pestalozzi och den romantiska idealism som föreskrev att barnet är 
gott och bör uppfostras med försiktighet och intention (Smith, 2014; 
Tallberg Broman, 1995). 

Folkbarnträdgårdens verksamheter riktade sig till välbärgade 
familjer som ville skapa de mest stimulerande och ändamålsenliga 
förutsättningarna för sina barn och hade vunnit popularitet i både 
USA och England i slutet av 1800-talet (Willekens, Scheiwe och 
Nawrotzki, 2015). Således fanns det till en början olika typer av 
verksamheter riktade till barn från olika samhällsklasser och sprungna 
ur skilda villkor. Det vill säga dels som en social omsorg om de mest 
behövande och dels som pedagogisk verksamhet. Dessa båda 
                                                      
5 Också denna berättelse baseras på ett slags samhälleligt narrativ som är ideologiskt och diskursivt 
infärgat, och som, precis som min egen text, är fångad i nutidens förståelse av historien. Hacking 
(1999) gör skillnad på ett fenomens objekt och idén om det i diskussionen om huruvida man kan 
säga att ”allt” är socialt konstruerat. Han menar att objektet finns men att det är det innehållsliga, den 
meningsskapande processen kring innehållet, som utgör konstruktionen. Ett fenomen uppstår i ett 
särskilt sammanhang och så fort vi diskuterar dess essens gör vi det i enlighet med en särskild 
situation och med särskilda intentioner. Det går således inte att undkomma diskursen på annat sätt än 
att nominalisera begreppet ”kunskap” (Hacking, 1999). 

20 
 

formas av staten som en resurs för samhället att utveckla 
(Hammarlund, 1998). 
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Trots att de funnits med redan från början tog det således lång tid 
innan de utbildningspolitiska målen kom att överskugga de 
socialpsykologiska (Martin Korpi, 2015). Som en effektivisering av 
investeringars samhällsnytta och ambitionen om att inte låta 
någonting gå till “spillo” – började åter diskussionen om barnet som 
en potentiell investering att föras (Gibson, McArdle och Hatcher, 
2015). I 1960-talets hö konjunktur kom ”daghemsfrågan”, som 
dittills varit en social fråga, bli till en arbetsmarknadsfråga, då 
behovet av barnomsorg var stort och ständigt växande. Sammantaget 
resulterade detta i ett mycket reformintensivt decennium. För 
förskolans vidkommande blev Barnstugeutredningen, som tillsattes 
1968, avgörande (Hammarström-Lewenhagen, 2013). Denna 
utredning lade den ideologiska, pedagogiska och organisatoriska 
grunden för barnomsorgsutbyggnad i kommunerna (Martin Korpi, 
2015). 

Betänkandet från Barnstugeutredningen kom i två delar 1972 (SOU 
1972:26 och SOU 1972:27) och resulterade i den första Förskolelagen 
1975, då förskoleverksamhet blev ett lagstadgat kommunal åtagande. 
Denna ersattes 1985 med lagen om kommunens skyldighet att erhålla 
plats till behövande föräldrar utan oskäligt dröjsmål. Det var 
Socialstyrelsen som fick i uppdrag att för första gången utarbeta ett 
centralt dokument, ett ramprogram, med mål och riktlinjer för den 
kommunala styrningen av förskoleverksamhet, Pedagogiskt program 
för förskolan (Socialstyrelsen, 1987), vilket kan betraktas som 
förstadiet till den läroplan som senare kom 1998: 
 

Ramprogrammet gav verksamheten mål, riktlinjer och principer 
som skulle vägleda förskolan i arbetet, både daghem och 
deltidsförskolor. Eklundh (2001) menar att det pedagogiska 
programmet för förskolan visade på̊ en politisk vilja att tydliggöra 
styrningen av arbetet, innehållet och målen för den pedagogiska 
verksamheten på̊   statligt, kommunalt och lokalt plan (Styf, 2012, 
s. 11). 

 
I samband med ramprogrammet arbetades det fram riktlinjer och 
standarder för hur förskolan skulle organiseras till exempel i 
förhållande till barnantal och krav på tillgänglig yta per barn, vilket 
enligt Martin Korpi (2015) medförde att förskolan fick en hög och 
likvärdig grundkvalitet. Förskolan blev nu allt mer betraktad som en 
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verksamheter växte samman under mellankrigstiden som del i det 
svenska socialdemokratiska projektet (Sandin och Sundqvist, 2014). 
Den progressiva samhällsutvecklingen under 1900-talet gav tidigt 
skjuts åt en familjepolitik där föräldrarnas ansvar för sina barn kom 
att delas med staten enligt en till en början långsam och trevande, men 
icke desto mindre tydlig, riktning. Det handlade i lika delar om 
socialisation och modernisering av själva individen. Idealet var en 
emanciperad familj i vilken varje medlem hade sin särskilda funktion 
på den samhälleliga arenan, och enligt en modell där omsorgen av 
barn kunde rationaliseras till förtjänst både för samhället, kvinnorna 
och barnen själva (Hirdman, 2010). I ett samhälle under stark 
ekonomisk utveckling och social förändring var barnfrågan mycket 
debatterad. I botten låg den sociala utopismen (Hammarlund, 1998; 
Hirdman, 2010) 6  enligt vilken barns fostran betraktades som en 
samhälleligt alldeles för viktig förändringsfaktor för att vara en privat 
familjeangelägenhet (Hirdman, 2010). En centralgestalt i 
förespråkandet av dessa idéer var Alva Myrdal som 1935 i boken 
Stadsbarn lanserade idén om storbarnkammaren. Denna verksamhet 
för ”alla barn” skulle vara gratis och drivas i statlig regi, vilket 
initierade en förnyad debatt om huruvida barns fostran och vård var 
samhällets ansvar. Boken skulle komma att få stort inflytande på den 
första statliga utredningen om förskola. I 1938 års 
befolkningskommission (Befolkningskommissionen, 1938:20), 
etablerades synen på barnomsorg som en statlig angelägenhet, inte 
bara för fattiga barn utan alla barn i behov av stöd (Hultqvist, 1990; 
Janfelt och Vammen, 1999). En starkt bidragande faktor till reformer 
i denna anda var att den svenska nativiteten sjunkit avsevärt vilket 
bemöttes med idén om att barnafödandet kunde stimuleras med hjälp 
av ekonomiska och politiska reformer. 

Efter kriget, under de så kallade ”rekordåren” gick det ekonomiskt 
bra för Sverige. Kvinnor, som tidigare hade efterfrågats på 
arbetsmarknaden, behövdes inte längre på samma sätt i produktionen. 
Daghemmen kom att ifrågasättas, och den babyboom som följde 
medförde en slags vurm för hemmafrun som höll i sig under 1950-
talet och långt in på 1960-talet. 
                                                      
6 Den social utopismens idé var att den genom att förändra människan och de traditionella 
mänskliga strukturerna också var möjligt att skapa ett nytt, jämlikare, samhälle, ofta med 
feministiska, socialistiska och anarkistiska inslag (Hirdman, 2010). 
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Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet. Redan i juni 1998 
fick förskolan sin läroplan, och därmed en bindande förordning för 
det pedagogiska innehållet i verksamheten. Dokumentet, som gällde 
hela arbetslaget och alla barn, välkomnades av förskollärarna som såg 
det som en uppgradering och ett erkännande av deras professionella 
kompetens och förskolas roll som utbildningsinstitution 
(Hammarström Lewenhagen, 2013; Martin Korpi, 2015). 

Expansionen fortsatte enligt idén om ständigt utökade rättigheter 
för barn att delta i förskoleverksamhet. I samband med maxtaxa blev 
det svårt för kommunerna att samtidigt hålla jämna steg med 
efterfrågan och vidmakthålla kvalitet. I utbyte mot ett utökat 
stadsbidrag för att kunna stärka personaltätheten och minska 
barngrupperna avkrävdes kommunerna årliga kvalitetsredovisningar. 
Detta krav formulerades i en proposition: Kvalitet i förskolan 
(Regeringens proposition, 2004). Förskolans läroplan reviderades i 
samband med att den nya skollagen (Skollag, 2010:800) började gälla 
den 1 juli 2011 och förskolan blev nu en helt integrerad del i 
skolväsendet i ”syfte att befästa förskolans ställning som den första 
delen av utbildningssystemet samt för att förstärka dess kvalitet och 
likvärdighet” (Martin Korpi, 2015, s. 86). De skolformsövergripande 
bestämmelserna i Skollagen kom därmed att gälla även förskolan, och 
begreppen utbildning och undervisning kom att definiera även 
förskolans verksamhet. Enligt en rapport från Skolinspektionen som 
utvärderade förskolans verksamhet under 2017 har implementeringen 
av begreppen utbildning och undervisning dock inte anammats i 
tillfredsställande utsträckning: 
 

Inom flera granskade läroplansområden behövs ytterligare 
insatser såväl för att stödja kompetensutveckling, som att 
stödmaterial utarbetas, för att förskolepersonalen ska kunna 
utfö a uppdraget professionellt. /…/ i syfte att kunna bidra till 
kvalitetsutvecklingen och måluppfyllelsen i förskolan. 
Undervisning som begrepp, form och innehåll är ännu inte 
självklart i förskolan.  Förskollärare ser sig sällan som 
undervisande lärare. Det innebär i sig att insatser behövs för att 
befästa att undervisning som målstyrd process är en del av det 
pedagogiska arbetet med barn i förskolan (Skolinspektionen, 
2018, s. 9-10). 
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rättighet för barnet självt och något som alla barn, oavsett 
familjesituation, skulle få ta del av. Utbyggnadstakten motsvarade 
dock fortfarande inte behoven. I samband med målet att förskolan 
skulle vara fullt utbyggd 1991 föreslogs en lagstadgad rätt till förskola 
för barn mellan 18 månader och skolstartsålder. En ökad 
effektivisering av verksamheten iscensattes således (SOU 1990:80). 
Denna omfattande utbyggnad av förskolan kom att sammanfalla med 
en period av djup ekonomisk kris under mitten på 1990-talet, vilken 
resulterade i arbetslöshet och lågkonjunktur. Utbyggnaden 
vidmakthölls dock, men utan mer pengar: …till skillnad mot tidigare 
år av utbyggnad sker den stora ökningen av antalet barn i 
barnomsorgen under 1990-talet inom oförändrade ekonomiska ramar 
och allt högre avgifter/…/med en genomsnittlig kostnadsminskning 
per plats med 30% (Marin Korpi, 2015, s. 63), vilket drev fram ett 
ökat fokus på åtgärder för rationalisering, effektivisering och 
samordnad organisering av förskolan. En sådan insats var att öka 
kvaliteten på personalen via förskollärarutbildningen och en annan att 
styra verksamheten mer effektivt. Lärarförbundet (från början 
Fröbelförbundet, bildat 1918) var sedan länge, ur 
professionssynpunkt, pådrivande när det gällde att flytta fokus på 
förskolan från ett familjepolitiskt till ett utbildningspolitiskt 
perspektiv (Tallberg Broman, 1995). Detta fokus förstärktes genom 
politiska förslag i mitten på 1990-talet som enligt EU-direktiv 
accentuerade ”det livslånga lärandet” 7  (Field, 2000), och därmed 
förskolans roll som förberedelse på skolans viktiga första år. Det 
utbildningspolitiska perspektivet, med lärande och utveckling i fokus, 
skärptes och utredningen Växa i lärande (SOU 1997:21) tillsattes, 
med förslag om en läroplan omfattande fritidsverksamheten och 
sexårsklassen. Samma år lade Barn och skolakommittén (BOSK) fram 
sitt förslag till särskild läroplan för förskolan, Att erövra omvärlden, 
(SOU, 1997:157). Förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen 
flyttades juridiskt över från Socialtjänstlagen till Skollagen och från 
                                                      
7 ”Från mitten av 1990-talet fick begreppet livslångt lärande ett starkt genomslag i den internationella 
utbildningspolitiska och arbetsmarknadspolitiska debatten. Det har sedan dess kommit att användas 
som en samlingsterm för ett nytt sätt att se på ut bildning där varje individs kapacitet att lära under hela 
livstiden (begreppets livslånga dimension) och i alla de miljöer hon vistas i (begreppets livsvida 
dimension) betonats. Med denna dubbla innebörd har livslångt lärande setts som en förutsättning inte 
bara för demokrati och social integration utan också för ekonomisk utveckling och sysselsättning.” 
(Askling, Christiansson och Foss-Fridlizius, 2001, s. 15). 
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och allt högre avgifter/…/med en genomsnittlig kostnadsminskning 
per plats med 30% (Marin Korpi, 2015, s. 63), vilket drev fram ett 
ökat fokus på åtgärder för rationalisering, effektivisering och 
samordnad organisering av förskolan. En sådan insats var att öka 
kvaliteten på personalen via förskollärarutbildningen och en annan att 
styra verksamheten mer effektivt. Lärarförbundet (från början 
Fröbelförbundet, bildat 1918) var sedan länge, ur 
professionssynpunkt, pådrivande när det gällde att flytta fokus på 
förskolan från ett familjepolitiskt till ett utbildningspolitiskt 
perspektiv (Tallberg Broman, 1995). Detta fokus förstärktes genom 
politiska förslag i mitten på 1990-talet som enligt EU-direktiv 
accentuerade ”det livslånga lärandet” 7  (Field, 2000), och därmed 
förskolans roll som förberedelse på skolans viktiga första år. Det 
utbildningspolitiska perspektivet, med lärande och utveckling i fokus, 
skärptes och utredningen Växa i lärande (SOU 1997:21) tillsattes, 
med förslag om en läroplan omfattande fritidsverksamheten och 
sexårsklassen. Samma år lade Barn och skolakommittén (BOSK) fram 
sitt förslag till särskild läroplan för förskolan, Att erövra omvärlden, 
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7 ”Från mitten av 1990-talet fick begreppet livslångt lärande ett starkt genomslag i den internationella 
utbildningspolitiska och arbetsmarknadspolitiska debatten. Det har sedan dess kommit att användas 
som en samlingsterm för ett nytt sätt att se på ut bildning där varje individs kapacitet att lära under hela 
livstiden (begreppets livslånga dimension) och i alla de miljöer hon vistas i (begreppets livsvida 
dimension) betonats. Med denna dubbla innebörd har livslångt lärande setts som en förutsättning inte 
bara för demokrati och social integration utan också för ekonomisk utveckling och sysselsättning.” 
(Askling, Christiansson och Foss-Fridlizius, 2001, s. 15). 
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reglerat familjens fostran av barnet, med fokus på barnet som 
förändringsagent för ett modernt samhälle: 
 

Barnets fostran skulle bygga på rationell, vetenskaplig grund, den 
var ett ansvar för en professionell yrkeskår (och faktiskt också en 
förutsättning för densamma, min anm.) antingen direkt eller 
genom att de professionella gav råd till föräldrarna så att dessa 
lät tvivelaktiga traditioner vika för saklighet och förnuft. Fostran 
skulle hela tiden anpassas till det enskilda barnets behov och 
förutsättningar – för dess egen skull, men också för att detta 
främjade ett kollektivt gott, det demokratiska samhället 
(Hammarlund, 1998, s. 40). 

 
Keys försvar för barnets frihet från uppfostran i sin skrift Barnets 
århundrade (1900), fick enligt Halldén (2007) inte så stort inflytande 
i Sverige men hennes tankegångar förstärkte, de av Fröbel framhållna, 
romantiska, naturliga och religiösa inslagen i barnets fostran, vilket 
explicit kom till uttryck i systrarna Mobergs barnträdgårdar. Denna 
utgångspunkt kombinerades med en stark influens från den 
amerikanska utvecklingspsykologin, enligt vilken barn ständigt 
utvecklas och lär i relation till sin mognadsgrad och ålder, och den 
sociala utopismen som förespråkade statligt organiserad och 
expertinformerad uppfostran. Förskolebarnet, det vill säga barnet som 
samhällets snarare än familjens angelägenhet, kan således sägas ha 
etablerats som kategori redan under 1930–1950-talet, genom en 
blandning av social ingenjörskonst, romantik, biologi och psykologi. 
I samklang med utvecklingen av det nya moderna Sverige blev 
demokratisering och modernisering visionära och politiska ledord, 
och utbildning och medborgarfostran verktygen för att uppnå 
detsamma (Dahlstedt och Olson, 2013). Dessa ideal kom också till 
uttryck i debatten om barnomsorg: 
 

Individens välfärd blir ett medel för att förverkliga målet, det goda 
samhället. Här finns, menar jag, förklaringen till att modernismen 
kan uppvisa totalitära drag; ett exempel är Alva och Gunnar 
Myrdal som förespråkade reformer till gagn för individens välfärd 
och samtidigt kunde tala om ”människomaterialet” som 
byggstenar, vilka som helst, i samhällsbygget. Dessa 
modernismens kännetecken – rörelsen, rationaliteten, förnuftet, 
liksom synen på individen som på en gång centralfigur och 
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Förskolan har sammanfattningsvis formats av den historiska och 
politiska kontexten. Från att ha betraktats och värnats som en särart 
har den anpassats allt mer till skolan, både genom statlig styrning och 
ideologiska formuleringar och enligt vilka barns lärande har betonats 
som huvudinnehåll för den pedagogiska praktiken. Det finns en rad 
avhandlingar och rapporter som behandlar den svenska förskolan och 
som ger fördjupande perspektiv på förskolebarnets förändring i ljuset 
av den historiska utvecklingen under det reformtäta 1990-talet; till 
exempel ur verksamhetsperspektiv; (Ekström, 2007), gällande 
reformering av förskolan; (Folke Fichtelius, 2008), ur professions- 
utvecklingsperspektiv; (Hammarström-Lewenhagen, 2013), 
förskolans social- och idéhistoria, (Hammarlund, 1998) och 
förskolans historia (Tallberg Broman, 1995).  

Nedan följer en beskrivning av hur dominerande pedagogiska 
perspektiv har tangerat den politiska reformverksamheten och 
förstärkt förskolans anpassning till skolsystemet. 

Pedagogiska perspektiv på förskolebarnet 
De teoretiska och pedagogiska perspektiv som dominerat under 
utbyggnaden av den svenska förskolan har inneburit en stark 
barncentrering, där den reformistiska blicken ständigt vilat på vad 
barnet själv efterfrågar och behöver, något som ofta har uttryckts 
synonymt. Hultqvist menar att det går att urskilja pedagogiska 
perspektiv och teorier som i ett växelspel med utbildningsreformer 
definierat och omdefinierat förskolebarnet. Bland annat blev det 
tydligt mellan- och efterkrigstidens fredsfostran, då den 
expertinspirerade uppfostran tog sin början. I sin avhandling 
Förskolebarnet: en konstruktion för gemenskapen och den 
individuella frigörelsen (1990) problematiserar Hultqvist hur barnet 
har konstruerats i olika pedagogiska skolor, vilka i sin tur har gett 
legitimitet åt olika sätt att se på barnet i förskolan, och hur policy, 
politik och forskning tillsammans ”skapat” ett ändamålsenligt barn 
utifrån de behov och problem som det just för ögonblicket har ansetts 
vara lösningen på. 

Under 1930-talets inledning började pedagogiska idéer komplettera 
de dittills dominerande medicinska och juridiska diskurser som 
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Barnens begreppsbildning, kommunikationsförmåga och 
jagutveckling sågs som beroende av en dialog både med andra 
barn och med pedagoger. Den socialisation som försiggick i 
förskolan beskrevs som byggande på barnens aktivitet och 
nyfikenhet. I en mening innebar detta en lansering av barnet som 
kompetent: någon som förskolepersonalen skulle lyssna till och 
sträva efter att förstå. Det handlade inte om att undervisa, men 
om att vara dialogpartner i barnens utforskande av omvärlden. 
Idealet om modern som den viktigaste personen i barnets liv, 
ersattes om en idé om att barnet var socialt och behövde flera 
personer att samspela med (Halldén, 2007, s. 167). 

 
Som ett led i detta lanserades den så kallade dialogpedagogiken, 
vilken förespråkade åldersblandade grupper och arbetslag enligt en 
demokratisk modell. Denna dialogpedagogik fick stort genomslag 
och beskrivs kritiskt av Kallós (1979) som baserad på ideologi snarare 
än vetenskaplig förankring. Omvårdnad och omsorg skulle integreras 
i det pedagogiska arbetet med teman valda utifrån barnens intressen. 
Detta innebar en markering mot skolans förmedlingspedagogik och 
de traditionella barnstugorna som snarare hade inväntat barns 
biologiska mognadsprocesser. I grunden fanns en idé om barns 
potential att genom ett aktivt deltagande i verksamheten bli något 
annat, och förskolans roll som en i samhället integrerad institution 
accentuerades. Barnstugeutredningens barnsyn, gav enligt Hultqvist 
(1990) uttryck för ”tillämpad psykologi”, det vill säga en anpassning 
av universell psykologisk vetenskap till praktiska villkor. Här 
förespråkades också ett förfarande som gick ut på att en viktig uppgift 
för förskollärare var att stimulera barnets lärande genom att få det att 
prata. Detta beskrivs av Kallós som en artificiell manipulation av 
relationellt lärande (1979), där till exempel frågan ”varfö ” inte skulle 
ställas utan snarare ”hur menar du nu?” eller ”berätta mer”, och så 
vidare. 

I enlighet med den ”nya” barndomssociologin kom detta nyfikna 
och aktiva barn senare att emanera i en diskurs om det ”kompetenta” 
barnet (Brembeck, Johansson och Kampmann, 2004; Lee, 2001). 
Begreppet föreskrev barnet som individ, och kom att ställas i kontrast 
till det behövande barnet (Halldén, 2007). Denna diskurs försökte 
kontextualisera barn i ett större sammanhang än i 
utbildningssammanhang och även tala om de yttre faktorer som 
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anonym byggsten i samhällskollektivet – finns hela tiden 
närvarande i debatten om barnomsorg. Tydligast möter de i de 
radikala inläggen i 1930-talsdebatten, men spåren av denna 
debatt finns närvarande under 1940- och 1950-tal och blir på nytt 
mer framträdande mot 1960-talets slut (Hammarlund, 1998, s. 
12). 

 
Med Barnstugeutredningen (SOU 1972:26 och SOU 1972:27) 
etablerades en uppfattning om att kommunerna förutom att ge 
finansiellt stöd, borde förse förskolorna med pedagogisk rådgivning 
och utvecklingsstöd (Styf, 2012). Några formella generella mål och 
riktlinjer för innehållet i verksamheten fanns inte, något som kom att 
uppmärksammas allt mer i samband med den omfattande 
utbyggnaden av förskolan i slutet av 1970-talet. Särskilt det 
pedagogiska inslaget framhölls till förmån för det sociala åtagandet, 
som fortfarande i stora drag inneburit att erhålla omsorg om barn vars 
föräldrar förvärvsarbetade. Istället för metafysiska föreställningar om 
barnet och dess behov och förmågor, skulle forskning och 
expertutlåtanden, baserade på empiriska studier av barns beteende 
genom observationsstudier och dokumentation (Wehner-Godée, 
2000), utgöra basen för teorier om barns fostran. Till grund för 
utredningen låg utvecklingspsykologin 8  och Piagets (1955) och 
Eriksons (1951) forskning om det växande barnet (Hammarlund, 
1998). Progressiv pedagogik förespråkades för gynnandet av 
likvärdiga uppväxtvillkor och kompensatoriskt stöd, vilket medförde 
att helhetsperspektiv på barn lyftes fram i utredningen: 
  
                                                      
8 Utvecklingspsykologin, och det ökade intresset för barns mentala utveckling, tog fart och utvecklades 
i samband med massutbildningen i början på 1900-talet då betydande luckor och ojämnheter gällande 
deras akademiska kapacitet och resultat blev uppenbara (Smith, 2014). Denna vetenskapsgren kan 
anses vara fundament för förskolans pedagogiska framväxt och utveckling (Hultqvist, 1997). 
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till och med subjektiva världsbilder. Det vill säga att olika perspektiv 
kan samexistera. Den centrala metoden för att visualisera barns 
lärandeprocesser och progression inom detta filosofiska perspektiv, 
nämligen pedagogisk dokumentation, bröts med tiden ut ur Reggio 
Emilia som en prioriterad utvärderingsmetod av förskolebarnets 
lärandeprocesser (Skolverket, 2012). Samtidigt accentuerades vikten 
av förskollärares uppmärksamhet på och stimulans av barns 
utvecklingspotential genom begrepp som ”den medforskande 
pedagogen” och ”lyssnandets pedagogik” (Åberg och Lenz Taguchi, 
2005). Reggio Emiliafilosofin gick bra att kombinera med ett andra 
dominerande teoretiskt perspektiv på förskolebarnets 
lärandeprocesser, det sociokulturella. Det sociokulturella perspektivet 
är mer känt i den svenska förskolan som utvecklingspedagogik 
(Persson, 2008). Utvecklingspedagogiken blev åter tongivande under 
slutet av 1990-talet, där förskollärarens roll i barngruppen kom att 
accentueras och vars roll var att hela tiden erbjuda utvecklande 
”utmaningar” i fö hållande till barns potential och nästa möjliga 
utvecklingsnivå. Dessa båda perspektiv fick betydelse för synen på 
både förskolebarnet, förskolans och förskollärarnas roll och även hur 
förskolorna organiserades, även om de inte medförde diametrala 
förändringar utan byggde vidare på och inkorporerades i den 
traditionella förskolans struktur. 

Under förskolans historia har det således funnits ett mer eller 
mindre uttalat försvar för förskolans och förskolebarnets särart som 
någonting annat än skola och elev i vardande. Det kan sägas ha fått 
sitt sista manifesta uttryck i förarbetet till ny läroplan för barn 6–15 
år, Växa i lärande (SOU 1997:21) där det uttrycktes förhoppningar 
om att förskolans pedagogik och barnsyn skulle influera skolan och 
att lärande och lek skulle gå att kombinera: Förskolans roll för barns 
lärande skall stärkas genom att den kognitiva processen ges ökad 
tyngd samtidigt som barnomsorgens erfarenheter och 
förskolepedagogiken ges ökat inslag i skolan (SOU 1997:21, s. 1). 
Skillnaden mellan förskolan och skolan markerades fortfarande 
tydligt genom att definiera och konstruera barnet som natur- 
respektive kulturvarelse: 
 

Den syn på barnet som vi här kallat Barnet som natur förefaller i 
större utsträckning finnas företrädd i förskolan, medan Barnet 
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påverkade det i grunden kompetenta och receptiva barnets förmåga 
att tillgodogöra sig utbildning (Hultqvist, 1997, s. 407). Genom 
begreppen being och becoming problematiserades den traditionellt 
psykologiska synen på barn (becoming) till förmån för begreppet 
(being) genom vilket barn lyftes fram som sociala aktörer i sin egen 
rätt (Lund, 2011; Prout, 2005), både i ett nu- och ett 
framtidsperspektiv. Idén växte fram samtidigt som flera globala 
organisationer uppmärksammade barnet som innehavare av både 
individuella och kollektiva rättigheter och då inte minst rätten till 
utbildning (Quennerstedt, 2010). Att definiera utbildning som en 
rättighet och barnet som kompetent ökade kraven på förskolans 
verksamhet, med fokus på barnets lärandeprocesser och 
förskollärarens professionalitet att stimulera och stödja dessa. 
Kampmann., i Brembeck et al., 2004) beskriver det som en andra 
institutionaliseringsvåg när dessa nya pedagogiska perspektiv 
sammanföll med politiska reformer i liberal riktning, och en ny form 
av styrning (jfr. Halldén, 2007). 

I samband med valutgången 1991 fastslogs en ambition att ”initiera 
ett omfattande förskoleprojekt med Reggio Emiliainspirerad 
pedagogik” (Marin Korpi, 2015, s. 55) som skulle komma att få stor 
genomslagskraft i Sverige (Lindgren, 2018). I utredningen Att erövra 
omvärlden (SOU, 1997:157) föreslogs införandet av Reggio 
Emiliafilosofi i kombination med traditionell förskolepedagogik. 
Denna kombination bidrog till att utveckla de grundläggande dragen 
i den svenska förskolepedagogiken – en stark barncentrering och 
barnet som i grunden aktivt, nyfiket och medforskande, det projekt- 
och temainriktade arbetssättet och det demokratiska perspektivet på 
barns kunskapande och lärande: 
 

I Reggio Emiliainspirationen bygger barnsynen på en respekt för 
barnet som ett resursrikt och nyfiket barn, ett barn med hundra 
språk och egen kraft och lust att lära. Den pedagogiska miljös 
betydelse och den pedagogiska dokumentationen för att 
synliggöra läroprocesser används som grundläggande redskap 
(Martin Korpi, 2015, s. 70). 

 
Inom Reggio Emilia betraktas barnet som kapabelt att medverka 
aktivt i skapandet av mening, kunskap, identitet, kultur och värden 
(Gandini, 1993) vilket anses uppmuntra till lokala, kontextbundna och 
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till och med subjektiva världsbilder. Det vill säga att olika perspektiv 
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svenska undersökningar, som dock ännu inte hunnit lika långt i 
sina uppföljningar. Alla pekar dock på att tidig start och många 
års vistelse i förskola påverkar barns utveckling i gynnsam 
riktning (SOU 1997:157, s. 40). 

 
Trots att förskolan nu är en del av det generella utbildningssystemet 
behandlas den inom fältet fortfarande som en särskild skolform, 
delvis skild från skolans premisser. Till exempel förs ofta lekens 
betydelse för lärandet fram i styrdokument och förskolepolicytexter 
(Lpfö-98, rev. 2018; Skolforsknings-institutet, 2019). 

Varför har då vissa teoretiska perspektiv på barn och lärande kommit 
att dominera över andra och varför har de tagit just denna väg? Som 
Hultqvist (1997) framhåller är det inte några särskilt nya tankar kring 
barnet som florerar genom historien. Snarare är det sammanhanget, 
eller de ekonomiska, sociala och kulturella möjlighetsvillkoren för 
dem, och vad som vid en given tidpunkt anses vara ”giltigt” och ”sant” 
som förändras. För att förstå varför vissa perspektiv på utbildning för 
yngre barn har kommit att dominera är det nödvändigt att ta hänsyn 
till de villkor som formar konstruktionen av barn och barndom i det 
moderna samhället. När utbildning har blivit en viktig aktor i den så 
kallade kunskapsekonomin och en central resurs för framtida 
konkurrenskraft och utveckling har nya aktörer, inte minst 
transnationella samarbetsorganisationer som överstatliga EU och den 
internationella handelsorganisationen OECD, kommit att bli 
inflytelserika aktörer i policy rörande förskolans organisation, 
innehåll och roll i samhället.  

Nedan beskrivs det sammanhang i vilket förskoleverksamhet och 
förskoleutbildning allt mer har kommit att formuleras i förhållande till 
transnationell policy och i vilken det universella barnet framträder 
som objekt för förändring av samhället. 

Förskolan i relation till transnationell policy 
De reformer som genomfördes gällande den svenska förskolan under 
1990-talet skedde delvis i korrespondens med skolsektorn för att 
skapa ett enhetligt utbildningssystem. I samband med det har 
förskolan också blivit del av en transnationell utbildningsdiskurs. 
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som kultur- och kunskapsåterskapare i större utsträckning synes 
vara mer företrädd i skolan. Detta uttrycker också makt och 
styrkeförhållanden mellan, men även inom, de pedagogiska fält 
som skolan och förskolan representerar. I detta styrkeförhållande 
har förskolan positionerat sig gentemot skolans konstruktion av 
barnet som kultur och kunskapsåterskapare, genom att konstruera 
och vidmakthålla en syn på barnet som natur (SOU 1997:21, s. 
55–56). 

 
Barnet som natur uttrycker en holistisk syn på barnet, där de kognitiva 
aspekterna inte skulle särskiljas från barnet: 
 

Värnandet om ”hela” barnet har varit och är en markering mot 
skolans ämnesuppdelade och kognitivt inriktade verksamhet, som 
man från barnomsorgens sida alltid tydligt velat värja sig emot. 
Barnomsorgens helhetssyn har inneburit en strävan att förmedla 
en förståelse av omvärlden/…/ Som en viktig kärna i den svenska 
barnomsorgen ligger ännu idag den fria leken och det fria 
skapandet. Denna syn härrör ur upplysningstidens idé om 
frihetens potentialer; där principen om självreglering, att vilja 
göra det rätta och därigenom bli fri, stod i centrum/…/ Barn ska 
fritt få uttrycka sig själva, sina tankar och sina känslor. I denna 
frihet uttrycker barnet sin personlighet. Det handlar om barnets 
lust och att det ska vara roligt, i en här-och-nu förankring, som    
kan    ses    i    motsats   till skolans framtidsinriktning/.../Samtidigt 
måste denna pedagogiska grundsyn, uppfattas som en markering 
mot vad som upplevs som skolans traditionella pedagogik, med 
dess kunskapsmål och prestationskrav (SOU, 1997:21, s. 57). 

 
I utredningen om förslag till ny läroplan för förskolan Att erövra 

omvärlden (SOU, 1997:157) för språkades istället en ”gemensam” 
syn på barnet, vilket antyder att förskolebarnet och skolbarnet som de 
tidigare definierats och använts som begrepp innebar ett hinder för 
integration av utbildning och undervisning, och att skolformerna 
istället borde förmås att smälta samman. Förskoleverksamhetens lyftes 
som positivt för b rns ”utveckling” mot förb redelse att lära: 

 
Flera studier/---/har kunnat visa att tidig debut i daghem har en 
gynnsam effekt på̊ barns utveckling och att barn som gått i daghem 
klarar sig bättre i skolan, än barn som 
inte gjort det. Denna studie, som är unik i sin långsiktiga 
uppföljning, har på senare år fått stöd av flera andra 
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Skandinaviska kommissionen representerad och sedan dess har en rad 
liknande konstellationer skapats (Cohen och Korintus, 2017). Inom 
EU har ökat användandet av internationell komparativ jämförelse 
mellan stater resulterat i att uppvisa splittrade och fragmentiserade 
satsningar på förskolan i medlemsländerna. Etableringen är ojämn, 
och i många länder går utbyggnaden långsamt 11 . Ansvaret för 
förskolepolicy inom EU var länge uppdelat på olika politikområden 
och departement (till exempel som en arbetsmarknadsfråga, som ett 
verktyg för social utjämning eller en jämställdhetsbefrämjande 
åtgärd) vilket bidrog till begreppsmässiga oklarheter och strukturella 
svagheter i behandlingen av förskola inom EU. Under slutet av 1990-
talet blev det därför en central uppgift att skapa en gemensam 
plattform för tillgänglighet, finansiering, styrning och arbetsstyrka 
och en tydlig vision för EU av utbyggd ECEC som kombinerade 
lärande med omsorg (Young, 2017). Dessa strävanden efter 
samordning har försvårats inte minst av begreppslig förvirring: 
 

…whilst the European Commission has over the last few decades 
been producing reports that have pointed to the need    for    an    
integrated approach and effective coordination within member 
states, it has neglected to do this itself/…at an EU level, the 
different terms such as ‘childcare’, ‘early education’ that continue 
to crop up in separate initiatives reflect the confusion within the 
European Commission itself, and detract from their value (Cohen 
och Korintus, 2017, s. 245). 

 
Här uttrycks en uttalad ambition att skapa en enhetlig och 
synkroniserad policy för påskyndandet av en utbyggd förskola i de 
europeiska länderna och även en enhetlig begreppsbildning kring 
förskoleverksamhet. EU sammanställer statistik och presenterar 
jämförelse mellan nationella utbildningssystem via statistikorganet 
Eurostat, däribland förskolans verksamhet. Som en viktig del av EU:s 
socio-ekonomiska agenda arbetar EU för att stärka och stödja 
nationella utbildningsreformer genom samarbete kring att bygga ”best 
practice” kring policy och finansiering, till exempel i det centrala 
strategidokument Education and Training 2020 Strategy (European 
commission, 2019), och det därtill länkade, sedan 2010 årligen 
                                                      
11 Det senast formulerade målet är att alla barn mellan 4 års ålder och skolstart ska delta i 
förskoleverksamhet år 2020 (EU, 2017, s.110). 
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Styrningen av förskolan kan därmed inte förstås som en nationellt 
betingad företeelse9. 

Nedan följer en kort introduktion av de organisationer vars 
utbildningspolicy har analyserats i avhandlingen, i syfte att tydliggöra 
vilka de är och vilken påverkan de kan förstås ha haft för utvecklingen 
av den svenska förskolan. Det bör påpekas att det finns en rad andra 
aktörer på den internationella arenan, som också intresserar sig för 
förskolans potential, såsom till exempel Världsbanken, UNESCO och 
IM (Internationella Valutafonden). Dessa aktörer utelämnas, men 
exemplifieras delvis i samband med avhandlingens sammanfattande 
analyser i kapitel 5. Kopplingen till transnationella organisationer kan 
spåras genom förskolans utveckling i överensstämmelse med 
ekonomiska och framtidsorienterade parametrar, som kommit att 
förefalla både logisk och oundviklig. Kanske är förbindelsen också en 
av förklaringarna till att reformeringen av förskolan har kunnat 
genomföras på ett så icke-märkbart och självklart sätt i just Sverige, 
där inte minst den så kallade PISA-chocken (Krejsler, Olsson och 
Petersson 2018, Serder, 2015) har skapat utrymme för en skärpning 
av intresset för att kontrollera huruvida förskolans verksamhet 
faktiskt ”leder” till utveckling av barns lärande och skolför eredelse. 

EU (Europeiska unionen) 
EU är en överstatlig medlemsorganisation i vilken tjugoåtta av 
Europas fyrtiofem stater är medlemmar. Europeiska rådet, som leder 
organisationen, utgörs av medlemsländernas stats- och 
regeringschefer. Organisationens kärnverksamhet är att skapa tillväxt 
och välstånd i Europa, hantera klimathot och säkra energitillgång. 
Flera icke-medlemmar är fattiga länder som står i 
bidragsberoendeställning till EU10. Inom EU finns en uttalad strävan, 
som har pågått i mer än trettio år, att få till stånd en samordnad insats 
för att etablera insikt om förskoleverksamhetens betydelse. Ett av de 
tidigaste närverken som bildades var Childcare Network som var 
livaktigt mellan 1986 och 1996. I detta nätverk fanns den 
                                                      
9 Förskolan har aldrig varit en nationellt betingad företeelse innehållsmässigt, utan har alltid utvecklats 
i relation till internationella rörelser och influenser i nära förbindelse samhällsförändringar, inte minst 
kvinnors formella deltagande i arbetslivet och barns ökade civila rättigheter. Här avses att den politiska 
styrningen sker i förhållande till de omvärldsfaktorer som inte minst påverkar skolan, till exempel 
internationella jämförelser mellan system och resultat. 
10 https://www.ui.se/landguiden/sok/?q=eu&offset=0&pagesize=9 Hämtad 181121 
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11 Det senast formulerade målet är att alla barn mellan 4 års ålder och skolstart ska delta i 
förskoleverksamhet år 2020 (EU, 2017, s.110). 
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Styrningen av förskolan kan därmed inte förstås som en nationellt 
betingad företeelse9. 
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9 Förskolan har aldrig varit en nationellt betingad företeelse innehållsmässigt, utan har alltid utvecklats 
i relation till internationella rörelser och influenser i nära förbindelse samhällsförändringar, inte minst 
kvinnors formella deltagande i arbetslivet och barns ökade civila rättigheter. Här avses att den politiska 
styrningen sker i förhållande till de omvärldsfaktorer som inte minst påverkar skolan, till exempel 
internationella jämförelser mellan system och resultat. 
10 https://www.ui.se/landguiden/sok/?q=eu&offset=0&pagesize=9 Hämtad 181121 
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öpp t och påverkan och resultatet av ”intervention” kan bli som mest 
effektiv: 
 

The number of years spent in early education and care is a strong 
predictor of the level of performance reached at later stages, both 
in and out of school. Research tells us that: Research in 
neurosciences has shown that the brain sensitivity of highly 
important developmental areas, such as emotional control, social 
skills, language and numeracy, peak in the first three years of a 
child´s    life. 
/…/Research shows that disadvantaged children can benefit the 
most from attending high-quality early childhood education. Later 
inventions are less efficient because they take place after 
children’s” developmental window (OECD, 2017, s. 148). 

 
Förskoleverksamhet beskrivs ha som störst potential ju tidigare barn 
kommer i åtnjutande av den och ju fler de spenderar i förskolan, desto 
större effekt 13 . OECD har nyligen gjort en pilotstudie i tre 
medlemsländer (USA, England och Litauen) för att prova ut en ny 
modell för internationell jämförelse av nationella förskolesystem, 
IELS (The International Early Learning and Child Well-being Study). 
Modellen bygger på samma logik som de så kallade PISA-testerna 
och kan anses utgöra ett första led i att skola in förskoleverksamhet i 
den logik som ligger till grund för dessa (Auld och Morris, 2019)14. 
                                                      
13 Den positiva effekt som ECEC anses ge gäller inte bara skolframgång utan också barns framtida 
framgång på arbetsmarknaden och socialt välbefinnande i ett livsloppsperspektiv. De två mest kända 
program som anses bevisa detta är två så kallade modellprogram genomförda i USA på 1960- och 
1970-talen. Dessa interventionsexperiment har följts upp longitudinellt i flera decennier. De ena är 
det så kallade the Abecedarian Project från 1972. Programmet, i vilket 57 afroamerikanska barn till 
unga ensamstående mödrar jämfördes med 54 barn i en kontrollgrupp som inte fick ta del av 
interventionen, var generöst både gällande tid och kostnad och mycket personalintensivt. Det andra, 
the High Scope Perry Preschool Program, startades 1962 och omfattade 58 barn från fattiga 
förhållanden. Det speciella med det här programmet var att barn med låg IQ valdes ut för 
interventionen, som inte bara föregicks av förskola utan intensiv hemundervisning och familjestöd. 
Dessa modellprojekt skiljer sig från således avsevärt från vanlig förskoleverksamhet gällande 
budget, kvalitet, varaktighet och intensitet (Driessen, 2017). I Starting Strong 2017 mäts 
förskoleverksamhetens effektivitet genom att sätta barns start- och vistelsetid i relation till 
skolresultat i 15-årsåldern. Här lyfts hur tidig intervention har särskilt stor effekt på sårbara eller 
migrerade barn (OECD, 2017a). I rapporten Early Learning Matters (2017b) ägnas det yngre barnet 
relativt sett stora receptivitet och mottaglighet för intervention stor uppmärksamhet (OECD, 2017b). 
 
14 Denna modell har av kritiska röster kallats förskole-PISA eller ”Babypisa” (Pence, 2016; Urban, 
2017). 
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uppdaterade, dokumentet Smarter, greener, more inclusive? 
Indicators to support the Europe 2020 Strategy (Europeiska unionen, 
2017). 

OECD (The Organisation for Economic Co-operation and 
Development) 
Den internationella handelsorganisationen OECD består av 37 
medlemsländer (2019). Kärnverksamheten är ekonomisk analys och 
främjande av internationell handel. Medlemsländer initierar och 
genomför egna analyser och undersökningar gällande 
problemområden som de vill uppmärksamma i så kallade 
landrapporter. Dessa utgör underlag för jämförelser mellan 
medlemsländerna och omfattar, förutom ekonomisk utveckling även 
utbildning, energi och miljöfrågor 12 . Mest uppmärksammade i 
Sverige är de så kallade PISA-mätningarna av skolresultat. 

I OECD:s förskolepolicy har bland andra den svenska 
förskolemodellen figurerat som förgrundsmodell, dels på grund av en 
historiskt förankrad syn på statens samordnande roll gällande barnets 
fostran, och förskola som en självklar institution i välfärdssamhället, 
dels på grund av förmågan att kombinera omsorg med lärande 
(EDUCARE). Denna förbindelse finns närmare beskriven i 
avhandlingens artikel 2, Export och import av den svenska 
förskolemodellen via transnationell policy (Sjöstrand Öhrfelt, 2019, 
in print). 

OECD ger ut rapporter om förskoleverksamhet i medlemsländerna 
i ett jämförande perspektiv i den så kallade Starting Strong-serien. 
Dessa är baserade på ländernas egna bakgrundsrapporter och har 
utkommit 2001 (Starting Strong I), 2006 (Starting Strong II), 2012 
(Starting Strong III), 2015 (Starting strong IV), 2017 (Starting Strong 
V). Två rapporter utkom 2018, och policyfrekvensen ökar således. 

Citatet nedan sammanfattar OECD:s intresse för och intentioner 
med förskoleverksamhet väl. Barnet anses ha störst potential att 
utvecklas under sina tre för ta år när ”utvecklingsfönstret” ännu står 
                                                      
12 Kritik har riktats mot OECD för att vara en exklusiv organisation för världens rikaste länder, vilka 
utgör riktlinje för icke-medlemsländer för att uppnå ett åtråvärt medlemskap. De 37 medlemsländerna 
står för närmare två tredjedelar av världens bruttonationalprodukt, tre fjärdedelar av världshandeln och 
över hälften av jordens samlade energiförbrukninghttps://www.ui.se/landguiden/internationella- 
organisationer/oecd/ Hämtad 181120 
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förskoleverksamhet och underlaget således blir tillräckligt stort 
(Bertram och Pascal et al., 2016). 

Sammanfattningsvis kan intensifierade målsättningar för 
förskoleverksamhet i transnationell policy spåras genom de 
jämförelser, utvärderingar och rankningar av olika länders 
förskolesystem som är under utveckling. Dessa utgör en av orsakerna 
till att en universell vokabulär och artikulation av särskilda modeord 
eller buzzwords vuxit fram, vilkas betydelse är oklar och 
allmängiltigt. I den diskursanalytiska begreppsapparaten benämns 
sådana ord (eller tecken) som nodalpunkter. Dessa binder samman ett 
specifikt system av mening eller kedjor av signifikans när de 
artikuleras i relation till varandra, till exempel begrepp som lärande 
och omsorg. Flera begrepp har blivit centrala artikulationer i relation 
till förskolan, varav ett av de mest förekommande är begreppet 
kvalitet. 

Kvalitet som förutsättning för en effektiv förskoleverksamhet 
Kvalitet står högt på den politiska policyagendan, internationellt såväl 
som nationellt. Detta gäller inte minst förskolan. Den senaste 
revideringen av svenska förskolans läroplan (2018) motiveras till 
exempel i pressreleasen15 på följande sätt: 
 

Regeringen bedömer (därför) att den tjugo år gamla läroplanen 
behöver förnyas, så att den blir bättre anpassad till dagens 
situation och framtida utmaningar. Det måste vara tydligt vad 
uppdraget i läroplanen innebär för att öka kvaliteten i 
undervisningen i förskolan och därmed förskolans kvalitet och 
måluppfyllelse (Regeringskansliets pressmeddelande, Publicerad 
29 augusti 2018). 

 
Citatet uttrycker att mätande av kvalitet är ett sätt att styra 
verksamheten och att denna kvalitet har en tydlig anknytning till 
måluppfyllelse. Det kan förstås som en direkt tolkning av innehållet i 
OECD:S och EUS: rapporter. 

I Starting strong III (OECD, 2012) förslås en harmonisering av 
kvalitetsbegreppet för att underlätta utvecklandet av förskolan: 
 
                                                      
15 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/en-fortydligad-laroplan-ska-hoja-kvaliteten-i- 
forskolan  
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IEA (The International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement) 
IEA är den organisation som redan på 50-talet utvecklade en 
utvärderingsteknologi baserad på nationsöverskridande jämförelser 
av utbildningssystem- och resultat. Mätningarna baseras på 
antagandet om att empiriska bevis på skillnader, resultat och 
framgångsfaktorer mellan olika nationella utbildningssystem kan 
göra utbildningen effektivare (Pettersson, Popkewitz och Lindblad, 
2017). De mest kända mätningarna som görs i grundskolan är TIMMS 
och PIRLS. Rörande förskolan finns en första rapport publicerad, i 
vilken åtta olika länders förskolesystem jämförts: Early Childhood 
Policies and Systems in Eight Countries: Findings from IEA’s Early 
Childhood Education Study (Bertram och Pascal, 2016). I rapporten 
undersöks, beskrivs och analyseras förskoleverksamhet i olika länder 
samt huruvida den i sin tur bidrar till barns kunskapsutveckling. 
Sammanställningens syfte är att erbjuda enskilda länder möjlighet att 
jämföra och mäta sina egna förskolesystem i relation till en 
internationell kontext (IEA:s hemsida 20190102) och enligt följande 
parametrar: 

 
• Explore systematically, document, analyze the worldwide 

diversity of responses, meeting the challenge of supporting, 
educating and preparing our youngest citizens for school and 
wider society; 

• Map the systems, structures and user pathways in place, along with 
the perceptions of stakeholders about the system, its functioning 
and impact; 

• Measure the outcomes of ECE in preparing children for school and 
lifelong learning; 

• Examine the relationships between policy aims, ECE provision, 
family background and child outcomes; 

• Inform the development of high quality and inclusive ECE 
policy both nationally and internationally; 

• Provide a framework for countries to benchmark their ECE systems 
in an international context (IEA:s hemsida 20190102). 

 
IEA har ambitionen att fortsätta jämföra förskolesystem. En planerad 
studie som anges vara del två av nämnda undersökning, kommer att 
påbörjas så snart fler länder har kommit igång med generell 
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such as early literacy and early numeracy, was unclear (OECD, 
2018, s.11). 

 
Strukturfaktorn i förhållande till processfaktorn anses här osäker. Det 
som istället lyfts är betydelsen av hög kvalitet på processerna, det vill 
säga de händelser i verksamheten som utmärks av undervisning. Det 
är enligt rapporten resultatet av dessa processers effektivitet som kan 
synliggöras genom mätning av barnens förvärvade tidiga 
skolämneskunskaper: 

 
…process quality is a powerful predictor of children´s 
development and learning. The evidence shows that children have 
higher levels of emerging literacy and numeracy skills, as well as 
better behavioral and social skills, in ECEC settings with more 
positive staff-child interactions, or staff providing higher quality 
or more exposure to developmental and educational activities 
(OECD, 2018, s. 15). 

 
Kvaliteten på undervisningen görs avhängig lärarens professionalitet 
att lära ut och undervisa. Förskolebarnet utrustas med kunskaper för 
att kunna lösa situationer nu och i framtiden. I det svenska 
stöddokumentet översätts denna logik till följande skrivelser i 
Undervisning i förskolan (2018): 
 

Det handlar om barns delaktighet och intresse att lära i 
undervisningssituationer. Undervisningen behöver upplevas som 
intressant och meningsfull för barnen. 
/…/Undervisningen bör bidra till att barnen utvecklar relevant 
kunskap som ger dem verktyg att hantera dagens och 
morgondagens situationer och utveckla en potential som gör att 
de utifrån ett kritiskt förhållningssätt kan bidra till utvecklingen 
av ett hållbart samhälle (Sheridan och Williams, 2018 s. 10). 

 
Resonemanget antyder att det tidigare inte har gjorts tillräckligt bruk 
av den möjlighet som utbildning och undervisning av barnet innebär 
och att barnets förmåga och vilja att lära inte har utnyttjats fullt ut. 
Med stöd i diskurser om utbildning som en rättighet och som grund 
för långsiktig samhällelig likvärdighet framställs det som att den 
ökade formaliserade styrningen är för barnets bästa och att det i 
förskolan nu ges möjlighet att öka sin prestationsförmåga och 
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Att koppla förskolans mål i linje och överensstämmelse med 
reformer gällande den obligatoriska skolan kan vara en drivkraft 
/…/Läroplaner eller inlärningsstandarder kan säkerställa jämn 
kvalitet för ECEC i olika avseenden, som att hjälpa personal att 
förbättra pedagogiska strategier och föräldrar att bättre förstå 
barnets utveckling (OECD, 2012, s. 10). 

 
I sentida rapporter från EU, OECD och IEA om ECEC har 
kvalitetsbegreppet en central position. Argumentationskedjan är att de 
första åren är avgörande för de förutsättningar som barn kommer att 
ha senare i livet. Till exempel hänvisas till undersökningar (OECD, 
2018) som visar att barn som deltagit i högkvalitativ barnomsorg 
uppvisar bättre skolresultat än barn som inte deltagit i högkvalitativ 
barnomsorg, och att de även förbättrar sina livschanser. Således 
framhålls det vara av hög prioritet för medlemsländerna att skapa 
tillgänglighet genom att öka investeringsgraden i ECEC. Det anses 
dock helt avgörande att verksamheten är just högkvalitativ, varför 
kvalitetsbegreppet och en adekvat definition av detsamma har ägnats 
stort utrymme i dessa rapporter. Begreppet definieras huvudsakligen 
enligt de tre parametrarna struktur-, process-, och resultatkvalitet. I 
OECD:s Starting Strongrapport Key OECD Indicators on Early 
Childhood Education and Care (2017a) sammanställs (enligt 
rapporten för första gången) femton års forskning, vilken har 
emanerat i framtagandet av en rad ”nyckelindikatorer” för kvalitet; 
tillgänglighet, barns vistelseintensitet, finansiering, styrning, juridisk 
rätt till förskola, kvalitén på arbetskraften och rättvisa. I en rapport 
från OECD i mars 2018: Engaging Young Children: Lessons from 
Research about Quality in Early Childhood Education and Care, 
(samfinansierad med EU), fastslås att de vanligaste parametrarna för 
kvalitetsmätning i forskning, vilka anges vara lärartäthet och 
barngruppsstorlek, inte har några bevisade effekter på förskolans 
kvalitet: 
 

Child-staff ratios and group sizes are the two most commonly used 
and studied early childhood education and care quality 
regulations. Lower ratios and, to a lesser degree, smaller group 
size was found to be consistently supportive of staff-child relations 
across different types of settings. However, the evidence for the 
relationship between smaller ratios and emerging academic skills, 
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För att klargöra hur och i vilken kontext transnationell 
utbildningspolicy växer fram, och i vilka sammanhang den förhandlas 
och sprids, kommer jag nedan att redogöra för den metod som EU och 
OECD använder på områden där lagstiftande makt saknas, varav 
utbildning är ett, den så kallade OMC-metoden. 

OMC (Open method of coordination och soft governance) 
Det är relevant att fråga sig hur transnationella ekonomiska 
organisationer har fått så stort inflytande över utbildningsforskning 
och över de reformer som implementeras i ett svenskt 
utbildningssammanhang. Utan att göra anspråk på att besvara den 
komplicerade frågan fullt ut ges här två sammanhängande och 
samverkande möjliga förklaringar. Som jag har diskuterat ovan har 
dessa organisationer dels utrymme i en ekonomiskt orienterad 
samhällsmodell där utbildning ses både som råvara och investering 
och således som konkurrens- och tillväxtfaktor, dels finns ett 
förklaringsvärde i de metoder som används för styrning, genom 
jämförelse och evidensbasering. Då varken EU eller OECD har någon 
lagstiftande makt över utbildningsområdet kännetecknas 
beslutsprocesserna av förhandlingar, och medlemsländernas frivilliga 
samarbete kring gemensamma övergripande frågor, vilka fungerar 
som förberedelser till den policy som sen utformas. Förfarandet 
betecknas som” soft law”,” soft governance” eller “governance without 
government” (Henry, Lingard, Rizvi och Taylor, 2013): 
 

The OMC has provided a new framework for cooperation between 
EU countries, whose national policies can thus be directed 
towards certain objects. Under this intergovernmental 
method the EU countries are evaluated by one another (peer 
pressure) with the Commission’s role being limited to surveillance 
(eurlex.europa.eu/summary/glossary/open_method_coor 
dination.html). 

 
Metoden lanserades i slutet av 1990-talet, i syfte att öka 
medlemsländernas makt och inflytande över policyagendan. 
Beslutsprocessen enligt OMC går till som följer: 
 

• Ministerrådet identifierar prioriterade policy goals, det vill säga 
gemensamt definierade mål som ska uppnås. 
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utveckla hela sin potential. I EU:s nätbaserade strategidokument och 
tillika medlemsforum står det att: 
 

Quality early childhood education and care can lay the 
foundations for later success in life in terms of education, well-
being, employability, and social integration, and is especially 
important for children from disadvantaged backgrounds. High-
quality early childhood education and care is therefore an 
efficient and effective investment in education and training 
(Europeiska kommissionen, 2019, s. 1). 

 
EU använder, liksom OECD, fem huvudkomponenter för att 
identifiera kvalitet som är 1, tillgänglighet (tillgång på 
förskoleverksamhet), 2, förskollärarnas utbildningsnivå och 
arbetssätt, 3, tydlig styrning genom läroplaner, 4, finansiering och 5, 
adekvata dokumentations- och utvärderingssystem (European 
Commission, 2014b). 

Kvalitetsbegreppet baseras således på några grundläggande 
antaganden. Kriterierna har definierats av policyaktörer, vilka 
ensidigt fokuserar mätbara aspekter och som utgår från att det finns 
universella och objektiva kvalitetskriterier. Ozga et al (2011) 
problematiserar den här användningen av kvalitetsbegreppet. De 
menar att det istället för att mäta utbildningens extraordinära värde 
fabricerar en förhandsstandard för hur någonting bör vara och vilket 
innehåll det bör ha som är statistiskt mät- och utvärderingsbart, så att 
just denna ”kvalitet” kan fastställas: 
 

In terms of the concept of quality, the integration of quality 
assurance into organizational – and especially statistical and 
managerial – thinking has interesting implications. Quality now 
clearly becomes something that cannot be left by chance. /.../ It is 
a question of good leadership and organization. Quality must now 
be represented statistically at all times. It is no longer 
extraordinary. It becomes simply what can be expected. The 
inheritance from industrial production and its paradigms is 
clearer: quality is statistical. Quality is conformity with 
standards. /…/Quality also implies systems of measurement 
installed in advance before the activities to be measured actually 
unfolds (Ozga et al., 2011, s. 2–3). 
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och för att få sitt mandat är de helt beroende av förhandlingar med 
varandra. Trots att dessa är helt oavhängiga organisationer sker det ett 
omfattande informellt och personellt utbyte. Lobbyism har avgörande 
betydelse, och utnyttjas för att uppnå synergieffekter och samförstånd 
kring policyarbetet, vilket i sin tur ger det en prägel av konformitet 
och samförstånd kring vad som är det ”rätta” för det allmännas bästa 
att göra (Brøgger, 2016; Steiner-Khamsi och Waldow, 2012): 
 

Policy texts often suture together and over competing interests 
and values. At the same time, policies usually seek to represent 
their desired or imagined future as being in the public interests, 
representing the public good. As a result, they often mask whose 
interests they actually represent (Rizvi och Lingard, 2009, s. 6). 

 
När många olika organisationer genom förhandlingar drar åt samma 
håll blir processen svåröverskådlig. Den överbryggar och döljer 
dessutom eventuella meningsskiljaktigheter eller nyansskillnader. Ur 
en demokratisk synvinkel får alternativa röster svårt att både gå i 
polemik och att göra sin röst hörd (Krejsler et al, 2018; Steiner- 
Khamsi och Waldow, 2012; Steiner-Khamsi, 2014). Rizvi och 
Lingard (2009) liknar policy vid en ensemble, som tillsammans och i 
kraft av varandra skapar enhetlig sanning och kunskap som blir till 
diskurs: 
 

We need to appreciate the way in which policy ensembles, 
collections of related policies, exercise power through a 
production of “truth” and “knowledge” as discourses” (s.48) The 
concept of a policy ensemble also implies “intertextuality” 
between policies that constitute the ensemble. Intertextuality 
refers to the specific and explicit cross-referencing to other 
policytexts, but also to implicit referencing to other texts in the 
echoing usage of words, phrases and concepts (Ritvi och Lingard, 
2009, s. 8). 
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• Medlemsländerna införlivar dessa mål genom att formulera 
nationella och regionala riktlinjer. Ett exempel på detta är den 
nationella digitaliseringsstrategin som härstammar ur ett EU- 
direktiv (Horizon 2020). 

• Länderna enas om särskilda mål och prognoser (benchmark) och 
indikatorer som kan mäta ”best practice”. Dessa resulterar i 
gemensamt etablerade mätinstrument och utvärderingsmetoder 
(statistik, indikatorer och rekommendationer (guidelines), 
benchmarking, till exempel genom jämförelse mellan EU- länderna. 

• Resultaten följs upp genom utbyte och identifiering av ”best practice”, 
vilken utvärderas och publiceras i rapporter, statistiska jämförande 
tabeller och leder till nya rekommendationer. 

 
Denna decentraliserade styrningsmetod, där medlemsstaterna själva 
implementerar frivilligt överenskomna mål, antyder att EU:s formella 
makt har minskat men många kritiker menar att den istället har ökat 
genom kommissionens förhandlingar och påtryckningar på enskilda 
medlemsstater att anamma och implementera den överenskomna 
agendan. Även om denna metod utvecklats inom EU skiljer sig 
förfarandet, som är en förhandlingsmodell, inte mycket från de 
jämförelsedrivna processerna inom OECD (Brøgger, 2015; Nordin, 
2014)16. En problematik som är förenad med förhandlingskulturen är 
att det är svårt att formellt följa hur policyn växer fram samt ”vem” 
som egentligen har fattat beslut och angett riktning. 

OECD finansieras och ägs av medlemsländerna vilka själva 
beställer och initierar de länderrapporter som anger statusen gällande 
specifika förhållanden i ett enskilt land. Detta får ett stort genomslag 
för de enskilda medlemsländerna som har råd med och ofta initierar 
rapporter, särskilt USA (Krejsler, 2018). OECD har stora resurser 
som en av världens störta tankesmedjor, medan motsvarande utskott i 
EU – School- and Preschool Commission - är generellt 
underfinansierade och har en mer samordnande roll (ibid.). Det finns 
alltså ett viktigt spänningsförhållande av makt mellan EU och OECD. 
Organisationerna är inte bara olika i storlek utan verkar också olika 
                                                      
16 Förutom denna styrningsmetod kan nämnas fler processer som stärker den politiska konvergensen 
kring utbildning i policytexter: Bolognaprocessen (harmonisering av utbildningssystem i Europa i syfte 
att främja rörlighet, anställningsbarhet och utbildning som konkurrenskraft), benchmarking (kvantitativ 
eller kvalitativ utvärdering av verksamheter i förhållande till dem som uppfattas prestera bäst inom 
verksamhetsområdet) och användningen av OECD:s verktyg att styra utbildning genom internationell 
jämförelse av utbildningsresultat, till exempel PISA-testerna (Ozga et al., 2011). 
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16 Förutom denna styrningsmetod kan nämnas fler processer som stärker den politiska konvergensen 
kring utbildning i policytexter: Bolognaprocessen (harmonisering av utbildningssystem i Europa i syfte 
att främja rörlighet, anställningsbarhet och utbildning som konkurrenskraft), benchmarking (kvantitativ 
eller kvalitativ utvärdering av verksamheter i förhållande till dem som uppfattas prestera bäst inom 
verksamhetsområdet) och användningen av OECD:s verktyg att styra utbildning genom internationell 
jämförelse av utbildningsresultat, till exempel PISA-testerna (Ozga et al., 2011). 
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3. Sammanfattning av avhandlingens 
olika bidrag 

Licentiatuppsats – Natur i barn och barn i natur 
I licentiatuppsatsen Natur i barn och barn i natur analyserade jag 
begreppet utomhuspedagogik och mer specifikt den verksamhet som 
uppges bedrivas i så kallade utomhusförskolor. Jag ville undersöka 
idén bakom ”utomhuspedagogik” så som den beskrevs i relation till 
den svenska förskolan. Närmare bestämt den starka föreställningen 
om en existerande relation mellan barn och natur, eller om man så vill 
barn och utomhusvarande, som kom att förknippas med 
”utomhuspedagogik”, och hur denna föreställning kunde överleva i en 
allt mer reglerad och läroplanstyrd förskola. Det blev en undersökning 
om grundvalarna och premisserna för naturens och utomhusvistelsens 
pedagogiska förtjänster, något som allmänt accepteras och ofta 
framställs som en enkel och effektiv lösning på en mängd olika 
”problem”. Naturvistelsens pedagogiska betydelse har både historisk, 
kulturell och institutionell förankring i det svenska samhället och 
representeras av ett brett spektrum av både statliga och icke-statliga 
organisationer. Gällande förskolan bottnar den i medicinska och 
ideologiska diskurser om både barn och natur (Halldén, 2007). 
”Utomhuspedagogiken” vilar på en kulturhistoriskt etablerad bild av 
barn som sprungna ur och således tillhörande naturen, med vilken de 
anses ha en djup och grundläggande relation. Då denna natur har ett 
högt skyddsvärde blir det barnets uppgift att lära sig värna om den. 
Denna förbindelse mellan barnet och naturen beskrivs vara under 
ständigt hot i det civila moderna projektet, vars effekter, till exempel 
urbanisering och teknifiering, fjärma barnet (och människan) från 
något ursprungligt. Då kopplingen mellan naturvistelse och 
utomhusvarande ofta blandas samman föreskrivs särskilt yngre barn 
dra nytta av att vara utomhus så mycket som möjligt. De anses 
fortfarande formbara och förutsätts dessutom stå i närmare 
förbindelse med naturen ju yngre de är (Halldén, 2009). För att 
undersöka   detta   fenomen i förhållande till förskoleverksamhet 
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Intertextualiteteten, det vill säga poliytexterna inbördes likheter, 
utgörs inte bara av gemensamma målbilder och ambitioner utan byggs 
också av korsrefererande, likartat språkbruk och gemensamt 
utformade begrepp. Sammantaget harmoniserar EU och OECD med 
varandra gällande förskolepolicy. De skriver gemensamma rapporter 
och refererar även till varandra vilket inte minst kan utläsas i den i 
huvudsak konvergerande policyn kring förskoleutbildning och fokus 
på och definitionen av begreppet kvalitet. 

Ovan har jag övergripande beskrivit politiska reformer, 
pedagogiska perspektiv och den transnationella utbildningsdiskursen 
samt hur dessa perspektiv på olika sätt bundit samman förskolan med 
skolans verksamhet, och påverkat den svenska förskolans förändring. 
Det är i ljuset av den här historiska utvecklingen, i vilket 
förskolebarnet hela tiden varit i centrum, som avhandlingens olika 
delar ska förstås. 

I nästa kapitel sammanfattas de tre delstudierna i avhandlingen, 
vilka alla kan sägas utgöra exempel på hur den svenska förskolan har 
navigerat och förändrats mot bakgrund av ovan angivna premisser. 
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blir här ett mål, medan det är barnet fungerar som medel för att uppnå 
det målet. Resultatet av studien visade hur de olika framställningarna 
av utomhuspedagogik i två olika texter, utgivna före och efter 
förskolans första läroplan 1998, dels utgjorde exempel på den 
rationalisering som kommit att prägla förskolan de senaste tjugo åren, 
och dels hur de två texterna konstruerade förskolebarnet på helt olika 
sätt. Gemensamt för båda läroböckerna är fyra framträdande diskurser 
som organiserar barnet i relation till natur och utomhusvistelse; vilka 
jag identifierat som hälsa, genus, miljö- och hållbarhet samt lek- och 
lärande: 

 
• Hälsa är det historiskt mest tongivande argumentet för utomhusvistelse. I 

den äldre texten är det en medicinsk hälsodiskurs som dominerar, där 
barnets hälsa i relation till naturen uttrycks som dels en psykologisk 
spegling av barnets inre liv och dels som en kroppslig sådan som kan 
förstärka barns immunförsvar och bidra till en utvecklad motorik. I den 
senare läroboken är det närmast tvärtom – naturen är på väg att bli sjuk, 
men barnet är där för att rädda den. Det enskilda barnet har försvunnit 
som mål annat än som deltagare i en hälsosam, medveten och kollektiv 
livsstil, som äger rum inom ramen för idén om hållbar utveckling. I 
hälsodiskursen har fokus flyttat från barnet som ändamål till naturen och 
kunskapen om den. 

• Genus. I den äldre läroboken är ett centralt tema hur ”båda” könen kan få 
berättigande och bekräftelse i naturen. Den används på olika sätt av pojkar 
och flickor men minskar och osynliggör könsdiskrepans eftersom den 
framställs som en gränsöverskridande och könsneutral plats i sig själv. I 
den senare boken har genus helt försvunnit, men själva försvinnandet är 
kvar, med tanke på ett flerfaldigt påpekande om att det överhuvudtaget 
inte finns något könsrelaterat användande av naturen, utan att den utgör ett 
likadant erbjudande till alla barn. 
Miljö och hållbarhet. I den äldre texten är miljön synonym med den 
lokala och konkreta omgivningen. Naturen är en metafysisk plats som 
påminner om barnets inre och som hjälper det att utvecklas till en 
ansvarsfull och sammansatt människa, som lär sig kompostera avfall och 
ta hand om levande djur. I den senare utgivna boken dominerar den 
naturvetenskapliga synen på naturen och den framställs som ett 
laboratorium för förvärvandet av autentisk kunskap om densamma. Till 
exempel följs förmultningsprocesser av döda djur och kunskapen om 
naturen kopplas till ekologiska samband och människans negativa 
inverkan på den i abstrakta sammanhang. Abstraktionen rör värden som 
inte längre kan åtgärdas bara genom handling utan som också kräver 
kunskap. 
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analyserade jag två läroböcker i ämnet. Dessa läromedel förstås, som 
jag tidigare påpekat, som policytexter (Ozga, 1999). 

Den första läroboken Ute på dagis (Grahn, 1997) publicerades året 
innan den fösta läroplanen för förskolan började gälla. Den blev snart 
en viktig källa i förskolesammanhang och förekommer fortfarande 
som referenslitteratur, t ex senast i Skolverkets Allmänna råd, 2016 
(nu ersatt av Allmänna råd om måluppfyllelse, 2017). I boken beskrivs 
barndom som en sinnesstämning bortom tid, strukturer, vuxenvärlden 
och kognitiva prestationer. Fokus ligger på barnets inre psykologiska 
process och utveckling. Naturen beskrivs i termer av årstidernas 
cykliska växlingar och dess skönhet, mysterium och balans. Dessa 
attribut relateras till egenskaper och känslor inom barnet som prövas 
och utvecklas genom vistelse i naturen. Naturen är en kraft och en 
sparringpartner för barnet att utvecklas i samklang med, och den 
kärlek och respekt som mötet med naturen väcker hos barnet kan 
vidarebefordras till andra situationer i det framtida livet. Dess effekt 
får dock sin omedelbara manifesterade nytta i mätningen av 
kroppslig, fysisk förmåga, då barn utöver den sinnliga upplevelsen 
anses förvärva ett starkare skelett och större motorisk repertoar än 
barn som inte vistas där i samma höga grad. Boken bygger på en 
komparativ analys av en traditionell innerstadsförskola och en 
utomhusförskola i en villaförort. 

Den andra läroboken, Naturförskola (Barr, Nettrup, och Rosdahl, 
2012), gavs ut ett år efter att läroplanen reviderats 2011 17 . Här 
framträder ett annat barn. I högsätet finns barnets kognitionsförmåga 
och explicita lärande. Barnet är inte längre drömmande och 
irrationellt, utan aktivt, deltagande och intresserat, särskilt nyfiket på 
biologiska nedbrytningsprocesser, livscykler och systematisering, 
kategorisering och dokumentation. Enligt modellen hypotes – 
experiment – resultat - slutsats = nya frågor, omvandlas erfarenheter 
till lärandeprocesser med stöd av vetenskapliga samtal mellan barn 
och pedagoger. Naturen är inte längre något för barnet att inkarnera, 
utan snarare att förstå vetenskapligt. Barnet verkar nu som en resurs 
för att rädda naturen, och genom kunskap använda den rätt. Naturen 
                                                      
17 Läroplanen (Lpfö-95), reviderades 2010, vilket innebar att målen gällande matematik, 
naturvetenskap och literacy skärptes, som del av EU:s prioriterade ämnesinnehåll för 
nyckelkompetenser (EU, 2007) samtidigt som styrnings- och ansvarsfördelningen, det vill säja 
riktlinjerna för måluppfyllelse i förskolan förtydligades. 
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Artikel 1. On the Educable Child – Orphans of Our 
Common Worlds 
En fråga som väcktes under diskussioner med artikelns medförfattare, 
min doktorandkollega Therese Lindgren, var på vilket sätt det 
”naturliga” barnet stod i samhällets tjänst, i det att det kunde tänjas 
och tolkas på de mest skilda sätt för att fylla funktionen att återspegla 
en önskvärd förskola och skapandet av ett önskvärt framtida samhälle. 
Kort sagt väcktes frågan om, och på vilket sätt, barnet kan betraktas 
som en bärare av föreställningar och förhoppningar hos krafter med 
makt att påverka denna av förskolebarnet förkroppsligade funktion. I 
samband med att vi blev antagna till forskarskolan kom Skolverket ut 
med en skrift: Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: 
Pedagogisk dokumentation (Palmer, 2012), vilken lanserades som ett 
stödmaterial till förskolans praktik i samband med att läroplanen 
revideras 2011, bland annat genom tillkomsten av det helt nya kapitlet 
Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan. Materialet 
distribuerades till samtliga förskolor i Sverige. Textens huvudinnehåll 
är barns lärande och arbete med sina lärandeprocesser som genom 
pedagogisk dokumentation anses kunna visualiseras och utvecklas 
genom gemensam reflektion, klätt i en ontologisk teoretisk ram med 
inspiration från posthumanistisk teoribildning. Vad denna text har 
orsakat eller fått för praktisk betydelse i förskolan är svårt att bestämt 
uttala sig om, men i artikeln konstateras att den representerar en 
barnsyn som skiljer sig från läroplanens och den svenska traditionens 
utvecklingspsykologiska fokus på barnet, genom att förlägga de 
ontologiska och epistemologisk aspekterna på lärande till den 
relationella sfären. Således lyfter den bort fokus från det enskilda 
barnets förvärvande av kunskaper till det lärande som sker mellan 
barn och där processen av lärande på det sättet anses kunna 
synliggöras. I artikeln kom det internationella perspektivet naturligt i 
blickfånget eftersom både den socialekonomiskt betingade 
utbildningsdiskursen tar sin näring från transnationella organisationer 
som EU och OECD, och det förskolerelaterade posthumanistiska 
perspektivet drivs i internationella nätverk, inte alldeles förvånande 
med hemvist i ungefär samma regioner där intresset för 
utomhuspedagogiken har ett fäste, de anglosaxiska (engelskspråkiga) 
och de nordiska länderna. Det blev mer och mer uppenbart för oss att 
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• Lek/lärande – I den äldre texten lämnas det självstyrande barnet ensam 
med sin utveckling som stärks och stimuleras av erfarenheter från lek och 
rörelser i naturen. Barnets intressen och deltagande i aktiviteterna är 
frivilligt och antingen obefintliga, passiva eller aktiva och dess handlingar 
antingen kontemplativa eller utåtagerande. I den senare texten är allas 
deltagande i aktiviteter nödvändiga och obestridliga, och barnet i denna 
text konstrueras som nyfiket, intresserat och ständigt upptaget med att 
diskutera, resonera om och reflektera över vetenskapliga problem och 
fenomen. Barnets själva receptivitet skolas här in i en utbildningsdiskurs, 
där det lär sig att lära. 

 
Dessa fyra diskurser är relativt stabila över tid men deras innehåll har 
transformerats till nya betydelser. Det innebär att 
utomhuspedagogikpolicyn förändras inifrån, medan den fortfarande 
ser likadant ut på ytan, och bygger på huvudsakligen samma argument 
som tidigare. Begreppet lärande till exempel har skiftat från att 
innebära barnets medvetenhet om naturen som en hjälpare för sin 
individuella psykologiska och fysiska utveckling, till barnets 
medvetenhet om sitt eget, men gemensamt delade, ansvar för att värna 
och rädda miljöns hälsa och överlevnad. Barnet blir hårdare kopplat 
till samhällsutvecklingen, moraliskt och pedagogiskt, samtidigt som 
det separeras konkret i tid och rum. 

Resultatet av studien visar att utomhuspedagogik som begrepp, 
eller naturdiskursen, blir beständig genom att naturen reartikuleras 
från en god pedagogisk miljö ill en ”utomhusmiljö  som erbjuder en 
viktig plats för yngre barns utbildning. Som Laclau och Mouffe 
uttrycker det: “Hegemony will not be the majestic unfolding of an 
identity, but the response to a crisis” (Laclau och Mouffe, 2001, s.1). 
Den karaktäriseras inte av motstånd utan snarare som en formering 
kring en gemensam fiende, vilken i det här fallet är en osäker framtid 
präglad av förebådandet om kris. 

Jag menar att de förändringar som innehållet i den relativt sett 
konstanta och hegemoniska utomhusdiskursen uppvisade kan tjäna 
som exempel på hur synen på förskolebarnet och förskolans roll som 
institution har förändrats mot att både abstraheras genom fokus på att 
utbilda barn i naturvetenskapligt, systematiskt tänkande om tillvaron 
och accentuera deras roll som aktiva förändringsagenter i relation till 
hälsa, lärande. könsstrukturer och miljö för en långsiktigt hållbar 
utveckling. 
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naturresurser effektiviseras, förädlas och räddas av människan. I 
förskolesammanhang betonas vikten av en utbildningsinsats som sätts 
in så tidigt att barns potential att lära, inte minst naturvetenskap, tas 
till vara så effektivt som möjligt. 

Policy som istället företräder den av posthumanismen inspirerade 
diskursen ger uttryck för en alternativ syn på barnet genom dess 
potential att ”lära om” världen och etablerar därmed ett motstånd mot 
den traditionellt tillväxtbaserade utvecklingstanke som driver den 
socialekonomiska diskursen. Den stora krisen som fokuseras här är 
inte den ekonomiska utan den ekologiska, en kris vars lösning är en 
förutsättning för planetens överlevnad på sikt. Den ekologiska 
hotbilden, och det som hindrar en hållbar utveckling, länkas till den 
antropocentriska världsordningen genom vilken människan 
exploaterar och gör våld på resten av jordens organismer enligt ett 
hierarkiskt schema och den humanistiska världsordningen, som gör 
människan till skapelsens krona (Taylor och Giugni, 2012). Det 
posthumanistiska perspektivet ger uttryck för en organisk 
positionering – där naturens och människans villkor sätts i relation 
genom inbördes beroende. Barnet roll blir att lära sig läsa världen som 
en strävan efter balans i vilken allt hänger samman och där alla 
komponenter värderas lika högt. Taylor och Giugni benämner denna 
ö sesidigt beroende existens som ”common worlds”, det vill säga 
världar i ständigt flöde som vi alla delar, biologiskt såväl som 
materiellt, och ingår i på lika villkor. I syfte att frigöra barnet från 
rådande dominanta diskurser föreslår Murris (2016) en 
dekolonisering av barndomen. Detta innebär att göra barnet 
”epistemologiskt för ldralö t” i den meningen att det lösgörs från sitt 
biologiska och kulturella arv genom utbildning, i syfte att 
åstadkomma förändring. I den posthumanistiska artikulationen 
framstår barnet som nomadiskt och i ständigt ny tillblivelse. Detta 
förväntas i sin tur främja barnets vilja att handla, göra det rätta och 
utveckla insikt om sitt eget ansvar för och empati med den 
gemensamma världen. Resultatet som framträdde i analysen var hur 
de här diskurserna trots grundläggande skillnader, istället för att 
utgöra motkrafter eller initiera förändring snarare verkade överlappa 
varandra och förstärka blicken på barnet i utbildning som 
förändringsbart, kontextlöst och – som titeln vill antyda – 
”fö äldralö t”, både kulturellt och historiskt och som just i den 
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posthumanismen ofta presenterades som ett alternativ till den 
dominerande socialekonomiska diskursen, med sin uttryckliga 
ambition att bryta ner traditionella maktstrukturer och värdehierarkier 
genom att ge barn möjlighet till insikt om alltings sammanlänkning, 
beroende och inbördes strävan efter balans enligt en slags ”platt 
ontologi”. I enlighet med denna platta ontologi värderas allt lika och i 
beroendeförhållande till vart annat. Eftersom förändring genom 
barnet och barnets lärande är i centrum i båda diskurserna, och de 
dessutom aktualiserats parallellt i svensk utbildningspolicy, kom vi 
därför att ställa dem mot varandra i artikeln, där vi jämför de olika 
diskursernas grundvalar. 

Med hjälp av Bacchis (2009; 2012) analytiska begrepp ”What is the 
problem represented to be” analyserar vi vilka samhälleliga problem 
respektive lösningar som artikuleras i relation till barnet inom ramen 
för respektive diskurs. Vi använder begreppet ”fabricering” 
(Popkewitz, 2013) för att accentuera kontingens i denna problembild 
och för att identifiera skillnader, men också viktiga överlappningar, 
mellan de här diskurserna. 

En gemensam plattform för båda diskurserna är att de artikulerar 
barnet i relation till globala krisscenarier och de avgörande globala 
utmaningar som dessa kriser kommer att resultera i om inte barnet 
förses med erforderlig beredskap. I den socialekonomiska diskursen 
ligger fokus på två huvudmål – utjämnandet av sociala skillnader 
genom utbildning och stimulans av vetenskaplig innovation – ett slags 
traderande av tillväxt och framsteg – där fler helt enkelt utbildas så att 
ekonomisk utveckling, konkurrenskraft och marknadsfördelar kan 
öka och vidmakthållas. Det sätts stor tilltro till forskning och 
teknikutveckling som kan lösa de kriser som föreställs öka i framtiden 
om inget radikalt görs, så som arbetslöshet, fattigdom och ekonomisk 
tillbakagång genom försvagad konkurrenskraft. Barnet framträder 
som resurs för att öka och säkerställa framtida ekonomisk utveckling 
och tillväxt. Samtidigt beskrivs barnet som sårbart i relation till sin 
individuella socioekonomiska bakgrund. ”Tidig intervention”, det vill 
säga att så tidigt som möjligt anträda utbildningsbanan antas gynna 
social mobilitet och fö a barnet ”rätt” i ledet. Utbildning är en 
nyckelfaktor och grunden för flexibilitet, ständig 
omställningsförmåga och förbättrad tilldelning av socioekonomiska 
förutsättningar. Med hjälp av kunskap och teknisk utveckling kan 
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ekologiska, blir lösningen densamma. Genom att önska bort eller 
utesluta det som står i vägen för det universella utbildningsprojektet, 
problematiseras det lärande, den kontext och de villkor som barnet 
förvärvar och står inför utanför det institutionaliserade 
utbildningsprojektet. 

Det inbrytande perspektivet, som säger sig vara ett alternativ i 
opposition till den rådande socialekonomiska diskursen, tycks glida 
in i en förenande vokabulär när det institutionaliseras och görs till ett 
projekt och står på det sättet i den dominerande diskursens tjänst. De 
posthumanistiska idéerna blir i förskolesammanhang ett fokus på den 
platta ontologin, det vill säga det universella barnet, vars 
läroprocesser kan styras och synliggöras i en viss riktning och som 
laddas med förhoppningen om ett mer rationellt, rättvist och socialt 
nivellerat samhälle. Representanter för det posthumanistiska 
perspektivet menar att den rådande, ohållbara, utvecklingen inte går 
att vända genom att förstärka och fördjupa de mekanismer som har 
skapat problemen. Förfarandet att skola in barnen i ett 
naturvetenskapligt perspektiv på tillvaron enligt vilket människan 
med hjälp av teknik kan använda naturen ännu mer rationellt och 
ändamålsenligt för att bibehålla tillväxt och konkurrens är i sig 
ohållbart, då det vidmakthåller ekonomiska och sociala skillnader och 
hierarkier mellan människor och mellan människor och resten av 
världen. I kombination med humankapitalteorins18 imperativ om tidig 
intervention och högkvalitativ undervisning förenas de här 
diskurserna i en objektiv konstruktion av barnet som 
framtidsinvestering och bortser således från den situation som faktiskt 
föreligger här och nu. Ett likadant erbjudande till alla är inte 
nödvändigtvis förenat med demokratisk fördelning av utbildning 
eftersom förutsättningarna att tillgodogöra sig denna skiljer sig åt 
                                                      
18 Humankapitalteorin har fått ökad uppmärksamhet, inte minst sedan bland andra Heckman, 
nobelpristagare i ekonomi, uppmärksammade tidig intervention i barndomen som en särskilt effektiv 
ekonomisk investering: Early interventions targeted toward disadvantaged children have much higher 
returns than later interventions such as reduced pupil-teacher ratios, public job training, convict 
rehabilitation programs, tuition subsidies, or expenditure on police (Heckman, 2006, s. 2; 2011) vilket 
attraherat policyaktörer i hela världen, då de erbjuder enkla ekonomiska lösningar på komplexa sociala 
problem (Stuart, 2016; Wasmuth och Nitecki, 2017, s. 4) Högkvalitativ ECEC är att betrakta som 
investeringar i humankapital, vilket anses leda till ett antal sociala fördelar och ekonomisk avkastning i 
form av minskade kostnader för social och emotionell dysfunktion och så småningom emanera i en mer 
produktiv arbetskraft. 
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egenskapen, kapabelt att rädda världen. Det utbildningsbara 
”fö äldralö a” barnet framstår som en för tsättning för båda dessa 
diskurser, medan de strukturella och moraliska implikationerna på 
tillvaron lämnas därhän olösta. Vi avslutar artikeln med en diskussion 
om hur de här diskurserna, när de verkar parallellt och i kombination 
som i den svenska förskolan, riskerar att avpolitisera frågor om 
ojämlikhet, utanförskap och utbildning som maktstruktur. Vi menar 
att idén om att lösa djupt rotade sociala och politiska problem med 
hjälp av utopiska universella visioner kan skapa mer problem än de 
löser. Sådana idéer bygger ofta på en föreställning om 
värdekonsensus och genom att blunda för kategoriseringar, skillnader 
och hierarkier riskerar de att öppna upp för rationella lösningar och 
en övertro på vad utbildning och institutionalisering kan åstadkomma. 
Denna teoretisering av förskolebarnet, det vill säga den diskursiva 
subjektskonstruktionen, har hos Popkewitz kommit att kallas 
fabricering av mänskliga kategorier, med konnotation till Hacking 
(1999) och hans begrepp ”making up people”, enligt vilka olika 
identiteter ges olika ontologisk status. Barnet ses som bärande en 
förändringspotential i det att det är formbart men samtidigt kompetent 
och således inom sig bär möjligheten att räddas; hos Popkewitz 
benämnt som ”salvation theme” (Popkewitz, 2013). Subjektet i 
utbildning ”gör ” alltså så att det blir mottagligt för en viss sorts 
intervention, men som förvisso också utesluter alternativa tolkningar 
eller sätt att se: 
 

Theories and programmes about particular kinds of people, for 
example, work their ways into schooling and children become 
those “things”/…/”particular subject of research and 
intervention that creates and invents this subject (Popkewitz, 
2013, s. 439). 

 
Det kan liknas vid den pastorala makten hos Foucault – en makt som 
inte har med den explicita politiska makten att göra utan som snarare 
rör sig på ett fjärran, relativt vagt, belöningsplan, vilket kommer att 
visa sig långt senare genom till exempel skolframgång och gångbarhet 
på arbetsmarknaden. 

Artikeln visar vilken stark tilltro det finns kring det utbildningsbara 
barnet, och dess potentialitet att förändra samhället. Trots att 
perspektiven fokuserar olika kriser, den ekonomiska och den 
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18 Humankapitalteorin har fått ökad uppmärksamhet, inte minst sedan bland andra Heckman, 
nobelpristagare i ekonomi, uppmärksammade tidig intervention i barndomen som en särskilt effektiv 
ekonomisk investering: Early interventions targeted toward disadvantaged children have much higher 
returns than later interventions such as reduced pupil-teacher ratios, public job training, convict 
rehabilitation programs, tuition subsidies, or expenditure on police (Heckman, 2006, s. 2; 2011) vilket 
attraherat policyaktörer i hela världen, då de erbjuder enkla ekonomiska lösningar på komplexa sociala 
problem (Stuart, 2016; Wasmuth och Nitecki, 2017, s. 4) Högkvalitativ ECEC är att betrakta som 
investeringar i humankapital, vilket anses leda till ett antal sociala fördelar och ekonomisk avkastning i 
form av minskade kostnader för social och emotionell dysfunktion och så småningom emanera i en mer 
produktiv arbetskraft. 
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egenskapen, kapabelt att rädda världen. Det utbildningsbara 
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Denna teoretisering av förskolebarnet, det vill säga den diskursiva 
subjektskonstruktionen, har hos Popkewitz kommit att kallas 
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Theories and programmes about particular kinds of people, for 
example, work their ways into schooling and children become 
those “things”/…/”particular subject of research and 
intervention that creates and invents this subject (Popkewitz, 
2013, s. 439). 

 
Det kan liknas vid den pastorala makten hos Foucault – en makt som 
inte har med den explicita politiska makten att göra utan som snarare 
rör sig på ett fjärran, relativt vagt, belöningsplan, vilket kommer att 
visa sig långt senare genom till exempel skolframgång och gångbarhet 
på arbetsmarknaden. 

Artikeln visar vilken stark tilltro det finns kring det utbildningsbara 
barnet, och dess potentialitet att förändra samhället. Trots att 
perspektiven fokuserar olika kriser, den ekonomiska och den 
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genomslagskraft som dessa får genom sina kvantitativa metoder. Till 
exempel har överstatliga organisationer som agerar genom att mäta, 
jämföra och kvantifiera olika typer av nationella resultat kommit att 
intressera sig allt mer för potentialen i de allra yngsta barnens 
utbildning (Gilliam och Gulløv, 2017; Mahon, 2016; Wasmuth och 
Nitecki, 2017). Artikeln tar avstamp i ett kritiskt perspektiv på den 
svenska förskolans förändring i relation till transnationell 
utbildningspolicy, särskilt sådan den uttrycks i rapporter från EU, 
OECD och IEA. OECD:s förskolepolicy återfinns främst i de så 
kallade Starting Strong-rapporterna, som utkommit med jämna 
mellanrum sedan 2001, och inom EU i olika typer av 
utbildningsstrategidokument, till exempel Horisont 2020 (European 
Commission, 2014a). Sveriges förmåga att kombinera omsorg och 
lärande enligt modellen ”educare” har setts som eftersträvansvärd i 
andra länder och har ofta använts som förebild i ett jämförande 
perspektiv, inte minst i de första Starting Strong-rapporterna, 2001 
och 2006. Dessa bygger på så kallade länderrapporter från 
medlemmarna själva, vilka i sin tur fungerar som underlag för 
identifiering av utvecklingsområden och för rekommendationer 
gällande medlemsländernas olika förutsättningar för både utökad och 
utvecklad förskoleverksamhet. Denna nära och täta förbindelse 
mellan nationell och transnationell policy har inte alltid varit explicit 
utan förskolan har, längre än skolan, behållit sin status som en 
nationellt betingad företeelse tillkommen i respons på lokala 
historiska och samhälleliga skeenden (Waldow, 2009). I samband 
med bland annat PISA-debatten har OECD blivit mer känd för 
allmänheten som en inflytelserik aktör på utbildningsområdet 
(Krejsler et al., 2018), och det var också med hänvisning till OECD:s 
synpunkter vid granskning av den svenska förskolan 2013 som den 
senaste revideringen av förskolans läroplan Lpfö-98 initierades. 
Denna revidering avser ”att ök  kvaliteten i undervisningen i 
förskolan och för kolans måluppfyllelse” (Skolverket, 2017). Då 
förskolan har haft så kallade strävansmål istället för uppnåendemål 
och betonat att förskolebarnet, till skillnad från skolbarnet, inte ska 
bedömas (Lpfö-98, s. 4) är detta inte okontroversiellt. OECD används 
således som en legitimerande och objektiv kraft vid reformering av 
förskolan i en riktning mot att anpassas bättre till att fokusera på barns 
kognitiva förmåga inom ramen för utbildningssystemet. Denna 
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(Noddings, 2015). De olika förutsättningar döljs medan ansvaret 
förblir individuellt. 

Artikel 2. Export och import av den svenska 
förskolemodellen via transnationell policy 
I samband med författandet av föregående artikel, On the Educable 
Child, började jag intressera mig för hur nationell och transnationell 
policy egentligen samverkar i styrningen av den svenska förskolan – 
en fråga som resulterade i avhandlingens andra artikel. Analysen är 
baserad på ett begränsat urval, och en selektiv tolkning, av 
utbildningspolicytexter. Den skevhet som en sådan selektion bidrar 
till, inte minst genom att den transnationella utbildningspolicyn 
kanske tillmäts ett större inflytande än vad den i själva verket har, kan 
sägas vara priset för att göra det här komplexa problemet synligt och 
greppbart. Som förskollärare och sedermera som utbildare på 
förskollärarutbildningen erfor jag många situationer där förskolan och 
förskolans innehåll ofta uppmärksammades i kraft av sina 
tillkortakommanden och brister i att motsvara de förväntningar, krav 
och intentioner som riktas mot den. Med anledning av det kom jag att 
intressera mig för var de här förväntningarna kom ifrån, hur de 
hamnade i förskolan och hur deras karaktär kom att förändra den på 
en relativt sett kort tid. Det är ingen överdrift att säga att artikeln 
tillkom av ren undran. Det kan så här i efterhand synas som rena 
självklarheter att förskolans tätare juridiska och politiska koppling till 
skolan, som i sin tur kommit att anpassas till ett transnationellt 
utbildningslandskap, medför förändring. Det är kanske just 
anstrykningen av självklarhet och att det, utifrån ett politiskt 
perspektiv, betraktas som oproblematiskt, som gör att det bedrivits 
sparsamt med forskning om detta ur ett svenskt perspektiv, och att 
kopplingen mellan det nationella och internationella perspektivet 
således sällan har gjorts explicit. Förskolan som utbildningsinstitution 
har rönt ett ökat internationellt intresse de senaste decennierna, och 
de förväntningar och intentioner som är förenade med den har delvis 
kommit att formuleras i ett ”universellt” sammanhang. Anknytningen 
till en internationellt formulerad förskolepedagogik är i sig inget nytt 
(Campbell-Barr och Bogatić, 2017). Det ”nya” är den typ av 
intressenter som kommit att påverka målet med verksamheten och den 
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lång historia av prövandet av olika lärandeteorier tillsammans med 
omsorgsuppdraget inom ramen för samma institution. Med hjälp av 
Waldows (2009) begrepp ”återbruk” analyserar jag intertextualitet i 
den transnationella policyn och i den lokala svenska 
utbildningspolicyn. Resultatet visar att Sverige nu anammar sin egen 
modell, sedan den gått vägen via inflytelserika ekonomiska 
organisationer och där den svenska modellen ”educare” har 
modifierats till en mer skolinriktad styrningsmodell. De vanligast 
för kommande imperativen ”tidig intervention”, ”hög kvalitet” och 
identifieringen av ”sårbara barn”, har letat sig in i svensk 
förskolepolicy trots att de egentligen verkar ha ett annat syfte, 
nämligen att initiera statligt finansierad barnomsorg i länder där detta 
ännu inte finns att tillgå eller av ideologiska skäl är svårt att få till 
stånd. Möjligheten att lösa strukturella problem med utbildning i 
fö hållande till en kontextlö  kategori ”barn” blir således tongivande 
även i Sverige vilket ger effekt på hur förskolan styrs och organiseras. 
Bland annat hamnar fokus på frågor om ansvar, struktur, processer 
och resultat i centrum snarare än diskussioner om själva innehållet i 
förskolan. Denna anpassning kan delvis förklara varför det plötsligt 
blivit intressant att göra effektivt bruk av barns ”förändrade 
kunnande” (Skolverket, 2018, s 13) och av att identifiera ”resultat” 
(ibid. s. 7 och 13) av förskoleverksamheten. Den transnationella 
policyn som jag analyserat präglas av argument för tillskapande, 
finansiering och styrning av innehållet i förskoleverksamhet. Den 
svenska policyn är, av förklarliga skäl då allmän statssubventionerad 
förskoleverksamhet föreligger, mer inriktad på implementering av 
ämnesinnehåll och detaljstyrning. Det som är gemensamt och som 
kan identifieras som en av grundvalarna för både internationell och 
nationell utbildningspolicy är hur det sårbara20 barnet framträder som 
måltavla och det som legitimerar ökad förskoleutbildning i egenskap 
av medel för skolframgång och social mobilitet. Dessa aspekter är en 
viktig orsak till det ökade intresset för förskoleverksamhet (ECEC), 
                                                      
20 Sårbara barn definieras på en mängd olika sätt; barn med migrationsbakgrund, barn som är 
socioekonomiskt utsatta, barn i segregerade bostadsområden, barn till fattiga föräldrar, barn med olika 
typer av funktionshinder – både fysiska och kognitiva, barn med diagnos och så vidare. Inte sällan 
likställs socioekonomiskt utsatta och migrerade barn i utbildnigspolicy (Driessen, 2017). Dessa barn 
antas utgö a en ”risk”, både gällande inskränkta individuella livschanser men också gällande det 
framtida samhällets ekonomiska konkurrensförmåga. Denna risk anses minska avsevärt vid deltagande i 
förskoleverksamhet. 
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anpassning till en ”universell” transnationell utbildningsdiskurs, 
formuleras av ekonomiskt orienterade organisationer och vars 
grundidéer bottnar i en neoliberal marknadslogik, enligt vilken 
verksamheter kan öka både kvalitet och effektivitet genom att 
konkurrensutsättas, mätas och beräknas (Ball, 2017; Mahon; 2016). 
Förfarandet att höja kvalitet genom utvärdering, bedömningar och 
jämför lser med hjälp av ”big data”, det vill säga stora statistiska 
enheter, kan exemplifieras med just PISA-mätningarna. I OECD:s 
senare rapporter, (OECD, 2017a) och (OECD 2017b), har intresset 
och känsligheten för komplexitet och olikhet i nationella system, som 
präglar de första rapporterna från 2001 och 2006, fått stå tillbaka till 
förmån för en mer enveten och otålig policy, som nästan hamrar in 
budskapet om tidig intervention och hög kvalitet genom bilder på 
avkastningskurvor och ämnesuppdelade receptivitetsgrafer. 
Rapporterna refererar frekvent till neurodidaktisk forskning med hjälp 
av kurvor och diagram som visar hur yngre barns hjärnor är som mest 
formbara före tre års ålder (Campbell-Barr och Bogatić, 2017). 19 
Detta förflyttar fokus från den sociologiska kontexten och barns 
holistiska utveckling till det enskilda barnets kognitiva förmågor i 
enlighet med utvecklingspsykologisk och humankapitalteoretisk 
tradition (Gilliam och Gulløv, 2017). När målet med förskolan 
formuleras om och den som formulerar dessa mål har särskilt riktade 
intentioner får det konsekvenser i alla led. Förändringarna innebär 
diskursiva förskjutningar gällande förskolans roll som institution, 
vilken har kommit att orienteras mot skolförberedande utbildning och 
undervisning. Verksamhetens innehåll har blivit allt mer detaljstyrt 
och resultatinriktat, även angående de subjekt som befolkar den – 
både personal och barn. Personalens professionalisering står i relation 
till barns förmåga och kapacitet att utbildas och lära. 

I artikeln prövar jag idén om den svenska förskolans roll som 
förebild för till exempel OECD, med sin förmåga att kombinera en 
                                                      
19 För att förstå den amerikanskt orienterade policyn är det viktigt att känna till förhållandet i USA. 
Ca 61 % av alla barn mellan 3 och 6 år är inskrivna i någon form av offentlig barnomsorg. Av dem är 
72 % från höginkomstfamiljer och bara 45 % från låginkomsttagarfamiljer. Vidare finns det etniska 
variationer (FIFCFS, 2015). ”Across the board, early childhood education continues to be 
undersupplied, underfinanced and underregulated in the United States /.../only 13,9% /barn/ attend 
publicly funded programs. (Brown och Wright, 2011, s.131). Också barnfattigdom är etniskt relaterad 
(U.S. Census Bureau. (2018). American FactFinder (Tables CP03 & C17001H,B,I). Hämtad 180923 
från https://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/index.xhtml. 
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I artikeln prövar jag idén om den svenska förskolans roll som 
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19 För att förstå den amerikanskt orienterade policyn är det viktigt att känna till förhållandet i USA. 
Ca 61 % av alla barn mellan 3 och 6 år är inskrivna i någon form av offentlig barnomsorg. Av dem är 
72 % från höginkomstfamiljer och bara 45 % från låginkomsttagarfamiljer. Vidare finns det etniska 
variationer (FIFCFS, 2015). ”Across the board, early childhood education continues to be 
undersupplied, underfinanced and underregulated in the United States /.../only 13,9% /barn/ attend 
publicly funded programs. (Brown och Wright, 2011, s.131). Också barnfattigdom är etniskt relaterad 
(U.S. Census Bureau. (2018). American FactFinder (Tables CP03 & C17001H,B,I). Hämtad 180923 
från https://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/index.xhtml. 
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4. Teoretiskt ramverk, material och 
metod 

I följande kapitel beskrivs det övergripande teoretiska ramverket i 
avhandlingen. Avsikten med diskursanalys är att undersöka hur makt 
verkar och styrning sker genom det språk och de ord som beskriver 
och definierar ”verkligheten”. Då en diskursanalys omfattar både det 
teoretiska perspektivet, materialet som analyseras och den metod 
enligt vilket material studeras kommer dessa beståndsdelar att 
beskrivas i relation till varandra. I avhandlingens tre olika studier 
används olika analysbegrepp, vilka alla sorterar under det 
diskursanalytiska paraplyet. Det finns flera varianter av diskursanalys 
som i varierande grad tar hänsyn till individens aktörskap och den 
sociala praktikens inverkan på hur diskurser utvecklas, implementeras 
och förändras, varav tre centrala är diskurspsykologi, kritisk 
diskursanalys och diskursteori (Winther Jørgensen och Phillips, 
2000). Diskurspsykologin fokuserar hur individer påverkar varandra 
i interaktion och hur makt över definitioner och förståelse av problem 
synliggörs genom positioneringar i samtal. Kritisk diskursanalys i sin 
tur fokuserar på relationen mellan diskursiv och social praktik, och 
hur diskurs omförhandlas och påverkar sociala maktrelationer. Denna 
avhandling orienterar sig mot den diskursteoretiska varianten, vilken 
för kriver att ”allt” är diskursivt och undersök r hur diskurser 
konstruerar och positionerar subjekt och identiteter, genom vilka 
dessa diskurser legitimeras och ”verkar”. Detta innebär dock inte att 
aktörerna saknar agens. Däremot är enskilda aktörers specifika agens 
av sekundär betydelse för analysens genomförande. Istället riktas 
intresset mot den ”ordning” som reglerar gränserna för vad som kan 
tänkas, sägas och tas för självklart samt hur denna ordning över tid 
kan förändras. Perspektivet är inspirerat av Michel Foucaults sätt att 
kritiskt utforska objekt som om vore de formade och definierade 
genom uttryck för och (processer av) vetande och kunskap. I specifika 
historiska sammanhang sätts centrala objekt, som till exempel 
utbildning, i relation till vissa attribut genom kategoriseringar, 
definitioner och, framför allt, språkliga beskrivningar (Foucault, 
1982). Ur detta perspektiv är kunskap och makt nära förbundna med 
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med fokus på dess förmåga att kompensera för barns föreställda 
utbildningsmässiga tillkortakommanden i framtiden (Driessen, 2017). 
Då denna vokabulär om det sårbara och socioekonomiskt utsatta 
barnet anammas i en svensk kontext, som historiskt centrerats kring 
förskolebarnets särart21 och kombineras med den redan etablerade 
diskursen om det kompetenta barnet framträder ett särskilt 
utbildningsbart subjekt, öppet för intervention och styrning. 

I denna sammanfattning har jag beskrivit avhandlingens tre olika 
perspektiv på hur förskolebarnet fungerat som både medel och mål i 
formandet av förskolan. I delstudierna framträder flera diskursiva 
för kjutningar av hur för kolebarnet ”gör ” i policytexter och 
policyprocesser. 

I nästa kapitel följer en beskrivning det teoretiska ramverk och den 
metod med vilken texterna har granskats och analyserats i 
avhandlingens alla delar. Dessutom följer en redogörelse för den sök- 
och urvalsprocess rörande forskning som bildar underlag för den 
”metaanalys” av avhandlingens tre bidrag som denna kappa utgör.  
                                                      
21 Förskolebarnets särart i relation till skolbarnet har länge beaktats i Sverige (SOU 1997:21; SOU 
1997:157). Ju professionellare förskolläraren är desto mer avancerat måste barnets lärande bli och vice 
versa. Sådant som utmärker förskolebarn, till exempel brist på impulskontroll, barnslighet och 
omognad, står i vägen för detta perspektiv (Gilliam och Gulløv, 2017). 
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diskursanalytiska   perspektivet, ett   sätt   att   i   policy identifiera 
produktionen av kunskap och vetande. Denna kunskap svarar i sin tur 
mot förställningen om vilka problem som anses vara de viktigaste att 
lösa inför framtiden och vem som anses kunna lösa dem. Bacchi 
definierar, med hjälp av Foucault, problematisering på följande sätt: 
 

/…where the point of analysis is not to look for the one correct 
response to an issue but to examine how it is “questioned, 
analyzed, classified and regulated” at “specific times and under 
specific circumstances/…/…how and why certain things 
(behavior, phenomena, processes) become a problem” (Foucault 
1985a: p. 115), and how they are shaped as particular objects for 
thought (Bacchi, 2012, s. 1). 

 
Den diskursanalytiska linsen fångar hur dessa problematiseringar 
kommer till uttryck i policytexter, i vilka både problematiseringar och 
lösningar presenteras. Bacchis (2009) modell för policyanalys, what 
is the problem represented to be (WPR) skapar tillsammans med 
fabriceringen av problem ett subjekt i relation till detta problem 
(Popkewitz, 2013), inom ramen för den diskursiva gränsen – 
ordningen, reglerna och den grundläggande förståelsen av en tillvaro 
i kris och förändring. Med hjälp av Bacchis modell kan policy 
analyseras som ett uttryck för och spegling av hur (vi) tänker, hur (vi) 
ska tänka, hur politik görs och ska göras. Den problemlösning som 
policy tillhandahåller kan enligt detta synsätt betraktas som en 
styrningslogik, genom att problem identifieras enligt de lösningar som 
föreslås, och att människor i målgruppen på det sättet konstrueras som 
problemlösande objekt. Inte minst synliggörs vem det är som talar, 
vad denna talar om och vad konsekvenserna kan bli av det, särskilt 
som intentionerna inte alltid är explicita och konsekvenserna sällan är 
kända på förhand. Det är i denna skärningspunkt, mellan intention, tal 
och effekt, som diskursanalysen bryter in. 

Diskursanalys 
Diskursen fångar ett fenomens härkomst snarare än dess orsak. Det 
vill säga de slumpvisa och samspelande förhållanden och krafter som 
resulterar i en diskursiv hegemonisk världsbild vilken anammas 
kollektivt som en bärande underliggande idé (Laclau och Mouffe, 

62 
 

varandra. Makt är i detta sammanhang inte att uppfatta som repressivt 
och explicit begränsande eller dominerande (även om den kan ha 
sådana inslag) utan i än hög e grad som en komplex ”kraft” eller ännu 
hellre, som en produktiv uttolkare av verkligheten. Det är således den 
som har ordet, som blir lyssnad på och accepterad som en auktoritet 
som dominerar och konstituerar diskursen. Kunskap kan i vissa fall 
definieras som ett perspektivbundet ”vetande” vilket till exempel 
används som argument för behovet av de reformer som föreslås i olika 
policytexter, och som således också utgör en funktion för styrning i 
en viss riktning. Policytexter, som utgör det empiriska materialet i alla 
delstudier i denna avhandling (jfr Ozga, 1999), måste således 
analyseras såsom de framträder och med fokus på vad de gör. 
Analysen visar också hur de blir möjliga och accepterade just genom 
det sätt på vilket metoder (t ex statistik och jämförelser), tekniker 
(förhandlingar och benchmarking) och etablerade historiska 
orsakssystem (där det ena möjliggör det andra) sammanstrålar och 
formar vad som är möjligt att tänka vid en viss historisk tidpunkt 
(Foucault, 1980; 1982) Det är således inte intentionen bakom vetandet 
som är i centrum för analysen utan effekterna, och vad dessa 
fabricerar för subjekt och vad det gör med detta subjekt, det vill säga 
vilka eventuella konsekvenser, eller, för att använda Foucaults 
vokabulär, vilka nya möjlighetsvillkor (Foucault och Rosengren, 
1993) som förändring innebär. Med andra ord, vad är det som gör att 
förskolebarnet problematiseras på ett särskilt sätt och görs till ett 
objekt för olika typer av kunskap och hur sådana beskrivningar blir 
legitima (Bergström och Boréus, 2012). Subjektet är inte 
utgångspunkten för analysen utan snarare hur det blir till som en 
produkt av diskurser, praktiker och maktrelationer. Det centrala blir 
därför en kritisk granskning av vilka typer av subjekt som vid ett givet 
tillfälle förefaller intressanta ur styrningssynpunkt. I det här fallet 
granskas hur förskolebarnet (kunskapsobjekt) konstrueras i 
utbildningspolicytexter (undersöknings- och studieobjekt). I 
avhandlingen undersöks hur ”vetandet” om för kolebarnet på senare 
tid har för kjutits till att formuleras av ”nya”, framfö  allt ekonomiskt 
orienterade, intressenter och aktörer som befinner sig långt ifrån det 
pedagogiska fältet. Olika sätt att undersöka detta förhållande görs 
genom den analytiska linsen problematisering (Bacchi, 2009; Ball, 
2017). Begreppet problematisering är, i förhållande till det 
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tankesystem och de idéer som lett fram till ett visst sätt att se på ett 
givet fenomen och på de aktörer som är sammanlänkade med detta. 
Historien har i detta perspektiv varken någon början eller något slut, 
och är inte linjär eller kumulativ, men är däremot alltid föränderlig. 
Det är en utmaning att beskriva förändring utan att återupprepa bilden 
av historien som ”verklighet” eller en dikotomi mellan dåtid och 
framtid. Vad en diskursiv historisering visar fram är istället att inget 
förhållande är ursprungligt eller oskyldigt utan att det alltid har 
funnits olika kontextbundna sätt att styra samhället och populationen 
på (Hultqvist, 1997). Historien kan i det perspektivet tjäna som en 
resurs i skapandet av framtiden, genom att vissa problem lyfts fram, 
som kräver särskilda lösningar enligt ett rationellt politiskt förfarande: 

 
…the past is not recognized of as past times – history – but as a 
heterogenous resource of materials – ideas, visions, concepts, 
theories and material practice – and as an open field of 
possibilities for the shaping and the reshaping of the present. The 
“present” is defined as the set of problems and solutions that 
characterize actuality, i.e. the ways of reasoning and the modes 
and modalities for the inscription of political rationalities in 
practice (Hultqvist, 1997, s. 406). 

 
Diskursanalysen utgör på det sättet ett verktyg som inte reducerar 
makt till en statlig politisk funktion utan som belyser hur makt 
förmedlas och cirkulerar på ett sådant sätt att subjektet styrs i 
samklang med det.22 22 Styrning är i sammanhanget inte ett begrepp 
som är definierat i förväg utan snarare ett undersökningsområde, inom 
vilket ett flertal frågor kan ställas om hur människors liv påverkas och 
administreras under inflytande av olika typer av maktutövande. En 
uppsättning av myndigheter, kunskapsformer och beteenden utgör 
grunden för policy och styrning, vilka också verkar utöver eller 
bortom staten (Rose och Miller, 1995). Diskurs kan vidare betraktas 
som den i det avseendet erforderliga kunskap, dvs som beroende av 
de sociala, historiska och politiska omständigheter under vilka saker 
och ting anses som sanna och giltiga eller falska. Referensen till de 
                                                      
22 ”Den grundläggande premissen är att all styrning vilar på vissa antaganden om den/dem som ska 
styras. Fundamentalt är därför att undersöka vilka dessa antaganden är i skilda sammanhang/…/ Dessa 
antaganden är i sin tur framsprungna ur olika kunskaper eller vetanden om den/det som ska styras 
(Qvarsebo, 2006, s.37). 
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2001). Det går inte att diskutera ”verkligheten”, tala om den eller 
beskriva den utan att samtidigt konstruera densamma med hjälp av 
tidsbundna tolkningar, kunskaper och värderingar. När dessa 
tolkningar, kunskaper och värderingar delas och blir till 
överenskommelser inom en bestämd domän kan de sägas utgöra en 
diskurs. En diskursanalys innebär att kritiska frågor ställs till det som 
upplevs som självklart genom att problematisera det; hur kommer det 
sig att det är så här? När blev det här intressant? Hur, och när, hände 
det? På vilket sätt? Genom den genealogiska metoden – att nysta 
tillbaka - framträder en bild som inte är självklar, rationell eller 
entydig: 
 

Problematization as a method (thinking problematically) involves 
studying problematized “objects” (“problematizations”) and the 
(historical) process of their production. It involves “standing 
back” from “objects” and “subjects”, presumed to be objective 
and unchanging, in order to consider their “conditions of 
emergence” and hence their mutability (Bacchi, 2012, s.4). 

 
Diskursanalysen synliggör att förändringar ständigt sker, som i 
vardaglig bemärkelse inte kan ifrågasättas på ett enkelt sätt. Det som 
i ett visst samhälle eller sammanhang eller i ett visst tidsförlopp är 
logiskt, rationellt och självklart är det inte i ett annat. Det är inte alltid 
revolution eller explicit omvälvande skeenden som orsakar förändring 
utan ofta är det en mängd samverkande inslag av makt, eller 
talutrymme, som processar fram den. 

Diskursanalyser erbjuder inte lösningar på problem och de 
tillhandahåller inga åtgärdskataloger i syfte att rätta till något, utan 
bidrar till att undersöka och visa fram det vetande och de mekanismer 
och procedurer som får effekt för hur samhällen organiseras och hur 
subjekt ”skapas” som ändamål fö  att normalisera och legitimera olika 
typer av styrning. 

Historisk kontextualisering 
En historisk kontextualisering är en central aspekt inom 
diskursanalysen eftersom den dels kan synliggöra förändring och dels 
undvika att reproducera rådande diskursiva mönster (Hook, 2005). 
Naturligtvis handlar detta inte om en ”neutral” historieskrivning 
utanför diskursens gränser, utan syftar till att redogöra för de 
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22 ”Den grundläggande premissen är att all styrning vilar på vissa antaganden om den/dem som ska 
styras. Fundamentalt är därför att undersöka vilka dessa antaganden är i skilda sammanhang/…/ Dessa 
antaganden är i sin tur framsprungna ur olika kunskaper eller vetanden om den/det som ska styras 
(Qvarsebo, 2006, s.37). 
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ideologisk och, vare sig det görs implicit eller explicit, någon form av 
värderingar av hur denna förändring bör genomföras (Rizvi och 
Lingard, 2009): 
 

Policy is about change. It is through policy that governments seek 
to reform the educational systems, for example. Policy desires or 
imagines change – it offers an imagined future state of affairs, but 
in articulating desired change always offer an account somewhat 
more simplified than the actual realities of practice. In many ways 
policy eschew complexity/…/They are designed to provide a 
general overview, leaving a great deal of room for interpretations. 
To use another metaphor, a policy is designed to steer 
understanding and action without ever being sure of the practices 
it might produce (Rizi och Lingard, 2009, s. 5). 

 
Den önskade eller föreställda förändringen eller utvecklingen 
presenteras tillsammans med det sätt på vilket denna målsättning bäst 
anses kunna uppnås, men eftersom vare sig efterlevnaden eller 
effekterna är kända, och ambitionerna dessutom ger uttryck för en 
förenklad bild av verkligheten där dess komplexitet inte tas med i 
beräkningen, är både tolknings- och utfallsutrymmet stort. Om 
skillnaden mellan policy som text och policy som diskurs menar Ball 
(2017) att policytexter är inramade av större diskurser. Medan text är 
orden på ett papper och användandet av särskilda ord för att uttrycka 
en särskild innebörd utgör diskurser mer omfattande 
konceptualiseringar av världen: Discourses are about what can be 
said, and thought, but also who can speak, when, where, and with 
what authoriy (Ball, 2017 s. 48). Policytexter tillkommer således 
inom ramen för större diskursiva sammanhang. I dem används ett 
specifikt språk för att uttrycka en särskild mening och de sprids och 
implementeras av en rad olika aktörer på alla nivåer i 
utbildningssystemet, från läroplaner till läroböcker och från 
överstatliga rekommendationer till nationella reformer. 

Den värdeskala som ligger bakom de föreslagna åtgärderna och 
planerna har med politiska intentioner att göra. Med denna avhandling 
som exempel, i vilken utbildningspolicytexter analyseras, framträder 
en marknadsekonomisk värdeskala i vilken utbildning ses som en 
central råvara på en global marknad: 
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omständigheter som konstituerar kunskap, det vill säga de 
kontextuella förutsättningarna, är viktigt för generaliserbarheten och 
den politiska förståelsen (Ball, 2017). Den historiska 
kontextualiseringen i denna avhandling består dels i en undersökning 
av hur barns föreställda relation till naturen letat sig in i det 
förskolepedagogiska fältet samt hur förskolan har vuxit fram som 
samhällsinstitution i relation till skapandet av förskolebarnet. 
Kunskap är således i detta perspektiv inte en beskrivning av 
verkligheten utan snarare en produktiv makt som är i färd med att: 
“making up moderns subjects through strategies and programmes for 
government” (Rose och Miller, 1995, s. 408). I fö eliggande 
avhandling har jag haft för avsikt att i ett (nutidshistoriskt) perspektiv 
förankra förskolan som idé, framför allt enligt frågan om vilka 
samhälleliga och sociala problem det är som den är avsedd att lösa. 
Utgångspunkten är att policytexter har och får inflytande över hur vi 
uppfattar och ser på världen och därför accepterar sociala fenomen, 
till exempel utbildning och undervisning av yngre barn, som mer eller 
mindre självklara. I denna avhandling analyseras enbart policytexter, 
och nedan följer en beskrivning av hur sådana texter kan definieras 
och förstås, med hjälp av policyforskaren Jenny Ozga. 

Policy och policyanalys 
Ozga (1999) framhåller vikten av att kritiskt analysera policytexter då 
deras upphöjda och priviligierade position gör dem inflytelserika och 
viktiga för hur många människor uppfattar världen. I avhandlingen 
används hennes vida definition av policy, vilken omfattar alla de 
nivåer på vilka policytexter produceras och verkar, och som gör både 
uttolkare och användare till aktörer i policyprocessen. Policytexter är 
i denna betydelse inte enbart politisk retorik utan: bidrar med språk, 
terminologi, tolkningsredskap, handlingsnormer, premisser för de 
dagliga pedagogiska processerna i utbildning (Lund och Sundberg, 
2012, s. 6). Det ger en bild av den betydelse och det genomslag som 
policy faktiskt får (Ozga, 1999). I avhandlingen analyseras texter från 
flera olika nivåer i vad som skulle kunna beskrivas som policykedjor; 
från svenska läroböcker och styrdokument till transnationell 
utbildningspolicy. I policy ges alltid uttryck för någon form av 
rekommendation om förändring, antingen mänsklig, ekonomisk eller 
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har ett mindre genomslag än OECD, som både genomför tester och 
generellt har betydligt mer resurser till sitt förfogande (Krejsler, 
2018). Det jag koncentrerat mig på är dock de ambitioner och 
målbilder som knyts till ECEC, på vilket sätt de uttrycks samt hur det 
i sin tur påverkar förändringen av den svenska förskolan. 

Källorna utgörs av så kallat grå litteratur23, det vill säga statistik och 
rapporter som framställts av till exempel Skolverket och 
Skolinspektionen med tydlig avsikt att implementera en politisk 
agenda eller föreslå insatser. Kännetecknande för sådant material är 
att de ofta framställs och används för ”internt” bruk och sällan 
kommer allmänheten till del. Ofta är det ideologiska särintressen som 
initierar dem, även om dessa inte alltid redovisas explicit (Rizvi och 
Lingard, 2009). Det kan också vara vetenskapliga avhandlingar. 
Således används forskningsöversikter sammanställda av politiska 
organ, såsom Skolinspektionen, Skolforskningsinstitutet och 
Skolverket, men också forskningsinstitut som Dansk Clearinghouse 
vars roll är att sammanställa forskning, och vars resultat, nytta och 
relevans ackumuleras inom ramen för en speciell fråga. För att få 
distans till texterna, vilket är nödvändig för att kunna läsa dem 
kritiskt, betraktas de med fördel som en form av kulturella artefakter, 
fångna i det samhälle och den tid i vilka de har producerats (Stuart, 
2016). 

Metod - diskursteori i praktiken 
Till grund för diskursbegreppet ligger olika intressenters legitima 
auktoritet att formulera både vad som är problemet inom ett specifikt 
fält och vad som behöver göras åt det. En diskurs kan beskrivas som 
en kraft med förmåga att skapa och organisera både objekt och 
subjekt. Den verkar hela tiden och ”arbetar” och ”opererar” i det som 
tas för givet som den överenskomna ”sanningen” i ett samhälle mot 
vilket motstridiga perspektiv står i opposition eller ”kamp”. Flera 
                                                      
23 Grå litteratur är den typ av material som inte riktigt går att placera in i de gängse publikationstyper 
som ges ut av vanliga förlag. Det kan vara rapporter, avhandlingar, manuskript, kliniska riktlinjer, 
framtagna av myndigheter, universitet och andra organisationer och företag. En vedertagen definition 
av grå litteratur (eng. grey literature; am. gray literature) lyder enligt följande: Grey literature is] that 
which is produced on all levels of government, academics, business and industry in print and 
electronic formats, but which is not controlled by commercial publishers, i.e., where publishing is not 
the primary activity of the producing body (Schöpfel, 2010, s. 3). 
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Values pervade policy processes and policy content. 
Traditionally these values articulated national interests. 
However, in the past two decades/…/global considerations now 
enter the articulation of values as never before, transforming 
the balance between economic efficiency and the social equity 
goals of education. This shift can be observed in the discursive 
policy frames of an international organization such as the 
OECD, where market efficiency concerns now seem to override 
equity ones. This economistic reframing of education policy 
has led to an emphasis on policies of education as the 
production of human capital to ensure the competitiveness of 
the national economy in the global context (Rizvi och Lingard, 
2009, s. 16). 

 
Även om den konkreta styrningen av utbildning genom läroplaner och 
direktiv i de flesta fall är en nationellt betingad aktivitet, som till 
exempel i Sverige sker genom Skolverkets allmänna råd och 
författningssamling med föreskrifter och förordningar, är det 
utbildningspolicyn som anger riktning och innehåll mot en förväntad 
förändring. Förväntningar, som jag tidigare visat, inte minst tycks 
vara påverkade av transnationella diskurser. 

Policytexter som analysmaterial 
Texterna i avhandlingens alla delar har valts i relation till dels deras 
genomslag, det vill säga att de är eller har varit aktivt verkande och i 
direkt förbindelse med hur förskolan styrs på olika nivåer. De har 
således fungerat som uttryck och instrument för en förändring av 
förskolans diskurs. 

Att välja ut och analysera material som är representativa uttryck för 
diskurs och i dem leta efter bärande begrepp och nyckelstrategier 
innebär en risk. När intertextualiteteten blir ett faktum är det till slut 
svårt att se något annat än just den och nyansskillnader kan gå 
förlorade. På det sättet finns även risk för att materialen enhetliggörs 
och att komplexitet eller motsägelsefulla resonemang som också finns 
inbyggda i policyn förblir dolda. När det gäller policy från de 
överstatliga organisationerna OECD, EU och IEA har de olika roller 
och förbindelser till medlemsländerna och till varandra, och är 
dessutom olika stora. EU har exempelvis ett större socialt fokus men 
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 i vilket de också införlivade Gramschis hegemonibegrepp 24. Jag 
använde mig av den diskursteoretiska begreppsapparaten med 
nodalpunkter, element, ekvivlenskedjor, signifikanter (tomma och 
flytande) och artikulation, för att beskriva hur utomhuspedagogiken 
med sina rötter i friluftslivet har kunnat behålla sin ställning inom 
förskolan i paritet med dess läroplan, samt hur det har gått till. De 
många begreppens betydelse och inbördes ordning redovisas närmare 
i uppsatsen. Även om denna analysapparat är relativt komplicerad och 
har en rik terminologi hjälpte den mig att förstå hur vissa företeelser 
eller begrepp inom ramen för en diskurs är centrala, vilket i det här 
fallet handlade om barn och natur. Genom att analysera hur, av vem 
och på vilket sätt de artikuleras kunde makt, styrning och förändring 
synliggöras och förklaras. Den diskursiva transformation eller 
förändring som utomhuspedagogiken har genomgått när den anpassat 
sig till en förändrad målbild, har inneburit att samma tecken och 
samma innehåll/begrepp används men laddas med ny betydelse när 
de artikuleras i samband med nya betydelsebärande element. I det här 
fallet ämneskunskaper och hållbar utveckling. Ett delvis nytt barn 
framträder som ”naturligt” i fö hållande till en tillika reartikulerad och 
annorlunda natur. Relationen mellan barn och natur vidmakthålls men 
förändras innehållsligt. Detta visar språkets och texters 
betydelsebärande värden, samt att ”gamla” och ”kända” begrepp 
reartikuleras och konstruerar något helt nytt beroende på vad de 
kopplas till eller hur de artikuleras. 

I Artikel 1 On the Educable Child – Orphans of Our Common 
Worlds analyseras transnationella utbildningsdiskurser i olika typer 
av material, både policy från transnationella organisationer och 
                                                      
24 Hegemoni illustrerar en samhällelig ordning som accepteras som logisk, rationell och ändamålsenlig 
vid en viss tidpunkt. Hegemoni betecknas av Laclau och Mouffe (2001) som organiseringen av 
samtycke och har med diskursens etablering att gö a: “Any discourse is constituted as an attempt to 
dominate the field of discursivity, to arrest the flow of differences, to construct a centre “(Laclau och 
Mouffe, 2001, s. 112). Varje diskurs är alltså̊ ett försök till en strukturering av ett specifikt fält eller 
område och att en diskurs har blivit hegemonisk innebär att den organiserar det fält den verkar i. Det är 
”känt” vad den representerar och ”givet” vad den innebär. Hegemonin innebär att ett visst tecken i en 
diskurs, nodalpunkten, också får en status som möjliggör att den kan representera ekvivalenskedjan 
som den ingår i. Till exempel får begreppet kvalitet en sådan status när den relateras till förskolan i den 
utbildningspolitiska diskursen. Den ekonomiska diskursens rationalitet sammanfaller inte automatiskt 
med andra, men den har fått ett dominansförhållande och utgör i viss mån en auktoritär utmaning 
genom att utesluta andra värdeskalor. Den är kort sagt ett allmänt etablerat samtycke som inte 
ifrågasätts (Bergström och Boréus, 2012). Hegemoniteorin säger att det alltid finns alternativ som det 
hegemoniska har uteslutit. Det finns alltid andra sätt att se på saker, organisera samhällen eller leva, 
som kritiken öppnar upp för. Till denna kritik sällar sig föreliggande avhandling. 
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diskurser kan också förekomma parallellt. Inom förskolefältet kan 
detta exemplifieras med hur det förekommer parallella diskurser i 
materialen. Ett exempel på detta är dels en omsorgsdiskurs, i vilken 
barn beskrivs som behövande, i behov av omsorg, vård och beskydd 
och dels en lärandediskurs, som beskriver barnet som ett kompetent 
subjekt som aktivt efterfrågar och fordrar undervisning och 
utbildning. Dessa diskurser existerar parallellt, men förutsätter delvis 
två olika subjekt, och också olika objekt för vetande och kunskap. I 
denna avhandling visar jag hur dessa två diskurser inte sätter endera 
subjekt på spel utan istället förstärker argumentationen för lösningen 
på problemet i båda fallet– nämligen att barnet får adekvat utbildning 
i paritet med framtidsscenarier av ekonomisk och ekologisk kris. 

För att kunna göra konkreta analyser av hur det går till när diskurser 
uppstår, upprätthålls, dominerar och utmanas, har jag i avhandlingens 
olika delar prövat varierande grepp och metoder för detta ändamål. I 
avhandlingens tre olika texter används det diskursteoretiska 
ramverket på olika sätt. Poängen är att studera vilka effekter uttryck 
för makt får, och vad det i sin tur ”gör  med hur vi för tår oss själva 
och andra. Policy för tås då inte som en ”speglig” av samhället eller 
som en respons på befintliga problem, utan som en produktiv kraft 
vilken styr diskursen genom att inflytelserika aktörer, med hjälp av 
policy, skapar de problem som görs reella i relation till de lösningar 
som föreslås och görs tillgängliga. I grunden ligger makten att tala, 
det så kallade problemformuleringsprivilegiet (Ball, 2017). I 
avhandlingen används diskursteorin på följande sätt:  

I licentiatuppsatsen använder jag Laclau och Mouffes (2001) 
diskursteoretiska begreppsapparat som de utvecklade och använde sig 
av i sitt verk Hegemony and socialist strategy: towards a radical 
democratic politics, för att förstå och förklara politisk förändring, 
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förskjutningar (förändrade betydelseinnehåll), vilka alla verkar inom 
ramen för en övergripande kunskapsekonomisk diskurs i vilken 
utbildning betraktas som en motor för utveckling och ett viktigt 
ekonomiskt konkurrensmedel, inte minst tydligt genom försöket att 
låsa fast betydelsen av centrala begrepp, som till exempel kvalitet 
(Paananen et al., 2015). 

Nedan redogör jag för hur jag arbetat med att kartlägga det 
forskningsfält till vilken denna studie sällar sig, och som består i 
kritisk forskning rörande hur förskolan utvecklas i relation till den så 
kallade kunskapsekonomin, uttryckt i utbildningspolicytexter. 

Sökstrategier, urvalskriterier och avgränsningar 
Eftersom den här studien i sin helhet är teoretiskt orienterad blir 
begrepp som reliabilitet, validitet och generaliserbarhet avhängiga 
den kontext som studien ingår i, och då särskilt i relation till tidigare 
forskning. Jag har därför ägnat sökprocess särskilt stor systematik. 
Det har också varit ett sätt att ta reda på huruvida den transnationella 
förskolepedagogiska utbildningsdiskursens har anammats i andra 
nationella sammanhang än det svenska, och på vilket sätt och vilken 
omfattning den har fått spridning. 

Bortvalskriterierna i sökresultaten har motiverats av att jag inte har 
fördjupat mig i forskning om den konkreta effekt som transnationell 
policy får på förskollärarprofessionen, vare sig när det gäller hur 
lärarutbildning organiseras eller konsekvenser för den till synes 
paradoxala situation då lärares autonomi och självständighet stödjs av 
reformer samtidigt som styrning, resultatkrav och kontroll ökar. Detta 
är ett intressant fält som får stora implikationer för hur förskolebarnet 
konstrueras, nämligen som föremål för ett professionellt projekt. Det 
är dock förskollärarna i första hand, som tilldragit sig forskningens 
intresse på denna punkt. Vidare har jag valt bort studier som specifikt 
behandlar de didaktiska utmaningar inom t ex literacy, matematik och 
naturvetenskap som krav på ökat ämnesinnehåll medger. Dessutom 
har jag, även om dessa skulle vara intressanta att ha med i 
exemplifierande syfte, valt bort rena länderstudier, det vill säga 
fördjupade studier av hur utvecklingen ser ut i enskilda lokala 
kontexter. Däremot har jag tagit med några jämförande studier, 
framför allt från de nordiska länderna med liknande förskolesystem 
och historiska utveckling som Sverige har haft ur reformsynpunkt. 
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forskning, som båda har fått betydelse i den svenska policyprocessen 
rörande förskolan. I artikeln nyttjas begreppet artikulation för att 
förklara hur barnet konstrueras genom att artikuleras i relation till 
olika problem i olika diskurser. I det här fallet globalt betingade 
antingen ekonomiska eller ekologiska risker och kriser, och hur 
lösningen, utbildning av barn innan de präglats av rådande 
förhållanden sammanfaller. I artikeln används också Bacchi (2009) 
och modellen WPR (what is the problem represented to be) för att 
identifiera centrala problematiseringar i dessa två parallellt verkande 
diskurser, och där lösningarna i respektive diskurs förstärker 
konstruktionen av barnet som ett kontextlöst och föräldralöst subjekt 
vilket kan härbärgera framtiden. 

I artikel 2, Export och import av den svenska förskolemodellen via 
transnationell policy används den diskursteoretiska analysen också 
med hjälp av Bacchis metod WPR, som är utarbetad enligt idén om 
att problem uppstår till följd av positioneringsfrågor inom ett 
kunskap/makt-sammanhang, det vill säga det sätt på vilket specifika 
förståelser av ett problem gjorts till diskurser som uttrycker och 
förstärker moraliska imperativ och med det en möjlighet att föreslå 
offentlig och politisk aktivitet. Istället för att presentera ett ”problem” 
görs en problematisering, vilken ingår i ett slags narrativ som också 
innefattar problemets lösning. Genom att närläsa texter har jag 
kartlagt vilka problem och lösningar som accentueras i förhållande till 
förskolan samt på vilket sätt konstruktioner av förskolebarn används 
och för att legitimera dessa problematiseringar i de olika texterna 
(Bacchi, 2009). Det sårbara barnet lyfts fram i relation till lösningen 
på dess utsatthet: utbildning. 

I policytexter, både transnationella (från OECD; EU OCH IEA) och 
svenska, kan en framträdande intertextualitet 25 definieras gällande 
centrala begrepp och nyckelstrategier, vilka problem som artikuleras 
och relateras till yngre barns framtid, och på vilka sätt en viss sorts 
utbildning framställs som en prioriterad lösning. Detta sker trots att 
de olika policytexterna befinner sig på olika nivåer i policyprocessen 
(Krejsler et al., 2018). I de olika delstudierna identifieras diskursiva 
                                                      
25 Begreppet intertextualitet kan härleds till Julia Kristievas användning av det som verktyg för 
litteraturkritik, där det belyser den polyfona tematik i olika texter som verkar i samma tidsbundna 
kontext men på olika hierarkiska nivåer. (Allen, 2000) Denna tolkning är förenklad i relation till 
omtvistade definitioner av begreppets egentliga innebörd. 
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omfångsrikt måste jag göra någon form av kombinationssökning, så 
kallad booelsk sökning för att begränsa och precisera träffarna i form 
av så kallade söksträngar, som jag i sin tur prövat mot trunkerade 
begrepp som child*, govern* och preschool*. Jag har också efterhand 
kombinerat sökningarna med sökord från relevanta träffar, såsom 
OECD, EU, Bologna, UNESCO, ”human capital theory”, 
“educational history- quality-, research or practices” samt 
”international, global eller transnational”. 

Sökresultat 
Sökningarna har resulterat i träffar gällande studier som behandlar 
transnationell, internationell eller global policy i relation till 
förskolan, som har publikationsdatum mellan åren 2011 och 2019. 
Tidsspannet motiveras av att det sannolikt finns en eftersläpning i 
forskning gällande politiska skeenden och att det som jag vill belysa 
är det aktuella forskningsläget. 

I licentiatuppsatsen använder jag Priors (2011) definition för 
kategorisering av forskning enligt begreppen forskning som resurs 
och forskning som ämne. Det är ett användbart kriterium för att välja 
ut och sortera den typ av forskning som är relevant för ett särskilt 
sammanhang. Gällande forskning som resurs, när det kommer till den 
förändring som förskolan genomgår, är den stora merparten så kallad 
praktiknära forskning, med utgångspunkt i att undersöka och hitta 
strategier och tillvägagångssätt för den befintliga praktiken att 
förhålla sig till och implementera förändrade målbilder och krav. 
Denna forskning, som även i ökande grad sammanställs i 
forskningsöversikter, har använts i begränsad omfattning, även om 
den är viktig som uttryck för hur policyprocessen går till och hur 
inflytandet från policy får betydelse för den praktiska verksamheten. 
I denna avhandling är det snarare forskning som ämne som lyfts fram, 
det vill säga forskning som kretsar kring utbildningspolicy som 
företeelse och de kritiska, ifrågasättande och övergripande perspektiv 
som rör hur den konstituerar förskoleverksamhetens innehåll och 
syfte. Jag har i mitt urval försökt att fokusera på hur förskolebarn 
konstrueras i policytexter och vad dessa konstruktioner i sin tur kan 
tänkas innebära och få för effekt. 
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Sverige, Danmark, Island, Norge och Finland ligger i täten i världen 
gällande institutionaliseringsgrad och i Europa avseende utbyggnaden 
av subventionerad offentligt finansierad förskoleverksamhet i (ref 
EU, 2018). Studier från Finland, Danmark och Island har därför tagits 
med, som problematiserar diskursiva förskjutningarna i 
utbildnigspolicy, i relation till hur förskolan och förskolebarnet 
konstrueras. Jag har vidare tagit med forskning om på vilket sätt 
transnationella organisationers utbildningspolicy och förskolans 
integrering i kunskapsekonomin har över utbildningsagendan, och 
vad det eventuellt innebär och för med sig, särskilt som den nu är en 
allt mer explicit realitet inte bara för skolbarn utan även för de yngre 
förskolebarnen. 

Sökprocess och databaser 
Kritisk forskning om transnationell policys generella effekter på 
utbildning är riklig men har bedrivits mer sparsamt gällande hur 
förskolan påverkas. Eftersom avhandlingens syfte är att undersöka 
hur förskolan blivit en del i den globala kunskapsekonomin och hur 
konstruktioner av förskolebarnet står i relation till denna utveckling 
har sökprocessen därför i början varit både vid (utbildning) och efter 
hand mer specifik (förskolan och förskolebarnet). Sökningar har 
gjorts i databaserna Libris, SwePub och i ERIC via Ebsco. Jag har 
även sökt i samhällsvetenskapligt orienterade Proquest vilket inte gav 
några relevanta träffar. Det främsta sökverktyget har varit databasen 
ERIC vilken är den huvudsakliga databasen och ämnesguiden för 
pedagogikforskning i fulltext och som omfattar internationell 
forskning. Vidare har jag dubbelkontrollerat relevanta söksträngar i 
stora förlags, (Sage och Tanofline), tidsskriftsdatabaser samt i 
efterhand hämtat sökresultaten i Google Scholar för att undersöka 
citeringsstudier. Google Scholar ger generösa träffar men redogör inte 
för var resultaten kommer från, det vill säga saknar publikationslista, 
vilket ställer stora krav på källkritik. 

Sökord och söksträngar 
De sök rd som är gemensamma för samtliga studier är ”early 
childhood education”, ”educational policy” och de flesta använder 
begreppet ”foreign countries” i sökorden för tt definiera överstatliga 
förhållanden och fenomen. Eftersom mitt område är brett och 
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den utveckling av svensk förskola som avhandlingens intresse riktas 
mot. 

Etiska överväganden 
Att använda andra forskares material för analys innebär etiska 
överväganden. Enskilda forskare kan komma att framstå som 
representanter för en övergripande utveckling. Deras resultat kan 
dessutom förvrängas och lösryckta citat kan tas ur sitt sammanhang 
för att stärka helt andra resonemang än de som de ursprungligen varit 
del av. Båda dessa risker har jag strävat efter att undvika och i den 
mån det händer har intentionen varit att visa fram diskursiva mönster. 
De källor som används i avhandlingen finns publicerade och 
tillgängliga för alla att granska och ta del av. Det som publicerats i 
vetenskapliga sammanhang ingår och verkar i det offentliga samtalet, 
vare sig det är bekräftande eller kritiskt. Det gäller även denna text. 

I följande kapitel kommer avhandlingens resultat att ställas i 
relation till tidigare forskning. 
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Metodologiska överväganden 
Det teoretiska perspektiv och det raster genom vilket ett visst fenomen 
tolkas, styr i hög grad vilket resultat som är möjligt att komma fram 
till. Tolkningen av policytexter beror av de frågeställningar som riktas 
till dem och ur vilket perspektiv de studeras. Således är redan 
läsningen selektiv och görs enligt metodologiska överväganden. Det 
diskursiva perspektivet har varit genomgående i mina läsningar. Min 
ståndpunkt är att synliggörandet av maktstrukturer ökar möjligheten 
att tänka kring, problematisera och kritiskt diskutera makt och 
styrning. Det ökar också möjligheten att formulera alternativa 
tolkningar av, i det här fallet, förskolebarnet i relation till förskolas 
uppdrag och innehåll. De stora övergripande linjerna medger att 
förenklade tolkningar av komplexa fenomen ges ett sådant utrymme 
att motstånd eller andra perspektiv blir svåra att mobilisera (Bloch et 
al., 2018). Det finns dock en motsättning inbyggd i den här metoden, 
då också diskurs är ett begrepp som, när det appliceras på en komplex 
verklighet, riskerar både reducera och förenkla densamma. 

Analyserna i avhandlingen säger inte särskilt mycket om vare sig 
mänskligt aktörskap eller om på vilket sätt diskurserna förhandlas 
eller får reella konsekvenser i praktiken. En annan oundviklig 
konsekvens av att välja ett diskursanalytiskt perspektiv är att den egna 
texten också blir del i ett diskursivt ”spel” som det aldrig går att 
komma ”bakom” eller ställa sig utanför.  sämsta fall stärker en sådan 
analys befintliga förhållanden genom att visa fram dem som ett 
faktum. Att använda den diskursteoretiska begreppsapparaten innebär 
att den sociala domänen lämnas därhän (jfr. kritisk diskursanalys 
enligt Fairclough, 2003) till förmån för de större diskursiva 
sammanhangen, och den kunskap som diskurser refererar till. Det vill 
säga de vedertagna och överenskomna idésystem och sanningar som 
vetenskapen producerar och vilar på, och som verkar genom makt, till 
exempel gällande problemformuleringsprivilegiet. Jag har valt att inte 
göra skillnad på kunskapsanspråken i policy och forskning eftersom 
båda är politiskt situerade och verkar inom samma diskursiva fält, i 
vilket också jag ingår med min avhandling. Genom att visa och 
tydliggöra diskurser blir det också möjligt att identifiera de bärande 
elementen i definitionen av barnet och i sin tur vilka 
diskurser/perspektiv/forskningsansatser som inte äger relevans för 
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Diskursiva förskjutningar 
Med diskursiva förskjutningar avses inte att det har skett plötsliga 
eller diametrala förändringar av de sammanhang som definierar 
förskolan och förskolebarnet. Det har snarare skett en 
sammansmältning av befintliga och nya diskurser som har inneburit 
en gradvis förståelse- och begreppsförskjutning. Dessa förskjutningar 
har i sin tur skapat utrymme för och legitimitet åt nya möjligheter att 
styra förskolan. Jag kommer att diskutera dessa diskursiva 
förskjutningar, med hjälp av två centrala teman som utkristalliserats i 
avhandlingens olika delstudier: 
 
• Diskursiva förskjutningar av förskolans roll och uppdrag i relation till 

förskolebarnet. 
• Diskursiva förskjutningar gällande konstruktioner av förskolebarnet. 
 
Dessa två teman är inte alltid tydligt avgränsade eller självklart 
kategoriserbara, men den sammantagna analysen ger att diskursiva 
förskjutningar gällande förskolans roll och uppdrag och diskursiva 
konstruktioner av förskolebarnet i policytexter förstärks i kraft av 
varandra. 

Förskolans roll och uppdrag 
Det finns många kritiska perspektiv på den utveckling som förskolan 
genomgått när den, betraktad som utbildningsinstitution, har kommit 
att anpassas till transnationell utbildningspolicy och därmed till 
skolans kvalitets- mät- och resultatorienterade diskurs. Denna 
förändring har uppmärksammats i en mängd länder, till exempel 
Australien (Mcshane, 2016), Bulgarien (Popov et al., 2013), Danmark 
(Ringsmose, 2017; Sortkær, 2015), England (Moss, 2014), Finland 
(Paananen et al., 2015), Indonesien (Formen och Nuttall, 2014), 
Island (Gunnarsdottir, 2014), Nya Zeeland (Keddel, 2018), och USA 
(Ailwood, 2008). 

Internationella jämförelser med fokus på konkurrenskraft och 
akademisk prestation, tillsammans med nationalekonomisk forskning 
(Heckman 2006; 2011) som lyfter teorier om hur lönsamt det är med 
tidig intervention, har resulterat i politiska åtgärder för att uppnå vad 
som anses vara det mest effektiva tillvägagångssättet, vilket resulterat 
i allt mer centraliserad finansiering, kontroll av och snävare strukturer 
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5. Konstruktioner av förskolebarnet i 
kunskapsekonomin 

Under slutet av 1990-talet fick flera internationella och 
transnationella organisationer på allvar upp ögonen för potentialen 
med förskoleverksamhet (Cohen och Korintus, 2017; Lightfoot- 
Rueda och Peach, 2016), och under den begränsade tidsperiod som 
jag gör anspråk på att beskriva, de senaste tjugo åren, är det synbart 
att förskolan som institution och företeelse har förändrats, inte minst 
genom att orientera sig mot en mer internationellt driven utveckling. 
Förskolans uppdrag har förtydligats, både gällande organisation och 
innehåll i sig men också som en politisk kraft vilken förväntas ha 
effekter på det framtida samhället. Denna uppmärksamhet har 
inneburit diskursiva förskjutningar gällande förskolans samhälleliga 
roll och därmed också synen på förskolebarnet. 

Forskningsfältet är omfattande, men något mindre frekvent 
gällande både förskolan som specifik institution och det förskolebarn 
som ”gör ” i relation till den utveckling som avhandlingens delstudier 
visar exempel på. I detta kapitel ställs avhandlingens olika delstudier 
i relation till internationell kritisk forskning vilken belyser förskolan 
som del av en större utbildningspolitisk kontext. Jag har fördjupat mig 
i ett urval av forskningsperspektiv som korresponderar med och bidrar 
till en vidare förståelse av mitt övergripande syfte med avhandlingen: 
att ur ett diskursanalytiskt perspektiv undersöka hur förskolebarnet 
konstrueras i läromedel, forsknings- och utbildningspolicytexter samt 
i vilka avseenden som den svenska förskolan förändrats i relation till 
dessa konstruktioner. 

Då denna avhandling rör sig i ett svenskt sammanhang görs också 
en sådan kontextualisering. Till exempel utgår forskningsfrågan från 
att det är barnet som står i centrum för reformer, vilket är mer eller 
mindre signifikativt för just en svenskt eller nordisk förskolemodell, i 
vilken barnet ända sedan 1930-talet har haft en framträdande position 
(Dahlberg, Moss och Pence, 2007; Hultqvist, 1990). 
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in the world is subject to the overwhelming grasp of GERM26 (Global 
Educational Reform Movement)27 (Wasmuth och Nitecki, 2017, s. 6). 
Ett centraliserat kvalitetsbegrepp har fått stort inflytande över 
förskolan och allt mer kommit att förknippas med rationalitet, 
effektivitet och hög intensitet i förskolans processer, som kommit att 
definieras som undervisningssituationer. Förskoleverksamhet är dock 
ojämnt utbyggd och ser olika ut i olika länder varför den inte enkelt 
låter sig jämföras. Paananen et al. (2015) konstaterar i sin analys av 
OECD:s Starting Strong-rapporter att ett ”nordiskt” kvalitetsbegrepp 
som fångade in komplexitet, subjektivitet och accentuerade vikten av 
barns holistiska utveckling och sociologiska förutsättningar (som från 
början beaktades i dessa rapporter) har kommit att reducerats allt mer 
i betydelse till förmån för en universell instrumentell förståelse av 
förskoleverksamhet när den relateras till ekonomiska parametrar. De 
senare rapporterna är exklusivt inriktade på kvalitet i relation till barns 
utveckling och lärande, och hur denna kvalitet bäst kan åstadkommas, 
förbättras och administreras. 

En jämförande och universell utbildningspolicy, som egentligen 
emanerar ur en annan politisk verklighet än den som den appliceras 
på, inte minst med förhållandena i det amerikanska samhället som 
utgångspunkt (Krejser, 2018; Stuart, 2016), innebär således en risk 
för att lokala förhållanden döljs eller inte iakttas. 

I flera studier lyfts vikten av att i forskning definiera och lyfta fram 
vilka de lokala premisserna egentligen är, med avsikt att i 
förhandlingar kunna framhålla dessa och undvika en utveckling mot 
likriktning och universalitet (Campell-Barr och Nygård, 2014; 
                                                      
26 GERM innebär bland annat målrationalitet, prioriterat skolämnesinnehåll, test- och 
utvärderingsbaserad konkurrens om barn och personal, läroplansstyrning och standardisering av 
verksamheten genom ”undervisning” på bekostnad av yrkesrelaterad autonomi, och att idéerna om vad 
utbildning ska vara formuleras bortom fältet, i led med valfrihet, profilering, konkurrens och 
privatisering (Wasmuth och Nitecki, 2017). 
 
27 Ett exempel på detta fenomen är hur DFIP (Department for International Development) i 
Storbritannien, en organisation som arbetar med globala utvecklingsfrågor som fattigdom, migration 
och konflikter, försöker vetenskapliggöra verksamheter för barn. Även här är utbildning en viktig 
faktor. I februari 2018 gav de ut policydokumentet Get Children Learning. De har redan instiftat 
utbildningsprogrammet RISE som i sin tur stöder Världsbankens projekt Early Learning Partnership 
vilka alla arbetar för att generera evidens kring hur tidig intervention kan göras så effektiv som möjligt 
(utgångspunkten är att skolförbereda och börja så tidigt som möjligt så fler lämnar skolan med 
baskunskaper). Syftet med det nya programmet är att bygga upp en kunskapsbank eller evidensbas på 
ett område som fö fattarna menar allt fö  länge har styrts av ”hype and ideology”. 
http://arkonline.org/blog/british-government’s-new-plan-get-children-learning 
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kring förskoleverksamhet. Inte minst sker det genom mer detaljerade 
läroplaner, intensifierad dokumentation och reformerade 
lärarutbildningar (Brogaard-Clausen, 2015; Moss, 2014). 

Internationella utbyten har alltid inspirerat och legat till grund för 
utvecklingen och formandet av nationella utbildningssystem, men att 
den karaktär som detta nu antagit i samband med en instrumentell 
målbild gör att den möjligheten minskar till förmån för tävlan och 
konkurrens (Urban, 2015a). Detta förhållande har jag närmare 
beskrivit i artikel 2., där jag prövar idén om att Sverige genom att 
”återbruka” sin egen för kolemodell enligt transnationell standard går 
miste om dess särart, särskilt när kontrollen över kvalitets- och 
omsorgsbegreppen tycks gå förlorade. Detta sker genom att de 
antingen definieras långt från verksamheten eller, som i fallet med 
omsorg, är svåra att definiera på ett adekvat sätt (jfr. Löfdahl och 
Folke-Fichtelius, 2014). Alexander (2012) menar att den potential 
som internationella jämförelsemätningar som TIMMS och PISA 
skulle kunna ha genom att lära av varandra och initiera 
utbildningsvetenskapliga diskussioner undermineras av hur de 
används politiskt genom fokus på resultat och synen på utbildning 
som en enkel relation av input-output. Det påverkar läroplaner i en 
riktning som tar mindre och mindre hänsyn till nationella 
förutsättningar, och de värden och behov som finns i den omedelbara 
kontexten. Det är just “big data”-översikterna som tycks erbjuda: “the 
quick fix by playing down the complex interplay of culture and 
schooling and ignoring the kinds of evidence that can provide a truer 
and more nuanced picture of education systems in action” (Alexander, 
2012, s. 4). 

Wasmuth och Nitecki, (2017) menar att inflytandet från 
ekonomiska marknadsorienterade organisationer startade med new 
public managementvågen (NPM) i de anglosaxiska länderna under 
80-talet och att det har blivit ideologiskt cementerat med tiden på en 
global nivå, vilket gör alternativa förståelser sällsynta och svåra att 
etablera på en politisk agenda. Budskapet, att hög kvalitet och tidig 
intervention leder till ökade livschanser, jämlikare samhälle och en 
konkurrenskraftigare ekonomi är löftesrikt (Cohen och Korintus, 
2017), vilket appellerar till en mängd olika intressenter. Detta är en 
del av förklaringen till att upprepandet av och anammandet av denna 
formel ökar i intensitet: Right now, education in almost every country 
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utbildning ska vara formuleras bortom fältet, i led med valfrihet, profilering, konkurrens och 
privatisering (Wasmuth och Nitecki, 2017). 
 
27 Ett exempel på detta fenomen är hur DFIP (Department for International Development) i 
Storbritannien, en organisation som arbetar med globala utvecklingsfrågor som fattigdom, migration 
och konflikter, försöker vetenskapliggöra verksamheter för barn. Även här är utbildning en viktig 
faktor. I februari 2018 gav de ut policydokumentet Get Children Learning. De har redan instiftat 
utbildningsprogrammet RISE som i sin tur stöder Världsbankens projekt Early Learning Partnership 
vilka alla arbetar för att generera evidens kring hur tidig intervention kan göras så effektiv som möjligt 
(utgångspunkten är att skolförbereda och börja så tidigt som möjligt så fler lämnar skolan med 
baskunskaper). Syftet med det nya programmet är att bygga upp en kunskapsbank eller evidensbas på 
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Capabilities are formed in predictable sequences during sensitive 
periods when development of specific neural circuits is most 
plastic and receptive to environmental influences. Over time, the 
brain prunes away unused circuits. Those used become stronger 
and, hence, increasingly difficult to alter later. It is easier and 
more effective to influence the architecture of a baby's brain, 
which develops sequentially during highly sensitive periods, than 
it is to rewire the existing circuitry of an adult's brain (Young, 
2017, onlinedokument, sidangivelse saknas). 

 
Denna ”use it or lose it”-retorik antyder att tidig intervention innebär 
en unik möjlighet att påverka och forma barns hjärnor, en möjlighet 
som, om den inte utnyttjas, riskerar gå om intet. Barns utveckling och 
lärande betraktas i detta fall som ”learning outcomes”, det vill säga 
något som resulterar i mätbara förmågor (Moss et al., 2016; Moss och 
Urban, 2017). 

En liknande vokabulär sprider sig in i nationella policytexter i vilka 
utrymme ägnas åt att förklara och definiera vad till exempel 
begreppen kvalitet, undervisning och måluppfyllelse betyder snarare 
än att problematisera vad de innebär och huruvida den ekonomiska 
diskurs som påkallat och driver dem är adekvat gällande 
förskoleverksamhet (Macfarlane och Lakhani, 2015). Begreppen 
tycks i många fall föregå själva innehållet. 

Urban (2015b) har studerat hur EU:s språk gällande 
förskoleverksamhet har förändrats de senaste decennierna i relation 
till underliggande antaganden om vad förskola anses vara till för, och 
menar att det blivit allt mer ensidigt fokus på lärande och yngre barn 
som samhällelig kategori till förmån för omsorg om barn som 
enskilda individer: 
 

These two decades of EU engagement with services for young 
children have seen a remarkable transformation of the underlying 
concept and understanding of what these services are, who they 
are for, and what purpose they serve. /.../, the focus seems to have 
shifted from the individual child (that has to be cared for) to a 
‘critical period in human life’ (Woodhead, 1996) or in more 
general terms: early childhood (Urban, 2015b, s. 294). 
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Campbell-Barr och Bogatic, 2017). I ett gränsland mellan det 
universella och det lokala handlar det om att lyfta fram (och försvara) 
den nationella kulturella och kontextbundna särarten och den del av 
för koleverksamheten som inte kan ”mätas” men som utgör ett 
fundament för förskolan som institution. 

Smith, Thesaur och Meyers (2016) menar att den internationella 
utbildningspolicyn har fått oförutsedda konsekvenser. De använder 
begreppet edu-capitalism för att diskutera hur (förskole)utbildning i 
policytexter knyts till ekonomin genom att motivera den i olika 
avkastning- och vinsttermer som både samhällelig och individuell 
investering: 
 

This linear, instrumental rationality and reductionist logic creates 
hegemonic policy that fails to recognize the multiple narratives 
outside of ‘investments’, ‘marketisation’, ‘managerialism’, 
‘returns’, ‘evidence- based’ and ‘human capital’ (Connell, 2013; 
Lenz Taguchi, 2010; Moss, 2014; Rowlands and Rawolle, 2013). 
Neoliberal and edu-capitalist ways of thinking understand human 
rights and equity as the right of each individual to compete for not 
only services but also for achievement and success (Smith Thesaur 
och Meyers, 2016, s. 129). 

 
Logiken bygger på att det med hjälp av tidiga utbildningsinsatser går 
att överbrygga socioekonomiska skillnader och stimulera social 
mobilitet, vilket illustreras av den vokabulär som återfinns i till 
exempel OECD:s Starting strong-rapporter, vilka på ett upprepande 
och övertydligt sätt argumenterar för vikten av tidig intervention av 
hög kvalitet. Den långsamma utvecklingen av allmän förskola i 
många, i det här fallet EU- och OECD-länder, har emanerat i en policy 
som inriktar sig på att motivera och bevisa den långsiktiga 
(ekonomiska) nyttan med densamma. Den tidiga interventionen anses 
särskilt avgörande för samhällets missgynnade barn, ofta med 
referens till the High Scope Perry Preschool Program och/eller the 
Abercedarian Project (Campbell och Bogotic, 2017; OECD, 2012; 
2015; 2017). Samhällsekonomiska modeller och neurovetenskapliga 
rön används som argument för etablering av förskola (Campbell-Barr 
och Bogatic, 2017). Som ”bevis” används ovan nämnda, 
interventionsprogram från 1960- och 1970 talen, men även 
forskningsrön om hjärnans plasticitet: 
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förskolorna, förskollärarna och familjerna) tar på sig skulden för 
”dåliga” resultat vid internationella mätningar, vilket leder till att de 
börjar bli självreglerande. Det vill säga börjar undervisa för att nå 
vissa särskilda mål och resultat, oavsett vad de egentliga behoven är. 
Diskursen om de sårbara, svaga barnen blir således en 
självuppfyllande profetia som kategoriserar människor som 
”riskfyllda” eftersom de inte anses kunna leva upp till de 
förväntningar som det framtida samhället ställer på dem. De är i behov 
av ”hjälp” och att komma i ”rätt” riktning genom just erbjudandet om 
utbildning och lärande i förskolan. Istället för att fokus riktas mot den 
ekonomiska, kulturella eller sociala kontexten, det vill säga de 
strukturella faktorer som producerar dessa förhållanden, till exempel 
ojämlik tillgång till resurser, presenteras ”lö ningen” inom ramen fö  
en dekontextualiserad problematisering: 
 

This philosophy assumes/…/that through early education each 
individual starts on a level playing field or is part of a 
homogeneous group, and in the case of early childhood, early 
education is used as an interventionist tool to move children in 
line. This political and philosophical stance marks the world as 
gender-, race- and class neutral/…/The push of the neoliberal 
government is to remove children who are labelled as 
“vulnerable”, meaning “other”, from less “functioning” 
environments and places (that) are considered to be of “lower 
quality (Smith et. al., 2016, s. 129). 

 
Eftersom problemet ofta definieras vara (föräldrarnas låga) 
utbildningsnivå, orienterar sig lö ningen mot hur barn kan ”rättas till” 
genom utbildning. Denna retorik skapar samtidigt ”den andre”, den 
för vars skull särskilda satsningar behövs och ger således dessa 
insatser legitimitet (Macfarlane och Lakhani, 2015; McNess, Arthur 
och Crossley, 2015). 

Klassificeringen av barn som anses vara i riskzonen kan ses som 
exempel på en normaliserande och samtidigt differentierande praktik 
vars terminologi är problematisk eftersom den inte är neutral. Den 
produceras av: historiskt konstruerade resonemang och kan betecknas 
som uttryck för makt (Popkewitz och Brennan, 1998, s. 9). Det bidrar 
även till konstruktionen av ett inte bara sårbart utan också 
inkompetent barn. Det sårbara barnet hör egentligen inte till samhället 
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Språket beskriver utbildning som en mer eller mindre effektiv 
investering. Under de senaste två decenniernas EU-engagemang för 
ECEC har en påtaglig förändring skett i terminologin gällande hur 
förskoleverksamhet definieras, vem den är till för och vilket syfte den 
tjänar. Till exempel har det gått från ambitionen att investera i 
childcare 1992, medan det i alla EU:s policytexter från och med 2010 
heter early childhood education and care. Effekten är att begreppen 
care och education nu ses som oskiljaktiga (Urban, 2017). 

Också Stuart (2016) menar att den ekonomiska disciplinens 
terminologi och språkbruk blir påtagliga och färgar in det 
pedagogiska uppdraget. Denna språkliga förskjutning får betydelse 
för den diskursiva förståelsen av förskolan och skapar gränser för vad 
som är möjligt att säga och göra och hur en viss typ av förskola 
legitimeras: 
 

Language makes a difference. How someone or some situation is 
described, especially by powerful forces who wish to remain in 
power, is crucial (Lakov, 2004; Lakov, 2008). The language 
employed carries with it a whole raft of assumptions of course; 
but it also creates boundaries for what is seen as legitimate action 
and what is seen not useful, not efficient, not workable, and quite 
often to radical (Apple, 2013, s. 7). 

 
Språket konstituerar i sin tur handling och medger när det färdas och 
etableras i lokala kontexter att förväntningarna på förskolans effekt, 
som en institution för skolförberedande lärande, skruvas upp. Oftast 
sker det genom att räkna ut ekonomisk avkastning genom de sociala, 
hälsomässiga och arbetsmarknadsorienterade vinster som inte bara ett  
tidigt anträdande av utbildningsbanan (tidig intervention), utan också 
ett tidigt brott med vad en i någon mån ”predestinerande” kontext 
anses innebära för sårbara” barn. 

Det sårbara barnet 
I transnationella policytexter har the vulnerable child en framträdande 
position, inte sällan definierad som barn med migrationsbakgrund 
eller barn som lever under ansträngda socio-ekonomiska 
förhållanden. Carr et al. (2016) lyfter fram risker med att i policy, till 
exempel läroplaner, använda sårbara barn som resurs och legitimitet 
för metoder och innehåll. De menar att de underpresterande (barnen, 
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negotiated in transnational forums in ways and forms that do not 
translate well and make sense in terms of national democratic 
procedures and traditions (Krejsler et al., 2018, s. 107). 

 
Universella diskurser generaliserar inte bara begreppet utbildning 
utan också yngre barn som kategori och bidrar därmed till att 
negligera komplexitet, samhälleliga strukturer och individuella och 
lokala olikheter och premisser (Georgeson et al., 2015; Urban, 2017; 
Wasmuth och Nitecki, 2017). Det rationella och formaliserade 
utbildningsmandatet, som styr mot en förställd framtid och tillika 
nytta för denna framtid, riskerar medföra en begränsande och 
instrumentell förskoleverksamhet och risk för ett nytt och obeprövat 
differentieringssystem med oförutsebara konsekvenser för både 
samhället och enskilda barn. Att fånga in barn som står “utanför  
samhället, och som av olika anledningar inte kommer i åtnjutande av 
förskoleverksamhet, och därmed betecknas som sårbara, skulle, om 
det verkligen fanns en sån ambition med dessa ”paradoxalt goda 
intentioner” (Urban 2015a) föranleda ett ökat fokus på holistisk 
utveckling istället för mätbara ämneskunskaper och skolförberedelse:  
 

The implications of this (re)turn to the schoolification of early 
childhood cannot be underestimated. Orienting early childhood 
services towards a narrow education agenda means setting them 
up for failure, at least in relation to ambitious policy goals that 
make direct links between increased “participation” in early 
childhood education and the success of the European project 
(Urban, 2015a, s.403). 

 
Förväntningen om att utbildning är en effektiviserbar rationell 
intervention, bidrar till en ökande instrumentalisering. Förskolans 
pedagogiska idé förskjuts mot skolans framtidsorientering och 
måluppfyllelse genom kopplingen till ett större utbildningslandskap. 
Problematiseringen av det socialt svaga barnet och den ofullkomliga 
familjen är gammal i Sverige (Befolkningskommissionen, 1938:20), 
och har under hela 1900-talet tjänat som motiv för att etablera och 
bygga en barnsomsorg i statlig regi. När dessa argument för förskolan 
nu ”återbrukas” och artikuleras i nya sammanhang, skapar detta nya 
målbilder. 
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förrän det kommer i åtnjutande av åtgärder som kan kompensera för 
att de (oftast) lågutbildade föräldrarna förväntas underlåta eller 
misslyckas med att inkorporera det i samhället (Dahlberg, Moss och 
Pence, 2007). Eller, som denna avhandling behandlar, att få barnet på 
plats i den så kallade kunskapsekonomin: 
 

...this work is motivated by the “will to improve”, but in the 
process it also “renders- technical” the problem and the solution. 
The image of the child is that of a victim, not of the forces 
generating global inequality, but of parental ignorance, which is 
to be combated by parental education in the arts of proper 
nourishment for the brain as for the belly (Mahon, 2016, s. 227). 

 
Klassificeringen kan också tolkas som ett led i att individualisera en 
strukturell problematik och ett frånsägande av statligt ”ansvar” för n 
viss utveckling. Istället för att strukturella orsaker till fattigdom 
beaktas eller problematiseras, blir det en fråga för den enskilde att 
vidta åtgärder kring. Till exempel genom att anta erbjudandet om 
utbildning i förskolan som syftar till att öka den sociala mobiliteten 
och erövrandet av ekonomisk självständighet (Mahon, 2016; Ozga, 
1999). Gilliam och Gulløv (2017) menar att intresset för tidig 
intervention och det intensiva arbetet med att formalisera strukturerna 
kring lärande och kunskaper i förskolan också kan tolkas som ett 
civiliserande, och samtidigt nationellt inkluderande, projekt eftersom 
det riktas till alla barn, men särskilt mot de som anses befinna sig i 
civilisationens utkanter gällande utbildning, ekonomiska 
förutsättningar och kulturell integration. En institution som förskolan 
behöver emellertid inte nödvändigtvis vara socialt nivellerande utan 
kan också bidra till att samhälleliga förhållanden reproduceras och 
vidmakthålls (Gillliam och Gulløv, 2017). 

Strävan efter en effektiv verksamhet medger att en mät- och 
jämförelsekultur sprider sig, vilket också leder till formalisering och 
strukturlikhet. Detta riskerar utmana förskolans demokratiuppdrag 
och reducera föräldrar, barn och personalens möjligheter till 
inflytande över både innehåll och verksamhet: 
 

…these new forms of soft governance by proxy of transnational 
collaborations appear to create a serious democratic deficit. 
Templates, standards, and performance indicators appear to be 
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förskolebarn som görs i transnationella policytexter, och de lösningar 
som dessa problematiseringar också inrymmer. Konsekvensen av vad 
de accentuerar och utestänger emanerar i diskursiva förskjutningar, 
även om debatten om detta inte har fått något nämnvärt utrymme i ett 
svenskt sammanhang, särskilt inte när det gäller hur reformer står i 
förbindelse med ett större utbildningspolitiskt landskap och initieras 
under omfattande inflytande från organisationer som OECD, EU och 
IEA. 

I kappans avslutande kapitel nedan förs en diskussion med syntes 
av avhandlingens huvudsakliga resultat som grund.  
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Kombinationen av en instrumentell kunskapssyn och 
färdigformulerade ämnesinnehåll styr vilka kunskaper och 
kompetenser som förskolebarnet ska förvärva. Dessa kunskaper 
förställs emanera i utvärderingsbara resultat som kan testas och 
jämföras enligt den diskurs som föreskriver utbildning som en 
rationell tillväxtekonomisk premiss. Det ger i sin tur denna styrning 
ännu större inflytande, då den tenderar leda till att anpassningar görs. 
Till exempel kommer barn i den obligatoriska förskoleklassen från 
och med juli 2019 att kartläggas i enlighet med hur de föreställs klara 
sig i skolan de närmaste åren (Skolverket, 2018). Denna kartläggning 
sammanfaller i tid med OECD:s lansering av IELS (The International 
Early Learning and Child Well-being Study) (OECD 2017b) som 
innebär olika former av test på barn inför skolstart. Sannolikt kommer 
denna utveckling att skapa ytterligare tryck på att förskolan bör förse 
barn med skolförberedande ämneskunskaper. Denna styrning 
legitimeras genom att den gör ”omvägen” via fö skolebarnet och 
iakttar samtidigt diskurser och tidsbundna föreställningar om barn 
som något som kan tas i anspråk och styras genom att förändras och 
förbättras (Millei och Petersen, 2015; Plum, 2012; Smith, 2014; Smith 
Thesaur och Meyers, 2016). Det är en styrning som fabricerar ett 
läraktigt och rationellt subjekt som disciplineras och administreras 
genom att observeras, mätas och inte minst jämföras med andra 
(Ailwood, 2008; Gibson et. al., 2015; Smith, 2014; Urban, 2014; 
2015b). Den gemensamma sammanhållande plattformen är barnet 
som representant för diskurser som speglar samhälleliga visioner om 
vad som står på spel och vad som måste vidmakthållas eller förändras 
genom den utbildning som barnet tillhandahålls (Kjörholt, 2011; 
2013, Smith, Thesaur och Meyers, 2016). 

De språkliga förskjutningarna får effekt för hur barnet konstrueras 
diskursivt– inte enbart som ett subjekt som orienterar sig i världen 
psykologiskt och socialt, utan som del av ett kollektiv med 
uppmärksamheten riktad mot världens tillstånd och som genom 
förvärvandet av en specifik kunskap blir kapabelt att rädda den och ta 
ansvar för den. Samtidigt kommer barns individuella faktakunskaper 
i centrum för mätning av progression och utveckling (Mahon, 2016; 
Urban 2015a). 

Sammanfattningsvis förekommer en relativt omfattande 
internationell kritik av de problematiseringar av förskola och 



89 
 

förskolebarn som görs i transnationella policytexter, och de lösningar 
som dessa problematiseringar också inrymmer. Konsekvensen av vad 
de accentuerar och utestänger emanerar i diskursiva förskjutningar, 
även om debatten om detta inte har fått något nämnvärt utrymme i ett 
svenskt sammanhang, särskilt inte när det gäller hur reformer står i 
förbindelse med ett större utbildningspolitiskt landskap och initieras 
under omfattande inflytande från organisationer som OECD, EU och 
IEA. 

I kappans avslutande kapitel nedan förs en diskussion med syntes 
av avhandlingens huvudsakliga resultat som grund.  
  

88 
 

Kombinationen av en instrumentell kunskapssyn och 
färdigformulerade ämnesinnehåll styr vilka kunskaper och 
kompetenser som förskolebarnet ska förvärva. Dessa kunskaper 
förställs emanera i utvärderingsbara resultat som kan testas och 
jämföras enligt den diskurs som föreskriver utbildning som en 
rationell tillväxtekonomisk premiss. Det ger i sin tur denna styrning 
ännu större inflytande, då den tenderar leda till att anpassningar görs. 
Till exempel kommer barn i den obligatoriska förskoleklassen från 
och med juli 2019 att kartläggas i enlighet med hur de föreställs klara 
sig i skolan de närmaste åren (Skolverket, 2018). Denna kartläggning 
sammanfaller i tid med OECD:s lansering av IELS (The International 
Early Learning and Child Well-being Study) (OECD 2017b) som 
innebär olika former av test på barn inför skolstart. Sannolikt kommer 
denna utveckling att skapa ytterligare tryck på att förskolan bör förse 
barn med skolförberedande ämneskunskaper. Denna styrning 
legitimeras genom att den gör ”omvägen” via fö skolebarnet och 
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praktiken. Jag gör heller inte anspråk på att säga något om det fysiska, 
existerande förskolebarnet. I denna avhandling förekommer förskolan 
och förskolebarnet endast som objekt för diskursiv styrning. 

I avhandlingens tre olika delstudierna har policytexter belysts ur 
olika infallsvinklar – ett ”praktiknära” läroboksperspektiv, ett 
teoretiskt/forskningsperspektiv och ett politiskt reformperspektiv. I 
alla studierna är det konstruktioner av förskolebarn, det vill säga 
konstruktioner vilka skapas och görs till föremål för styrning, som 
utgör analysobjekt. Det övergripande teoretiserande verktyget i 
avhandlingen är diskursanalys, vilken uppehåller sig vid den makt 
som finns inkorporerad i språket, och det sätt på vilket språket i sin 
tur organiserar identiteter (Popkewitz, 2013). Jag antar en vid 
definition av utbildningspolicy (Ozga, 1999), vilken medger att texter 
på olika nivåer, producerade och använda av såväl lärare som 
organisationer kan omfattas av en policyanalys. 

I avhandlingen ges flera exempel på hur dominerande aktörer 
lyckas sätta standard för hur förskolan talar om sig själv, vare sig de 
är att betrakta som varande i linje med den rådande diskursen eller 
som motståndare eller alternativ till den. När den föreställda 
framtiden präglas av globala kriser kommer nya aktörer in i samtalet 
och nya målbilder växer fram vilket innebär betydande 
maktförskjutningar gällande definitionen av förskolans roll och 
beskrivningen av förskolebarnet. Dessa framträder i avhandlingens 
olika delar på följande sätt: 

I licentiatuppsatsen Natur i barn och barn i natur (Sjöstrand 
Öhrfelt, 2015) analyseras två lärobokstexter om uteförskola om 
utomhuspedagogik för yngre barn. Det görs genom kritisk 
diskursanalys (Laclau Mouffe, 2001) som visar hur diskurser utgör 
eller bildar hegemoniska system, vilka bidrar till att skapa och 
förändra det som de konstruerar – det naturliga barnet i naturen. Jag 
prövar i uppsatsen orden barn och natur som nodalpunkter, det vill 
säga som de betydelsebärande element kring vilka mening 
organiseras. Den relativt korta tidsrymden mellan 1997 och 2011 
tjänar som exempel på hur utomhuspedagogiken under denna 
tidsrymd har förändrats i synen på barnet, från ett 
utvecklingspsykologiskt perspektiv, med tyngdpunkt på artikulation 
av lekens och kreativitetens betydelse, till ett kompetent skolförberett 
förskolebarn, som artikulerar lärande av ämnesinnehåll och 
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6. Diskussion 

Denna avhandling i ämnet pedagogik placerar sig inom 
förskoleforskningen, men positionerar sig en bit ifrån detta fält, då 
den sätter in förskolan och det yngre barnet i ett övergripande 
samhälleligt sammanhang, med anspråk på att säga något om 
utbildningsdiskurser generellt. I Sverige har staten mandat att genom 
utbildning påverka hela den uppväxande generationen från ett års 
ålder. Det är därför viktigt att förstå villkoren för denna styrning och 
enligt vilka premisser den sker, samt vilka intentionerna, krafterna 
och idéerna bakom den är. Först när styrning görs explicit och visas 
blir den möjlig att ifrågasätta och kan diskuteras på ett adekvat sätt. 
Genom att förtydliga ett skeendes härkomst och förändring blir det 
också möjligt att känna igen diskurser och tänka konstruktivt kring 
dem. Diskursiv förändring beror av politiskt ändamålsenliga 
konstruktioner i olika kontexter, formulerade av aktörer som har 
makten att tala och uttrycka sig. Konsekvensen blir alltid att någon 
används, figurerar som, och formas till diskursens drivande subjekt. I 
det här fallet, det utbildningsbara barnet som formas och omformas i 
enlighet med samhälleligt ändamålsenliga (Kampmann, 2013) och 
dominerande diskurser. I policytexter om förskola har förskolebarnet 
en central position vilket innebär att det både legitimerar vad som görs 
viktigt i policy och vem det är viktigt för, vilket innebär att det också 
konstrueras i samklang med denna policy. I avhandlingen har jag 
undersökt dessa problematiseringar (Bacchi, 2009), så som de görs 
gällande inom ramen för det diskursiva sammanhanget, den så kallade 
kunskapsekonomin. Det är inget vackert ord, och det utgör ett 
begränsat perspektiv, men illustrerar ändå den roll som utbildning har 
kommit att få i en ”global” värld av konkurrens, jämför lse och tävlan 
om marknadsandelar, inte minst genom ökning av det så kallade 
humankapitalet. 

I detta avslutande kapitel kommer jag att diskutera hur dessa 
förändringar har påverkat förståelsen av förskolan som institution och 
därmed förskolebarnet. Jag gör inte anspråk på att beskriva förskola 
som den mångdimensionella, komplexa och levande verksamhet som 
den är, eller att säga någonting om hur förskolor förhandlar, 
implementerar och utvecklar strategier för att utföra sitt uppdrag i 
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I artikeln Export och import av den svenska förskolemodellen via 
transnationell policy (Sjöstrand Öhrfelt, 2019, in print) undersöks hur 
Sveriges förbindelse och utbyte med transnationella organisationer 
har lett till en påverkan, manifesterad som intertextualitet i 
policytexter, av hur begrepp som kvalitet och nyckelstrategier för 
intervention upprepas och delas. Flera samverkande konstruktioner av 
förskolebarnet, det kompetenta och det samtidigt sårbara och 
riskfyllda, gör förskolebarnet tillgängligt för den typen av styrning 
som de inflytelserika organisationerna OECD, EU och IEA 
propagerar för. 

Dessa tre studier visar på olika sätt att begreppen utbildning och 
undervisning inte bara anger ramar för organisation och procedur, 
utan föreskriver att det finns klart definierade mål och intentioner med 
förskolans verksamhet. De skapar legitimitet åt inriktningen mot 
barns skolförberedande lärprocesser, och medför samtidigt ökad 
tydlighet gällande pedagogernas ansvar och roll. Det är den 
professionella förskolläraren som kan skapa mening och intresse 
kring lärandets objekt, och som genom didaktisk kompetens kan bidra 
till ett ökat resultat (Skolverket, 2018). 

I transnationell policy har den långsamma utvecklingen av allmän 
förskola i många, i det här fallet EU- och OECD-länder, emanerat i 
en policy som inriktar sig på att motivera och bevisa den långsiktiga 
(ekonomiska) nyttan med densamma. Genom att belysa förskolans 
många fördelar och potentialen att vara en högkvalitativ och 
”effektiv” verksamhet anges riktlinjer och incitament för politiska 
beslut om att dra till sig ökade resurser till förskolan (Campell-Barr 
och Nygård, 2014). Samhällsekonomiska modeller och 
neurovetenskapliga rön används som argument för etablering av 
förskola (Campbell-Barr & Bogatic, 2017). Effektivisering av och 
bevis för funktionen av förskolan, anses i sin tur kunna uppnås genom 
utvärdering, dokumentation, kvalitetsförbättring och 
verksamhetsutveckling, samt införandet av nya yrkeshierarkier och 
avgränsning av ansvarsområden. Att tillgodose den stora potential 
som det utbildningsbara barnet – som både behöver, kan till godogöra 
sig och har rätt till utbildning - gör anspråk på, ställer både 
förskolebarnet, förskolan och förskolläraryrket inför stora 
utmaningar. Samtidigt med de ökade kraven och förväntningarna 
tenderar likvärdigheten i den svenska förskolan att minska på grund 
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anknytning till samhället och framtiden på ett tydligt sätt. Ett av den 
här uppsatsens resultat är att språket härbärgerar denna förändring 
inom ramen för diskursiva strukturer utan att det ”syns” så mycket 
utanpå eftersom grundpelarna i utomhuspedagogiken – de som ger 
den legitimitet – inte har förändrats. Det är inom ramen för de fyra 
över tid bestående diskurserna hälsa, genus, lek och lärande och 
miljö/hållbarhet som reatikulationen av nodalpunkterna – barn och 
natur sker. Den diskursiva transformation eller förändring som 
utomhuspedagogiken har genomgått, det vill säga hur samma tecken, 
innehåll och begrepp laddas med ny betydelse, medger att ett 
förändrat barn framträder som det naturliga i förhållande till en tillika 
reartikulerad och annorlunda natur. Det sökande irrationella barnet 
har förändrats och blivit rationellt undersökande. Perspektivet har 
ändrats från fokus på naturens motsvarighet inuti barnet, växande och 
dynamisk, och som en kraft med hjälp av vilken barnet kan utvecklas 
psykologiskt och motoriskt, till fokus på barnets placering i naturen 
som en resurs och lärmiljö, vilken barnet med hjälp av sin nyfikenhet 
och kunskap kan lära sig att värna om och långsiktigt ta ansvar för. 
Relationen mellan barn och natur vidmakthålls men förändras 
innehållsligt. Från att bli räddad av naturen blir det barnet som ska 
rädda naturen. Detta visar texters betydelsebärande värden, samt att 
”gamla” och ”kända” begrepp kan reartikuleras och konstruera något 
helt nytt, samtidigt som diskursen bevarar sin hegemoniska karaktär. 
Jag menar att läroplanen (Lpfö-98) för förskolan har bidragit till 
denna förändring. 

I artikeln On the Ecucable Child – Orphans of our common worlds 
(Lindgren och Sjöstrand Öhrfelt, 2019, in print) ställer vi den 
posthumanistiska diskursen i en jämförande relation till den social- 
ekonomiska diskursen, där posthumanismen kan anses vara en rörelse 
i opposition till den senare. Båda diskurserna bygger på ett 
”fö äldralö t” barn, som genom utbildning lösgörs från sin kontext 
och genom utbildningserbjudandet kan ”lära om” och” lära rätt”, det 
ena genom att inordna sig i ledet, det andra genom att lära sig av med 
sina privilegier. Barnet innehar den potential som kan förändra 
samhället i en önskvärd riktning. I kombination förenas de här 
diskurserna i en objektiv konstruktion av barnet som 
framtidsinvestering.  
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formbara, och med kognitiv förmåga som i särskilt hög grad gör dem 
tillgängliga för dylik intervention. 
Det är inte enskilda pedagogiska perspektiv eller metoder som 
möjliggjort denna utveckling utan snarare vad de tillsammans ”gö ” 
och vilken utveckling som blir möjlig när olika diskurser samspelar 
och harmoniserar. Nya idéer inkorporeras i etablerade diskurser och 
medger om inte brott så förskjutningar, både diskursivt och 
ontologiskt, något som gör skeendet svårgripbart och som också 
medför att det i efterhand i viss mån ser ut som en självklar utveckling. 

Avhandlingens bidrag och framtida forskning 
En avhandling som denna måste skrivas om och om igen, en för varje 
ny tid. Inte bara för att världen hela tiden förändras och för att de 
värdeskalor med vilka historien mäts ständigt omgraderas, utan också 
för att framtiden som vision antar nya skepnader. Det svenska 
förskolebarnet har rötter i form av ett progressivt projekt sedan förra 
sekelskiftets Fröbelinspirerade barnträdgårdar, i vilka barn kunde 
komma i åtnjutande av undervisning och moralisk fostran innan de 
började i skolan. Förskolan har sedan dess vuxit fram och utvecklats 
som ett ekonomiskt, politiskt och ideologiskt projekt, och en rad 
pedagogiska perspektiv har avlöst varandra över tid. Detta är en för 
många kontroversiell utveckling som har tagit form trots förskolans 
starka anknytning till lek- och omsorgsdiskurser.  

Barnet har hela tiden varit i centrum för dessa processer och har 
”skapats och omskapats” i enlighet med rådande målbilder och 
omständigheter (Hultqvist, 1990). Den tydliga barncentreringen har 
lagt grund för en idé om att det är barnet själv som efterfrågar 
förskolans utveckling enligt både vilja och behov, vilket medger en 
föreställning om att det som händer är för barnets bästa. Det är således 
relevant att ifrågasätta vem eller vad det är som formulerar detta bästa 
och vilka antaganden om barn som det bygger på. 

Avhandlingens huvudsakliga bidrag är att initiera en kritisk 
diskussion om förskolans samtida utveckling. Genom belysning av 
hur förskolan har satts i förbindelse med en övergripande 
samhällsekonomisk utveckling och transnationell utbildningsdiskurs, 
undersöker den vilka effekter det får för konstruktioner av 
förskolebarn. I kombination med en uttalad barncentrering och 
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av motsättningar mellan formulerade krav och de strukturella 
förutsättningarna att motsvara dem. Kombinationen av en 
”hö kvalitativ” allmän för kola och relativt sett allt färre 
undervisande förskollärare visar på denna komplexitet (Tallberg 
Broman och Persson, 2018). 

OECD:s lansering av IELS, (International Early Learning Study) 
(OECD, 2017b) skapar som en logisk konsekvens ökade 
förväntningar på förskolan. Med internationella jämförelser och 
intentionen att hitta en universellt överenskommen och tillika mätbar 
definition på kvalitet följer samtidigt en politisk reformkatalog med 
förslag på insatser för att åstadkomma denna kvalitet. För att dels slå 
vakt om det kompetenta barnets potential samtidigt som det sårbara 
barnet räddas, ska således alla barn programmeras på samma sätt och 
enligt likadana premisser, inte helt olikt ambitionerna i den sociala 
ingenjörskonst som en gång lade grunden för folkhemmets Sverige 
(Hirdman, 2010). Det vill säga att styra genom att hjälpa. Förfarandet 
innebär att skärpa kraven i den befintliga utbildningsstrukturen och 
hela tiden gör  ”more of the same”, det vill säga möta problem genom 
att hantera de mekanismer som orsakat dem. Problematiseringen i 
policytexter implicerar särskilda åtgärder inom ramen för önskvärda 
resultat: 
 

What is the problem? It is that the question, and the way it is 
framed, implies the ‘solution’, e.g. greater participation in early 
childhood education and care in order to raise literacy and 
numeracy levels of pre- schoolers. Once the ‘problem’ is 
identified as one of lacking educational attainment, more 
education is inevitably offered as the solution (Urban, 2014, s. 
128). 

 
Diskursen om det lärande barnet i behov av professionell utbildning i 
kombination med diskursen om det sårbara förfördelade barnet skapar 
tillsammans ett subjekt öppet för intervention i form av 
skolförberedelse (Wallis, & Dockett, 2015), då båda dessa diskurser 
föreskriver risker. I det ena fallet risken att barnet inte ska kunna 
utvecklas enligt sin fulla rätt och potential, och i det andra att det inte 
förmår komma ur sin sårbara belägenhet. Med hjälp av utbildning kan 
barnet inordnas i ledet, vilket legitimerar dels reformer i en särskild 
riktning men också konstruerar barn som särskilt receptiva och 
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ingenjörskonst som en gång lade grunden för folkhemmets Sverige 
(Hirdman, 2010). Det vill säga att styra genom att hjälpa. Förfarandet 
innebär att skärpa kraven i den befintliga utbildningsstrukturen och 
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What is the problem? It is that the question, and the way it is 
framed, implies the ‘solution’, e.g. greater participation in early 
childhood education and care in order to raise literacy and 
numeracy levels of pre- schoolers. Once the ‘problem’ is 
identified as one of lacking educational attainment, more 
education is inevitably offered as the solution (Urban, 2014, s. 
128). 

 
Diskursen om det lärande barnet i behov av professionell utbildning i 
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tillsammans ett subjekt öppet för intervention i form av 
skolförberedelse (Wallis, & Dockett, 2015), då båda dessa diskurser 
föreskriver risker. I det ena fallet risken att barnet inte ska kunna 
utvecklas enligt sin fulla rätt och potential, och i det andra att det inte 
förmår komma ur sin sårbara belägenhet. Med hjälp av utbildning kan 
barnet inordnas i ledet, vilket legitimerar dels reformer i en särskild 
riktning men också konstruerar barn som särskilt receptiva och 
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English summary 

During the last twenty years, Swedish preschool has undergone 
changes that have enabled it to become part of the so-called 
knowledge economy. The alteration has taken place through political 
reforms aimed to connect preschool to the compulsory school system 
and hence position it in relation to a transnational educational 
discourse. This means that preschool is expected to carry out activities 
according to predetermined targets and accomplish the task of 
displaying measurable results. This development follows trends in 
transnational education policy, which is considerably influenced by 
economic oriented organizations such as the OECD and the EU  
(Pettersson, Prøitz & Forsberg, 2017). In order to address the 
“precarious times” and “crisis” highlighted in, for example, the 
OECD’s Starting Strong reports (e g 2015; 2017), the young child is 
emphasized as a rather unexploited resource in need of specific 
educational intervention. Furthermore, (high quality) early childhood 
education is not only described as an important investment in trying 
to control the outcome of the future, but is seen as the mean through 
which the child – vulnerable and at risk due to her/his socio-economic 
conditions - is to be freed from deep-rooted problems such as poverty 
and limited life opportunities (Mahon, 2016). This is done through the 
concept of quality as an instrumental value in promulgation policy 
texts (Ozga et al. 2011). 

The history of Swedish preschool goes back to the beginning of the 
last-century Fröbel-inspired Kindergartens, in which children could 
benefit from teaching and moral education before they started school. 
The child has since been at the center of the preschool developments 
and has been "created and remodeled" in accordance with prevailing 
target images and circumstances over time (Hultqvist, 1990). This 
child centering has laid the foundation for an idea that it is the child 
himself who is demanding the preschool's development in accordance 
with both its will and needs, which makes it possible to perceive that 
the change in focus is for the child's best interests. It is therefore 
relevant to ask who or what it is formulating children's best interests 
and what assumptions about the child it is based on. The thesis thus 
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samhällelig progressivism har bilden av utbildning som transformator 
gjort för kolebarnet “för ldralö t” och formbart. Det anses kunna 
lyftas ur en komplex kontext och både skapas och omskapas genom 
utbildning. Förskolebarnet får på det sättet axla hoppet om framtiden 
genom att rädda både nationers ekonomiska konkurrenskraft och den 
globala miljön, men mest av allt – sig själv. Det återstår att genom 
kritisk forskning följa huruvida denna modell är framgångsrik. 

Avhandlingen visar också att den vetenskapliga kunskapen om 
förskolebarn inte föreskriver ett särskilt sätt att organisera förskola på, 
utan att detta vetande snarare är diskursivt betingat och således har 
mer med den politiska kontexten än med det biologiska barnet att 
göra. Detta öppnar hoppfullt upp för nya och annorlunda perspektiv 
och sätt att tänka om både förskolans roll i samhället och om 
förskolebarnet. 
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The contribution of the dissertation is to initiate a critical discussion 
on preschool's contemporary development e.g. the governance of 
preschool regarding what and who it is actually for. Such discussions 
can hopefully open up for new perspectives and different ways of 
thinking about both the role of preschool in society and of who the 
preschool child might be. 
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examines how these constructions of preschool children both 
legitimize and become shaped by this development. 

In the dissertation I have analyzed national and transnational early 
education policy texts (such as text books, Swedish curriculum 
support documents and OECD’s Starting Strong reports) using 
Bacchi’s (2012) policy analysis model WPR (what is the problem 
represented to be), and Laclau and Mouffe's (2001) discourse theory 
as methodological and analytical tools.  In the analysis, I have 
identified discursive displacements regarding the societal role of the 
preschool institution as well as the ways in which the preschool child 
is constructed in educational policy texts. The vulnerable child, 
mainly targeted in transnational policy, is used to frame the future as 
an educational “problem”. Combined with the traditional 
“competent” child, who is well situated in the Swedish preschool 
context, it becomes a subject most accessible for intervention and 
control. The merging of these two seemingly contrasting images, the 
“vulnerable” child, and the “competent” child, now both 
underpinning one another in the Swedish early childhood education 
discourse, strengthens the idea of the preschool child as being a 
suitable subject for - and in need of – educational intervention. 
Consequently, this discursive displacement is serving as legitimacy to 
increase the expectations and demands for results of early education.  

To summarize - by elucidating how and in what way preschool has 
been put in connection with an overall socio-economic development 
and transnational education discourse, the thesis examines what 
effects it has had for constructions of the preschool child. In 
combination of a preschool tradition that puts the child in the center 
and social progressivism, the image of education as a transformer has 
made the preschool child "orphaned" and moldable. The child is 
considered to be lifted from a complex context and both created and 
transformed through education, and becomes representative of the 
hope of the future by saving both the economic competitiveness of the 
nations and the global environment, but most of all - itself. It remains 
to be seen through critical research whether this model is successful 
or not. The result also shows that the scientific knowledge of 
preschool children does not prescribe a certain way of organizing 
preschool, but that knowledge is rather discursive and thus has more 
to do with the political context than with the biological child.  
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Folke Fichtelius, M. (2008). Förskolans formande: statlig reglering 1944–2008. Uppsala 

studies in Education, Doktorsavhandling. Uppsala: Uppsala Universitet. 
Formen, A., & Nuttall, J. (2014). Tensions between discourses of development, religion, and 

human capital in early childhood education policy texts: The case of Indonesia. 
International Journal of Early Childhood, 46(1), ss. 15–31. 

Foucault, M (1980). Power/Knowledge: Selected interviews and other writings (1972–1977). 
Brighton: Harvester Press. 

Foucault, M. (1982). The subject and power. Critical inquiry, 8(4), ss. 777–795.  
Foucault, M., & Rosengren, M. (1993). Diskursens ordning: installationsföreläsning vid 

Collège de France den 2 december 1970. Stockholm: B. Östlings bokförlag. Symposion. 
Gandini, L. (1993). Fundamentals of the Reggio Emilia approach to early childhood 

education. Young Children, 49(1), ss. 4–8. 
Georgeson, J., Campbell-Barr, V., Bakosi, É., Nemes, M., Pálfi, S., & Sorzio, P. (2015). Can 

we have an international approach to child-centred early childhood practice? Early Child 
Development and Care, 185(11-12), ss. 1862–1879. 

100 
 

Referenser 

Ailwood, J. (2008). Learning or earning in the "Smart State": changing tactics for governing 
early childhood. Childhood: A Global Journal of Child Research, 15 (4), ss. 535–551. 

Allen, G. (2000). Intertextuality. London: Routledge 
Alexander, R. J. (2012). Moral panic, miracle cures and educational policy: What can we 

really learn from international comparison? Scottish Educational Review, ss. 4–21. 
Apple, M. W. (2013). Can Education Change Society? New York: Routledge. 
Askling, B., Christiansson, U., & Foss-Fridlizius, R. (2001). Livslångt lärande som idé och 

praktik i högskolan. Stockholm: Högskoleverket. 
Auld, E., & Morris, P. (2019). The OECD and IELS: Redefining early childhood education 

for the 21st century. Policy Futures in Education, 17(1), 11–26. 
Bacchi, C.L. (2009). Analysing policy: what's the problem represented to be? Frenchs Forest, 

N.S.W.: Pearson. 
Bacchi, C. (2012). Introducing the “What’s the Problem Represented to be?” approach. I A., 

Bletsas, C., Beasley (red.), Engaging with Carol Bacchi: Strategic interventions and 
exchanges, ss. 21–24. Adelaide: University of Adelaide Press. 

Ball, S. J. (2017). The education debate: Policy and politics in the twenty-first century. Policy 
and politics in the twenty-first century series. London: Policy Press.  

Barr, A, Nettrup, A, & Rosdahl, A. (2011). Naturförskola: Lärande för hållbar 
utveckling.Stockholm: Lärarförbundets förlag. 

Befolkningskommissionen (1938:20). Betänkande angående barnkrubbor och 
sommarkolonier m.m. Stockholm: Nordisk bokhandel i distribution. 

Bergström, G. & Boréus, K. (2012). Textens mening och makt: metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur. 

Bertram, T., Pascal, C., Cummings, A., Delaney, S., Ludlow, C., Lyndon, H., Hencke, J., 
Kostek, M., Knoll, S., & Stancel-Piatak, A. (2016). Early childhood policies and systems 
in eight countries. Findings from IEA's Early Childhood Education Study. Cham: 
Springer. 

Bloch, M. N., Swadener, B. B., & Cannella, G. S. (2018). Reconceptualizing early childhood 
education and care: A reader: critical questions, new imaginaries and social activism. 
New York: Peter Lang International Academic Publishers. 

Brembeck, H., Johansson, B., och Kampmann, J.(2004). Beyond the competent child: 
exploring contemporary childhoods in the Nordic welfare societies. Fredriksberg: 
Roskilde University Press. 

Brogaard Clausen, S. (2015). Schoolification or early years democracy? A Cross-Curricular 
Perspective from Denmark and England. Contemporary Issues in Early Childhood, 16(4), 
ss. 355–373. 

Brown, C. A., & Wright, T. S. (2011). The rush toward universal public Pre-K: A media 
analysis. Educational Policy, 25(1), ss. 115–133. 

Brown, C. P., Lan, Y.-C., & Jeong, H. I. (2015). Beginning to untangle the strange coupling 
of power within a neoliberal early education context. International Journal of Early Years 
Education, 23(2), ss. 138–152. 

Brøgger, K. (2016). The rule of mimetic desire in higher education: Governing through 
naming, shaming and faming. British Journal of Sociology of Education, 37(1), ss. 72–
91. 



103 
 

Kjørholt, A., & Qvortrup, J. (2011). The modern child and the flexible labour market: Early 
childhood education and care. New York: Springer. 

Krejsler J.B., Olsson U., Petersson K. (2018). Becoming Fit for Transnational Comparability. 
I Hultqvist E., Lindblad S., Popkewitz T. (eds) Critical Analyses of Educational Reforms 
in an Era of Transnational Governance. ss. 93–111. Springer: Cham. 

Krejsler, J. B. (2018). EuroVisions in school policy and the knowledge economy: a genealogy 
of the transnational turn in European school and teacher education policy. I N., Hobbel, 
N., & B. L. Bales, Navigating the Common Good in Teacher Education Policy, ss. 180–
194. New York: Routledge. 

Laclau, E., & Mouffe, C. (2001). Hegemony and socialist strategy: Towards a radical 
democratic politics. London: Verso. 

Lee, N. (2001). Childhood and society: growing up in an age of uncertainty. Maidenhead: 
Open University. 

Levine, P. B., & Zimmerman, D. J. (2010). Targeting investments in children: Fighting 
poverty when resources are limited. Chicago: University of Chicago Press. 

Lightfoot-Rueda, T & Peach, R L. (2016). Global perspectives on human capital in early 
childhood education: Reconceptualizing theory, policy, and practice, New York: Palgrave 
Macmillan. 

Lindgren, T & Sjöstrand Öhrfelt, M., (2017). Fabricating the posthuman child in early 
education and care. Philosophy of Education Yearbook, ss. 264–276. 

Lindgren, T. (2018). Föränderlig tillblivelse: figurationen av det posthumana förskolebarnet. 
Doktoravhandling. Malmö: Malmö Universitet, Fakulteten för lärande och samhälle. 

Lindgren, T. & Sjöstrand Öhrfelt, M. (in print, 2019). On the educable child – Orphans of 
our common worlds. Educational Theory, ss. XX–XX. 

Lund, S. (2011). Barn och barndomsforskning i pedagogik under 2000-talet. Växjö: 
Skriftserie för Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap. 

Lund, S. & Sundberg, D. (2012). Pedagogisk kritik av samtidens kunskapspraktiker. 
Utbildning och Demokrati. 21, ss. 5–14. 

Lpfö (1998). Läroplan för förskolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
Löfdahl, A., & Folke-Fichtelius, M. (2014). Förskolans nya kostym: Omsorg i termer av 

lärande och kunskap. Kapet, 10(1), ss. 1–14. 
Mahon, R. (2016). Early childhood education and care in global discourses. I K. Mundy A. 

Green, B. Lingard, A. Verger. The handbook of global education policy, ss. 224–240. 
Chichester: Wiley Blackwell. 

Macfarlane, K & Lakhani, A. (2015). Performativity, propriety and productivity: The 
unintended consequences of investing in the early years. Contemporary Issues in Early 
Childhood, 16(2), ss. 179–191. 

Martin Korpi, B. (2015). Förskolan i politiken: om intentioner och beslut bakom den svenska 
förskolans framväxt. Stockholm: Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet. 

McNess, E, Arthur,L, & Crossley, M, (2015). "Ethnographic Dazzle" and the construction of 
the "Other": Revisiting dimensions of insider and outsider research for international and 
comparative education. Compare: A Journal of Comparative and International 
Education, 45(2), ss. 295–316. 

Mcshane, I. (2016). "Educare" in Australia: Analysing policy mobility and transformation. 
Educational Research, 58(2), ss. 179–194. 

Millei, Z., & Petersen, E. B. (2015). Complicating ‘student behaviour’: Exploring the 
discursive constitution of ‘learner subjectivities’. Emotional and Behavioural Difficulties, 
20(1), ss. 20–34. 

102 
 

Gibson, M., McArdle, F. & Hatcher, C. (2015). Governing child care in neoliberal times: 
Discursive of children as economic units and early childhood educators as investment 
brokers. Global Studies of Childhood, 5(3), ss. 322–332. 

Grahn, P. (1997). Ute på dagis: hur använder barn daghemsgården? : utformningen av 
daghemsgården och dess betydelse för lek, motorik och koncentrationsförmåga. Alnarp: 
Movium. 

Gilliam, L., & Gulløv, E. (2017). Children of the welfare state: civilising practices in schools, 
childcare and families. London: Pluto Press. 

Gunnarsdottir, B. (2014). From play to school: Are core values of ECEC in Iceland being 
undermined by "Schoolification"? International Journal of Early Years Education, 22(3), 
ss. 242–250. 

Hacking, I. (1999). The social construction of what? Cambridge: Harvard University press. 
Halldén, G. (2007) (red.). Den moderna barndomen och barns vardagsliv. Stockholm: 

Carlssons. 
Halldén, G. (2009). Naturen som symbol för den goda barndomen. Stockholm: Carlssons 

förlag. 
Hammarlund, K-G. (1998). Barnet och barnomsorgen. Bilden av barnet i ett socialpolitiskt 

projekt. Göteborg: Historiska institutionen, Göteborgs universitet. 
Hammarström-Lewenhagen, B. (2013). Den unika möjligheten: en studie avden svenska 

förskolemodellen 1968–1998. Doktorsavhandling. Stockholm: Stockholms Universitet. 
Heckman, J. (2006). Skill formation and the economics of investing in disadvantaged 

children. Science, 312 (5782), ss. 1900–1902. 
Heckman, J. (2011). The economics of inequality: The value of early childhood education. 

American Educator 35, (1), ss. 31–35. 
Henry, M., Lingard, B., Rizvi, F., & Taylor, S. (2013). Educational policy and the politics of 

change. London and New York: Routledge. 
Hirdman, Y. (2010). Att lägga livet tillrätta: studier i svensk folkhemspolitik. Stockholm: 

Carlsson. 
Hook, D. (2005). Genealogy, discourse, ‘effective history’: Foucault and the work of critique. 

Qualitative Research in Psychology, 2(1), ss. 3–31. 
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FÖRORD 

Så var det dags att sätta punkt för en två och ett halvt år lång resa i 
läsandet och skrivandet. Jag har haft förmånen att ta ett steg till-
baks och undersöka något som jag har funderat på i många år - 
utomhuspedagogikens ursprung och uttryck.  Det initiala forsk-
ningsämnet – utomhusmatematik – fick jag överge ganska tidigt i 
processen. Det blev mer och mer ett faktum att jag inte kunde 
undkomma själva utomhuspedagogiken, om jag inte samtidigt 
skulle anamma det som jag egentligen undrade över och därmed 
lämna det outforskat. Så kom utomhuspedagogiken i förgrunden 
och matematiken föll bort. 

Eftersom jag är ”inblandad” blev det nödvändigt med distans, 
varför språket kom att bli undersökningsobjekt, det vill säga hur 
och på vilket sätt själva berättelsen om utomhuspedagogik för yng-
re barn skapas. Förhoppningsvis erbjuder den här studien ett alter-
nativt perspektiv och en ny infallsvinkel på både utomhuspedago-
gik och språk. 

Jag ska utdela ett antal uppriktiga tack. Hade jag inte haft turen 
att träffa nedanstående personer hade det inte blivit någon licentiat 
för mig, i alla fall inte den här, och inte nu. 

Tack först till mina handledare Ann-Christine Vallberg Roth, 
Malin Ideland och Caroline Ljungberg. Ni har alla varit så entusi-
astiska och respektfulla. Tusen tack för det! I förhållande till att vi 
varit hela fyra personer har det ju gått riktigt bra!  
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ABSTRACT 

 

Children in nature, and the nature of children --- a discourse 
analysis of texts on outdoor pedagogy and outdoor preschool 

 
In Sweden the pedagogical benefits of the outdoors are widely ac-
cepted and outdoor pedagogy is rarely problematized. Especially 
children are expected to benefit from being outside as much as pos-
sible, through all seasons of the year and sometimes all day, since 
they are often considered as “naturally connected” to nature in 
general. The importance of being outside is emphasized in current 
teaching courses, curricula for preschool, and policy published by 
governmental agencies. It is anchored both historically and cultur-
ally, as well as institutionally, in Swedish society and is endorsed 
by a wide range of both governmental and non-governmental  
organizations (NGOs). Institutional outdoor education typically 
manifests itself as outdoor preschool, i.e. for children aged from  
1 to 5. This study focuses on the concept of outdoor education in 
preschool settings. 

The historical notion of outdoor pedagogy can be said to origi-
nate from two, partly divergent, lines of development, which are 
the Anglo-Saxon and the Nordic educational approach. They have 
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Tack också till initierade och inspirerande läsare, vid 25 % -
seminariet Jonas Qvarsebo, och vid slutseminariet Eva Reimers. 
Jag vill även tacka min opponent vid licputationen, Gunilla Hall-
dén, för att du kom och delade med dig av din stora kunskap och 
erfarenhet. 

Tack till kollegorna på BUS och MNS, lärarutbildningen i 
Malmö, för mycket uppmuntran och stöd! 

Dorota – du har blivit mer som en syster än en kollega, och The-
rese - när det gäller dig lämnar jag nog aldrig Woodstock!  

Tack till Catherine Harrysson förskolechef i Malmö Stad som 
inte tvekade en sekund när jag lanserade idén om att försvinna till 
Malmö högskola i ett par år. Tack också till kollegor, föräldrar 
och barn på Stock och sten, som jag lärt mig så väldigt mycket av 
och som jag haft med mig i tankarna under hela den här resan.  

Tack till mammorna kring Edvard för alla era klokheter och er 
vänskap. Tack Marie! Vilken stjärna du är! 

Tack till Fabian, Johannes, Albert, Edvard, Russell, Fredrik och 
Patrick som alla varit med på den här turen, för att ni är fantastis-
ka människor och för att ni finns! Jag är mycket priviligierad som 
har er.  

Och Albert – du, som när jag tvivlade på hela det här projektet 
spände ett par förvånade och uppfordrande ögon i mig och sa: If 
not you, who and if not now, when? Tack för de orden! 
 
Man måste ju vara modig. 
 
Magdalena Sjöstrand Öhrfelt 
Februari 2015 
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In the analysed texts, four major discourses are identified, which 
organize the constructions of nature and the child in the outdoors. 
They can also be recognized in former research as well as in policy 
over time. They are:  
 

• Learning and training in and about nature 
• Health 
• A gender-neutral environment and gender-neutral values 
• Development of awareness of environmental and sustainability  

issues 
 
These four discourses have not changed substantially over time al-
though their contents have transformed into new meanings. This 
means that the outdoor pedagogy policy has changed from within, 
while it still looks the same on the surface, and is based on mainly 
the same arguments as before. The concept of learning, for exam-
ple, has shifted from meaning the child’s awareness of nature as 
helping its individual psychological development, to the child’s 
awareness of its own, but collectively shared, responsibility for the 
health and survival of the environment. Nature is no longer some-
thing for the child to incarnate, but rather, it is something for the 
child to understand scientifically, in order to be able to save it. 

This supports and strengthens the dominant position of outdoor 
pedagogy in Swedish society. At the same time as it adapts to cur-
rent demands and expectations regarding educational settings for 
young children it takes a scientific approach. At the same time it 
also reproduces the bio-political myths about where children’s bod-
ies fit and naturally belong, namely outside. These structures reflect 
both what is considered natural and unnatural, and the future, 
which is envisioned. 
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merged into mutual expression, and are still traceable in the cur-
rent discourse. 

The main analysis in this study is based on two textbooks on 
outdoor preschool, published in 1997 and 2011, respectively. 

There has been a development towards stronger governing of 
preschool education during that period, and partly as a result, the 
image of the natural child is constructed very differently in the two 
textbooks. I here discuss the notion of socientalisation of the pre-
school child. As these constructions are connected to nature’s im-
pact on children’s learning and development, it also implies con-
structions of nature. 

Hence, the two research questions are: Which children are con-
structed in textbooks on outdoor preschool? Which discourses or-
ganize these constructions? In other words, how does policy on 
outdoor education relate children to nature over time? 

The method and theory are discourse analysis, according to La-
clau’s and Mouffe’s post-structural perspective, and its relation to 
power and its impact on altering language. Discourse theory is in-
terested in analysing how the structure in discourses is constituted 
and undergoes continuous change. It does so by looking at how ar-
ticulations, which is what it takes position on and relates to, are 
constantly recreated, questioned and reshaped by discourses. 

The aim of discourse analysis is to study the discourse itself and 
analyse how reality is constructed through language, so that it ap-
pears to be both self-evident and objective. A central aspect of this 
theoretical framework is that discourse defines individuals accord-
ing to different subject positions and characteristics that it attrib-
utes to them. This in turn controls how these individuals are 
viewed and are expected to act speak and relate to things and each 
other. I have used the outdoors/nature as nodal point, examining 
how it is connected to other notions that contribute to constructing 
a certain child. 
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Bakgrunden till den här studien är mitt eget arbete som pedagog 
i en renodlad uteförskola i Malmö. Den komplexitet och de speci-
ella krav och villkor som det arbetet innebär, stämmer dock dåligt 
överens med innehållet i olika texter om och uttryck för utomhus-
pedagogik för yngre barn och utomhusförskoleverksamhet som 
finns att tillgå. Istället framställs verksamheten där inte sällan som 
ideal, idyllisk och självklar. Beskrivningarna gör ofta gällande att 
allt blir enklare utomhus och att alla automatiskt blir lugnare, 
friskare och mer kreativa genom utomhuspedagogik.      

Dessa uttryck i texter polariserar ofta mot andra, mer traditio-
nella, pedagogiska skolor. 

Det idealiserande sätt att skildra utomhuspedagogik gällande 
yngre barn, som jag påstår är det dominerande, återfinns både i 
policy4 (Klasson, 2010) och ofta även i forskning som bedrivs om 
och inom utomhuspedagogik. Visserligen är föreställningar och 
idéer om barn, barndom och verksamheter för barn en sak, och de-
ras praktiska villkor är en annan, men utgångspunkten i denna 
studie är att dessa föreställningar och idéer påverkar barns villkor 
och utformningen av verksamheter, samt synen på vad barn är och 
kan vara. 

Texter har betydelse och makt över hur vi tolkar verkligheten 
(Börjesson, 2003). De inte bara speglar den utan skapar den också, 
och får sociala konsekvenser, inte minst gällande synen på barn 
(jämför Lindgren, 2013). 

Det känns extra angeläget att göra en övergripande analys i en 
tid då krav på vetenskaplighet och evidens accentueras (Palmer, 
                                                                                                            
åstadkomma. Därmed frångås yta som relevant mätredskap gällande kvalitet. Se: 
(http://www.malmo.se/download/18.31ab534713cd4aa9213b6e8/1383649167083/Lekv
ärdes-faktor+för+förskolegårdar+i+Malmö+2011dec.pdf#search='lekvÃ¤rdesfaktor') 
4 Med policy avser jag här material som ges ut av myndigheter, organisationer, före-
ningar och fackförbund, vilka argumenterar för utomhuspedagogik, och av vilka jag 
valt ett par material att analysera närmare i min analys. Policy innebär ju inte bara en 
linje eller ett program som drivs utan också processen att erövra och utöva makt i of-
fentliga sammanhang. Jämför även Klasson (2010), som återger en definition av ”policy 
som en spindelväv av beslut och handlingar som fördelar /…/värden/…/Med värden av-
ses sådant som människor värderar” (s. 40). 
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1. UTOMHUSPEDAGOGIK FÖR 
      YNGRE BARN 

Inledning 
I slutet av 80-talet startade Friluftsfrämjandet de första utomhus-
förskolorna i Sverige.1 Det var ett första steg mot den organiserade 
utomhuspedagogik2 för yngre barn, som idag finns representerad i 
olika institutionella sammanhang. Till exempel är uteförskola en 
välkänd förskoleform och utomhuspedagogik ingår ofta i svenska 
utbildningar till förskollärare. 

Utomhuspedagogik har sedan senare delen av 90-talet allt mer 
kommit att etableras som en grundläggande och självklar del inom 
förskoleverksamheten, i såväl kommunal som privat regi, och den 
antar hela tiden nya former, nu senast som så kallade cykel- och 
bussförskolor3. 
                                                   
1 www.friluftsfrämjandet.se/iurochskur/38 140313. Idag finns det cirka 200 förskolor i 
Sverige i ”I ur och skur” regi. 
2 Ordet utomhuspedagogik, en översättning av engelskan outdoor teaching (från 60-
talet), förekommer inte i Sverige före 90-talet. Begreppet, som tycks ha ersatt ”friluftsli-
vets pedagogik” och ”uteundervisning”, introducerades i Sverige först 1994 (Szczepans-
ki, 1994), och förekommer mer allmänt från cirka 1997 (sökning i Artikelsök, Libris 
och Swepub 2014-08-15). 
3 Någon samordnad statistik på förekomst och spridning av uteförskolor i olika former 
finns inte i kommunerna (Stockholm och Malmö) enligt samtal med Fredrik Sörling, 
fysisk förvaltning, förskoleförvaltningen Malmö Stad och förskoleförvaltningen i 
Stockholms Stad. Sådana uppgifter sammanställs på stadsdelsnivå. Vid planeringen och 
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åstadkomma. Därmed frångås yta som relevant mätredskap gällande kvalitet. Se: 
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1. UTOMHUSPEDAGOGIK FÖR 
      YNGRE BARN 
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als, as self-responsible agents or social citizens related to the na-

tional or global community on the other/…/The creation of 

places for children reflects/…/visions for society, as children be-

come symbols of the time to come. Children´s places are at once 

concrete, material loci, and symbolic expressions of social posi-

tions and expectations for the future. (ibid., s. 5) 

 
En viktig drivkraft i detta arbete har för mig varit det faktum att 
barn faktiskt inte kan placera sig själva. De kan inte själva avgöra 
vad som är ”naturligt” eller ”bra” för dem, utan det är av nödvän-
dighet andra som gör den bedömningen för deras räkning. Texter 
utgör aktiva inslag i argument för vilka barnomsorgsformer som 
efterfrågas av till exempel politiker och föräldrar, och även viktiga 
bidrag i diskussionen om vad barn är och bör vara i förhållande till 
en förskolekontext (Skollagen, 8 kap 2 §).7 
 
Syfte och frågor 
Syftet med studien är att diskutera och problematisera den idealise-
rade bild av utomhuspedagogik och uteförskola som jag menar fö-
religger, i relation till yngre barn. Det har jag valt att undersöka 
genom att analysera vilka konstruktioner av barn i förhållande till 
naturen som framträder i två olika texter om utomhuspedagogik 
och uteförskola. För att göra detta har jag formulerat följande 
forskningsfrågor:  
 
                                                   
7 Med förskolekontext avser jag den del av barns liv som utspelar sig i förskolan och 
som definieras på följande sätt i skollagen: ”Förskolan ska stimulera barns utveckling 
och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en hel-
hetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande 
bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och 
förbereda barnen för fortsatt utbildning” (SFS 2010:800, 8 kap § 2). I den här texten är 
det således förskolebarnet som skildras när jag skriver barn. 
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2012), då förskolan sorterar under skollagen (SFS 2010:80) och 
således blir en allt mer integrerad del av det utbildningspolitiska 
systemet. Detta uttrycks konkret genom vilka former av förskola 
som erbjuds, vilka synvinklar som dominerar och vilket innehåll 
som förskolan fokuserar på i arbetet med barn. 

Därför är framställningen av den också mycket viktig att belysa 
ur ett kritiskt perspektiv. Den här texten utgör därmed också den 
ett inlägg i den politiska processen, i diskussionen och samtalet om 
förskolan, och blir del av det diskursiva uttrycket. Jag har valt att 
analysera framför allt två texter, som används, är aktiva och refe-
rerade till, och som handlar om uteförskola.5 Tanken är att under-
söka hur de speglar och framställer verksamheten i uteförskolan 
och indirekt de barn som tar del av verksamheten där.           

Popkewitz definierar skolväsendet, som svensk förskola är del av 
sedan 2010, som en administrativ praktik som syftar till att för-
ändra samhället genom att räkna ut och skriva in principer för hur 
nationens framtida medborgare skall tänka, bruka sitt förnuft och 
handla (Popkewitz, 2012).  

Skola och förskola är ur den aspekten möjliga att sätta i relation 
till ett större samhälleligt projekt, där det handlar om att styra mot 
utbildning som emanerar i särskilt (föreställda) önskvärda med-
borgare för ett särskilt (föreställt) framtida samhälle.6 Olwig och 
Gulløv (2003) ger uttryck för hur till exempel förskoleverksamhe-
ter inte plötsligt bara finns där, utan hur de alltid, när de realiseras, 
är laddade med implikationer som har att göra med föreställningar 
om barn, vad som anses vara naturligt respektive onaturligt, och 
vilken framtid som siktas. 
 

The many dilemmas and discussions concerning the right place 

of children reveal a conflict between the perception of children 

as products of nature on the one hand, and as modern individu-

                                                   
5 Uteförskola har jag valt eftersom det är den mest regelbundna, renodlade och materi-
ellt uttryckta formen av utomhuspedagogik för yngre barn. 
6 Detta är inte unikt för uteförskolan utan gäller sannolikt för all pedagogisk verksam-
het. Barnet kan betraktas som en ”actor of change” (till exempel Ailwood, 2008). 
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Det som skiljer i Ur och Skur från andra förskolor är att vi är 

mer utomhus vilket ger fler möjligheter till att uppleva med alla 

sinnen i autentiska miljöer, samtidigt som barn tränar motorik, 

matematikförberedande arbete, bild och annat som ingår i läro-

planen.9 

 

Utomhusvistelse är grundläggande och ett signum för ”I Ur och 
Skur”-verksamheten, som ju också namnet antyder. 10 

Naturskoleföreningarna erbjuder medlemskap till bland annat så 
kallade naturförskolor och stödjer dem med sin utgivning av äm-
nesrelaterat material för förskolan, med utgångspunkten att de fles-
ta ämnen med fördel kan läras in utomhus. Naturskoleföreningen 
menar bland annat att barn lär olika och att utomhuspedagogiken 
erbjuder ett alternativ till ”traditionellt” lärande.11 I England finns 
motsvarande rörelse Learning Through Landscape (LTL), som ger 
ut motsvarande utbildningsmaterial på engelska.12  

I både kommunal och privat regi finns förskolor dels med utta-
lad utomhusprofil och även uteavdelningar som fungerar som ”av-
knoppningar” till befintliga inomhusförskolor, ofta i direkt anslut-
ning till dessa. En relativt ny företeelse är så kallade bussförskolor, 
där barnen med en buss körs ut till ett naturområde, där de kan 
tillbringa dagen. Basen är en förskola i vilken utomhusvarande pri-
oriteras framför inomhusvarande och där detta också styr och de-
finierar det huvudsakliga aktiviteterna i verksamheten. En tredje 
variant är den så kallade cykelförskolan i vilken avdelningen ger 
                                                   
9 Friluftsfrämjande.se/iuriskur/37 
10 www.friluftsfrämjandet.se 140420 
11 Även om de olika begreppen lärande, inlärning och lärstilar används inom den utom-
huspedagogiska retoriken definieras de sällan. Istället accentueras ofta det lägre inslaget 
av stress utomhus, och den relativt sett ökande sinnesstimulansen, faktorer vilka till-
sammans anses öka möjligheterna för inlärning och även stimulera minneskapaciteten 
hos barn. Vidare beskrivs utomhus vara en mer varierad och stimulerande miljö för lä-
rande (Molander & Gulve, 2010). 
12 Under fliken”Transforming childhood” på hemsidan står att läsa:”Many children 
struggling in today´s classroom are practional learners who respond best to practional 
experiences, learning by doing. Learning outside brings teaching alive.” (www.ltl.org.uk 
140312) 
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• Hur konstrueras barn i texter om uteförskola och hur beskrivs 
dessa barn i förhållande till naturen, uttryckt genom vad för-
skolebarn förväntas bli och lära sig av, i och om denna natur? 

 
• Vilka diskurser organiserar texter om utomhuspedagogik för 

yngre barn, och hur artikuleras dessa?  
 
Studiens upplägg 
Studien är upplagd på följande vis; först gör jag en översiktlig och 
exemplifierande beskrivning av den historiska bakgrunden till ut-
omhuspedagogik gällande yngre barn, och framväxten av och 
strukturen på det sammanhang i vilket uteförskola placerar sig.  

Här beskriver jag olika riktningar som kommit att prägla ut-
vecklingen och även tidigare forskning på området. Därefter pre-
senterar jag de två texter som jag analyserar i studien, och deras 
relevans. Med hjälp av diskursteoretisk metod, framför allt enligt 
Laclau´s och Mouffe´s (2001) begreppsapparat, analyserar jag de 
två texterna var och en för sig. Texterna är från olika tidsperioder 
vilket ger möjligheten att följa diskurser och att synliggöra och 
problematisera beståndsdelar och förändring.  Därefter diskuterar 
jag i en sammanfattning hur texterna ger uttryck för relationen 
mellan barn och natur genom diskurser och hur de konstrueras och 
transformeras i förhållande till en samhällelig kontext.8 
 
Uteförskola 
Uteförskola är inte en entydig förskoleform. Friluftsfrämjandet an-
vänder till exempel begreppet ”I Ur och Skur” förskolor, som är ett 
av deras varumärken. Det som accentueras är en verksamhet som 
med naturen som resurs gynnar utvecklingen av barns psykiska, 
fysiska och sociala förmågor: 
                                                   
8 Förutsättningarna för förskolan förändras i det att olika ekonomiska och politiska dis-
kurser dominerar, och i förhållande till styrdokument och innehållet i dem, till exempel 
Lpfö 2010, samt svarar också mot förändringar i samhället i stort, och de tendenser till 
marknadisering och segregation av förskolan som de medför (Qvarsebo och Tallberg 
Broman, 2010). 
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vara ”naturlig”. Dessa kulturella förbindelser och samband mellan 
barn och natur finns också skildrade och problematiserade i ett 
flertal studier (Halldén, 2009; 2011; Sloane, 2012; Taylor, 2013). 

Ofta har barnets natur sett som en spegel av den fysiska naturen, 
som oförstörd, otämjd och ursprunglig, och ansetts stå i direkt re-
lation till djur och växter (ibid). 

Det pedagogiska inslaget har framför allt rört naturens implika-
tioner för barns lärande, särskilt gällande botanik. Redan i till ex-
empel Nature Study and the Child (Scott, 1900) från förrförra se-
kelskiftet skildras barn som befinner sig i naturen tillsammans med 
sina lärare för att undersöka denna på plats och för att direkt få 
svar på sina frågor. Andra exempel är Fröbels Kindergartens och 
Deweys experimentskola.15  

Den ”outdoor education” som växte fram i början av 1900-talet 
fick dock en vidare definition och bredare användningsområden än 
de rent naturvetenskapliga, särskilt i samband med stora samhälls-
omvandlingar som urbanisering, industrialisering, nationalism och 
inte minst krig, processer vilka tillsammans på olika sätt förde med 
sig både en distansering till och samtidigt romantisering av lands-
bygden och naturen. Intresset ökade för naturen som resurs i olika 
sammanhang16 men också gällande strategier för överlevnad i och 
av naturen. 

Det som här kommer att benämnas utomhuspedagogik, kan 
mycket förenklat sägas ha följt två olika huvudlinjer, i förhållande 
till de olika kontexter i vilka den uppstått och verkat - den nordis-
ka linjen och den anglosaxiska (Halldén, 2011; Pedersen Gurholt, 
                                                   
15 I Fröbels kindergartens benämns barnet som en “planta” i behov av omsorg och kun-
skaper som näring. (Fröbel, 1995). Dewey använde begreppet ”Learning by doing” för 
att beskriva hur praktiska handlingar stimulerar tänkandet, till exempel i The Child and 
the Curriculum. Dewey är ofta refererad till inom utomhuspedagogiken (jämför Orr, 
1992). 
16 Till exempel naturens betydelse för så vitt skilda saker som hälsa, som nationssymbol 
och som källa till identitetsskapande och uppbyggliga intressen. 
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sig iväg till en park eller ett naturområde där merparten av dagen 
tillbringas.  

Ofta har dessa sistnämnda förskolevarianter från början initie-
rats på grund av plats- och lokalbrist på de befintliga förskolorna i 
olika stadsdelar.13  

Sammantaget blir det mer meningsfullt att tala om institutionali-
serad utomhuspedagogik gällande yngre barn, oavsett om omsor-
gen bedrivs i privat, kommunal, eller föreningsregi, eftersom fokus 
i denna studie snarare ligger på vilket barn som förutsätts och kon-
strueras i de texter som beskriver utomhuspedagogik, än vilken 
specifik typ av uteförskola som avses. Nedan beskriver jag övergri-
pande de historiska linjer som kan sägas ligga till grund för, och 
som har lett fram till, uteförskola som fenomen. 
 
Utomhuspedagogik och ”outdoor teaching”  
Utomhusvistelsens välgörande effekter i förhållande till barn har 
långa och vindlande historiska rötter och det finns en rad möjliga 
förklaringar till varför just barnet i föreställningsvärlden har kom-
mit att knytas så hårt till naturen. Här finns både romantiska och 
pedagogiska strömningar. 

Det romantiska anslaget definierar barn som varandes naturliga 
från början14 och den fysiska naturen anses förstärka och bejaka 
denna inre naturlighet hos barnet, i det att också naturen anses 
                                                   
13 Det finns ingen övergripande statistik på förekomsten av ute-, cykel-, och bussförsko-
lor i Stockholm, Göteborg eller Malmö och det är därför svårt att kartlägga utbredning-
en men i Malmö finns det cirka tio mobila förskolor. 
(http://www.skolledarna.se/Skolledaren/Artikelarkiv/2012/Forskolan-ute-och-
cyklar/140805),(http://www.sydsvenskan.se/lund/lunds-forsta-cykeldagis/140805)  
”Det började som en del i arbetet med att lätta på trycket i en stor barngrupp. Det fick 
en positiv bieffekt. Förskolan tänkte samtidigt hållbar utveckling och utepedagogik”.  
14 Se om arvet från Rousseau och sedermera Fröbel som skildras i Gunilla Halldén Natu-
ren som symbol för den goda barndomen (2009) och Barndomens skogar (2011), om 
hur idén om det ursprungliga barnet som hör till naturen, fick genomslagskraft i Sverige. 
Sådan som matematiken ansågs vara i arvet från Fröbel – gudomlig, logisk och den 
högsta av konstarter - så var också människan i humanismens anda, det vill säga skapel-
sens krona. Särskilt gällde detta kanske allra mest barnet, som representant för den 
oförstörda rena människan, möjlig att projektera och fylla med goda intentioner. Vidare 
återfinns idéerna i barnkultur såsom till exempel HC Andersén och Astrid Lindgren, 
vilka ofta skildrade barn i stark relation till djur och natur. 
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naturen.19 Detta kan sägas stå i förbindelse med de europeiska sa-
natorieskolor, sommarkolonirörelserna och sommarbarnsverksam-
heter från slutet av 1800-talet vilkas funktion bland annat var att 
hjälpa fattiga och sjuka barn i städerna till bättre hälsa, men också 
till social fostran genom förmedling av borgerliga manér och vär-
deringar med starkt fokus på till exempel hygienisk fostran (Bak-
ker, 2010; Münger, 2002; Thyssen, 2010).20 

Eva Palmblad skildrar i sin bok Medicinen som samhällslära hur 
även olika härdningstekniker och så vidare var ett vanligt inslag i 
uppfostran under det senare 1800-talet och tidiga 1900-talet med 
avsikt att göra barnen robusta och tåliga. Till exempel rekommen-
derades att barn kläddes lite tunnare än vad väderleken föreskrev, 
för att de skulle utveckla tålighet mot kyla bättre (Palmblad, 
1990).21  

En annan organisation som baserade sin verksamhet på utom-
hus- och friluftsliv var scouterna, som startades i Storbritannien 
1907, med The Boyscout movement. Rörelsen har sedermera blivit 
världsomspännande. Scouternas praktiska aktiviteter syftar främst 
till att överleva och klara sig i naturen och träna ”värdebaserat le-
darskap och socialt samspel” i så kallade patruller. De har sanno-
                                                   
19 Det koloniala arvet inom utomhuspedagogiken är fortfarande kännbart och flera pro-
jekt pågår, till exempel i Nya Zeeland, med att inkludera ett mer diversifierat och 
mångkulturellt synsätt ”being culturally and place-responsive” gällande utomhuspeda-
gogik, till exempel Cosgriff, Legge, Brown, Boyes, Zink och Irwin, (2012, s. 231). 
20 I många västländer, till exempel Belgien, Holland, Frankrike och Tyskland startades 
så kallade hälsoläger, open-air-schools, enligt amerikansk modell, med antituberkolo-
skampanjer, masshälsoundersökningar och medicinsk övervakning som inslag, Även här 
var det civilisatoriska inslaget av att lära barnen gott uppförande och regelbundna vanor 
med hjälp av frisk luft och ordentlig mat framträdande (Bakker, 2010). 
21 Att vara utomhus och härdas i klimatet räknades således som stärkande motstånds-
kraften mot sjukdomar: ”Det moderna sättet att bylta på sig en massa yllekläder anses 
leda till ett förvekligat släkte. Idealet är att kroppens olika delar så mycket som möjligt 
skall utsättas för väder och vind, det vill säga härdas. På så sätt skall organismens mot-
ståndskraft mot sjukdomar öka” (Palmblad, 1990, s. 40). ”Överdriven värme ansågs 
skadlig för människokroppen, medan svalka och köld hölls för hälsogagnande. Det var 
förstås den artificiella, utifrån tillförda värmen (för varma kläder, för hög rumstempera-
tur) som verkar skadlig, alltså inte värme alstrad inom kroppen (genom rörelse). Det 
svenska klimatet borde i enlighet med detta vara ett av de bästa i världen i hälsohänse-
ende” (ibid, s. 46). 
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2008).17 Denna uppdelning är relevant ur historisk och ursprunglig 
betydelse, och viktig att belysa för att utomhuspedagogikens bygg-
stenar ska kunna förstås.  
 
Den anglosaxiska inriktningen 
Den anglosaxiska utvecklingen av utomhuspedagogik har sitt ur-
sprungliga säte i England. Den har fått spridning i framför allt de 
engelskspråkiga delarna av världen – Storbritannien, USA, Austra-
lien och Nya Zeeland.  Jag kommer att tala om denna inriktning 
som ett från början huvudsakligen rationellt projekt, vilket i ut-
bildningssyfte hade som uttalat mål att dana ett visst slags indivi-
der, det vill säga krigsdugliga pojkar (Cook, 1999; Freeman, 
2011). Att vistas ute i naturen utan att arbeta var länge en förmån 
för överklassen (Sandell och Sörlin, 2008), men med krigen kom 
också ett ökat intresse för att uppfostra och socialisera den stora 
massans (pojk)barn så att de dels kunde bemästra och överleva i 
naturen, och dels kunde utveckla goda karaktärer med fokus på 
egenskaper som samarbetsförmåga, kamratskap och ledarskap, 
vilka alla var ledord inom till exempel den engelska rörelsen Out-
ward Bound.18 Det hela blev därmed ett projekt av uppsträckning 
och utbildning också gällande människor i gemen. Den anglosaxis-
ka utomhuspedagogiken påverkades sannolikt mycket av kolonia-
lismen, till exempel i Australien och i Nya Zeeland (Newbery, 
2012; Taylor, 2013), där en del av projektet syftade till att civilise-
ra och socialisera de naturfolk som levde där, genom att med tvång 
bryta deras förbindelse med sitt ursprungliga levnadssätt mot ett 
modernare, mer rationellt och utbildningsrelaterat förhållande till 
                                                   
17 Jämför Vallberg Roth, A-C., (2014), i en komparativ studie om hur strävandemål re-
spektive uppnåendemål påverkar innehållet i, och definitionen av kvalitet, i nordisk för-
skola. 
18 Den engelska rörelsen Outward Bound, initierad av Kurt Hahn, hade som huvudinne-
håll ”character traning”. Mark Freeman diskuterar hur detta ändrades, framför allt re-
toriskt, 1960 till ”personlig utveckling” och självkännedom”, något som Freeman me-
nar reflekterade förändrad samhällelig kontext i det brittiska samhället under efterkrigs-
tiden. (Freeman, 2011). 
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Den nordiska inriktningen 
I Norden följde utomhuspedagogiken en delvis annan utveckling 
(Halldén, 2011; Pedersen Gurholt, 2008), även om inspirationskäl-
lan var England, som sammantaget har fått benämningen frilufts-
liv23. Pedersen Gurholt beskriver inriktningen, som har sitt ur-
sprung i Norge, som en sammanblandning mellan de engelska in-
fluenserna och de traditionellt norska:  
 

Owing to late modernization and urbanization friluftsliv as 

popular culture may be said to rest on two strands of origin: 

one in an aesthetic and adventurous approach inspired by for 

example, English explorers and brought forward by a Norwe-

gian bourgeois at the end of the nineteenth century, and another 

in the transformation of longstanding harvesting traditions of 

the rural regions. The old Nordic tradition of the public´s right 

to free access to outlying areas is the basic precondition for this. 

(Pedersen Gurholt, 2008, s. 56) 

  
Tillsammans med traditioner av tillgänglig landsbygd och natur 
kom till exempel unionsstriden24 och den framväxande nordiska 
(norska) nationalidentiteten att få stor betydelse genom en strävan 
att särskilja och idealisera naturen, som symbol för det storslagna 
och unika (Halldén, 2010). 

Framväxten av friluftslivet25 kom att prägla relationen mellan 
barn och natur på ett sätt som mer slog an på romantiska och se-
dermera nostalgiska, samt inte minst nationalistiska, strängar 
                                                   
23 Fridtjof Nansen lär ha myntat begreppet ”friluftsliv” 1916, efter sina expeditioner till 
Grönland och Nordpolen (Pedersen Gurholt, 2008). 
24 Den strid som föregick upplösningen av den nordiska unionen i början av 1900 och 
som resulterade i att Norge blev en självständig nation 1905. 
25 ”Friluftslivet har ofta inkluderat en från samhällets elit tydlig normativ argumente-
ring, inte minst i dess tidiga historia (Sandell & Sörlin, 2008). ”Man har varit övertygad 
om den viktiga roll för mängder med vad man uppfattat som centrala samhällsuppgifter 
till exempel nationell identitet, folkhälsa och social fostran men kanske inte alltid så 
intresserad av att få friluftslivets påstådda effekter eller folkliga förankring under forsk-
ningens kritiska lupp” (Naturvårdsverket, Rapport 6547, (2013 s. 16).  
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likt också bidragit till fokus på genusutjämning, genom den ur-
sprungliga uppdelningen mellan flick- och pojkscouter, en uppdel-
ning som senare övergavs (Nilsson, 1999; www.scouterna.se/om-
scouterna).  

Scouternas ideologi och arbetssätt har vidare sannolikt haft stor 
betydelse för och inverkan på utomhuspedagogikens utformning 
och den pedagogiska inriktningen av densamma, till exempel ge-
nom starkt fokus på ”learning by doing”. ”Learning by doing” fö-
respråkas till förmån för teoretisk lärande och accentuerar det 
praktiska och direkta görandet. Det här praktiska inslaget finns ak-
tivt representerat inom utomhuspedagogiken genom termer som 
beskriver relationen mellan naturlandskapet utomhus och barn, 
som ”autentiskt lärande” och ”upplevelsebaserat” eller ”plastbase-
rat” lärande, som dessutom ofta betecknas som något som tar 
”alla sinnen” i anspråk och är ”holistiskt” betingat i det handlar 
om upplevelser som berör ”hela” människan. Dessa begrepp och 
resonemang återkommer också i många av de texter inom utom-
huspedagogiken som är aktuella (Barr, Nettrup och Rosdahl, 2011; 
Brügge, Glantz och Sandell22, 2011; Dahlgren, 2007; Jordet, 2010; 
Szczepanski, 2008; Wickman och Wohlin, 2004). ”Att gripa för att 
begripa” vidare, är en anspelning på ”hands on learning”, som an-
vänds av den norske utomhuspedagogikförespråkaren Jordet, 
(2010). 

Sammantaget har den anglosaxiska inriktningen haft ett starkt 
fokus på naturen som fostrare, med inslag av en syn på naturen 
som något som kan erövras, tämjas och kontrolleras för särskilda 
ändamål.  

Den kan även sägas ha utspelat sig på en i huvudsak maskulint 
artikulerad arena – för män, av män och gällande traditionellt 
manliga aktiviteter (Nilsson, 1999). 
 
                                                   
22 I Brugge et al. behandlas framför allt friluftsliv och friluftslivets pedagogik. 
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Den nordiska inriktningen 
I Norden följde utomhuspedagogiken en delvis annan utveckling 
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Tillsammans med traditioner av tillgänglig landsbygd och natur 
kom till exempel unionsstriden24 och den framväxande nordiska 
(norska) nationalidentiteten att få stor betydelse genom en strävan 
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Framväxten av friluftslivet25 kom att prägla relationen mellan 
barn och natur på ett sätt som mer slog an på romantiska och se-
dermera nostalgiska, samt inte minst nationalistiska, strängar 
                                                   
23 Fridtjof Nansen lär ha myntat begreppet ”friluftsliv” 1916, efter sina expeditioner till 
Grönland och Nordpolen (Pedersen Gurholt, 2008). 
24 Den strid som föregick upplösningen av den nordiska unionen i början av 1900 och 
som resulterade i att Norge blev en självständig nation 1905. 
25 ”Friluftslivet har ofta inkluderat en från samhällets elit tydlig normativ argumente-
ring, inte minst i dess tidiga historia (Sandell & Sörlin, 2008). ”Man har varit övertygad 
om den viktiga roll för mängder med vad man uppfattat som centrala samhällsuppgifter 
till exempel nationell identitet, folkhälsa och social fostran men kanske inte alltid så 
intresserad av att få friluftslivets påstådda effekter eller folkliga förankring under forsk-
ningens kritiska lupp” (Naturvårdsverket, Rapport 6547, (2013 s. 16).  
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Liksom Pedersen Gurholt beskriver de alltså en sammanbland-
ning av den anglosaxiska och den nordiska föreställningen om na-
turen, som sedermera kom att betecknas som typiskt ”nordisk”. 
Generellt kan sägas att denna nordiska definition av friluftsliv, och 
dess praktiska tillämpning i till exempel lagstiftad allemansrätt är 
likartad för de nordiska länderna (Sandell, 2011). Pedersen Gur-
holt lyfter också fram hur friluftslivet kom att representera en civi-
lisationskritik till förmån för den fria naturen som människans rät-
ta hem, ofta med inslag både av det mansdominerade anslaget - den 
virile mannen som utmanar och besegrar naturen – blandat med en 
romantisk syn på naturen som en räddning från kulturens hotande 
ruin (Pedersen Gurholt, 2008). 

Även den nordiska utomhuspedagogiken kan således sägas ha 
sitt ursprung i en maskulint orienterad värld, men personifierad av 
manliga upptäcktsresande och frihetsälskande erövrare, snarare än 
disciplinerade krigare och överlevare. 

Ovan är det möjligt att identifiera två olika diskurser – en som 
baseras på naturen som plats för och källa till lärande, uppfostran 
och socialisation och en som framhäver dess romantiska och käns-
lomässiga sida genom identifikation med (den goda) naturen och 
en slags ursprunglig tillhörighet och som en plats för inre uppbygg-
lighet och välbefinnande. Nedan beskriver jag hur de här diskur-
serna tar sig uttryck i en mer specifikt svensk kontext. 
 
Den svenska inriktningen 
Sverige har en omfattande förenings- och organisationshistoria, 
och särskilt framträdande är de rörelser som bildades vid framväx-
ten av det moderna samhället vid 1900-talets början (Henriksson, 
2000).27 
                                                   
27 Emigrationen, industrialiseringen och folkomflyttningen i Sverige var grunden för det 
sena 1800-talets folkrörelser. Den äldsta av dem, den frireligiösa väckelsen, stod i nära 
förbindelse med den folkliga svenska nykterhetsrörelsen, som i sin tur sekulariserades 
efter hand och istället kom att ingå i nära samarbeten med arbetarrörelsen och olika 
folkbildningsförbund (Henriksson, 2000). 
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(ibid). Humberstone och Pedersen (2001) skriver om och gör en 
historisk jämförelse mellan den norska och den engelska rörelsen 
där de visar att det finns många gemensamma utgångspunkter, 
men att också skillnader finns i den samhälleliga kontexten, som 
gett olika utveckling, särskilt på grund av frågor kring klass och 
kön.26 

Som jag beskrivit ovan gällde den engelska utomhuspedagogiken 
ursprungligen bara pojkar och riktades således mot en manlig are-
na baserad på pojkens intressen och benägenhet att vara fysisk ge-
nom ”typiska” mansaktiviteter såsom klättring, fiske, jakt, och 
tekniker för förmågan att överleva i och av naturen. I Norge var 
det en annan inriktning som accentuerades, och det var då snarare 
frågan om naturens del i nationsbygget, en kanonisering och ro-
mantisering av naturen som kom att underblåsa också den natio-
nella känslan, främst genom utskiljande och omhuldande av den 
specifikt nationella (norska) naturen och de typiska naturslag som 
fanns där, såsom till exempel fjäll och fjordar. Humberstone och 
Pedersen (2001) beskriver vidare hur den engelska och den norska 
rörelsen kom att påverka och influera varandra, i ett utbyte av 
fostrande och naturfilosofiska idéer: 
 

/… the heritage from the British male upper class spread to Eu-

rope and to Norway. In Norway this coincided with the rise of 

an independent Norwegian national state (1905) and the build-

ing of an independent (male) national identity. In the UK out-

door education developed as a counter to urbanization and the 

perceived youth ‘problem’, offering ‘character building’ chal-

lenges in very masculine contexts. The environmental dimension 

and ecological awareness philosophical underpinnings appear to 

have partly owed from Norway to the UK through the work of 

‘deep ecologists’ such as Naess. (ibid., s. 26) 

                                                   
26 Klassperspektiv gällande framväxten av utomhuspedagogiken kommer av utrymmes-
skäl inte att diskuteras specifikt inom ramen för denna studie, även om det är en viktig 
och betydelsefull aspekt på densamma. 
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Svenska nätverk 
Utomhuspedagogik riktad till yngre barn finns representerad på en 
mångfald nivåer i det svenska samhället och av flera skilda intres-
segrupper med förankring inom vitt skilda discipliner och diskur-
ser. 

Jag gör inte anspråk på att kunna ge en heltäckande bild och det 
kan finnas aktörer som inte nämns här. Min avsikt med att ändå ta 
upp nätverken är att exemplifiera och visa hur etablerat friluftsli-
vet, och utomhuspedagogiken, är i Sverige, och dess breda samhäl-
leliga förankring.31 Det produceras också en mängd policy (Klas-
son, 2010) på området genom olika aktörers både enskilda och 
ibland samarbetsbaserade utgivning av material, såsom rapporter, 
informationsfoldrar och forskning och de tillhandahåller även ofta 
material som kan användas i det pedagogiska arbetet med yngre 
barn.32 

Friluftslivet i Sverige33 utgör en lång tradition och är väl förank-
rat på institutionell nivå. De statliga myndigheter och organisatio-
ner som har som uppdrag att genom forskning och information 
stimulera till friluftsliv är, för att nämna några, Naturvårdsverket,34 
Skogsstyrelsen,35 och intresseorganisationen Svenskt friluftsliv36 
vilken är paraplyorganisation för 24 medlemsföreningar.  
Det nationella nätverket Utenavet består av sex olika parter:  
 
• NCFF (Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos 

barn och ungdom), som driver information och kampanjer, till 
exempel ”Gå och cykla till skolan”.37 

                                                   
31 Med bred samhällelig förankring menar jag både organisatorisk representation och del 
i en kulturell identitet. För en grundlig genomgång av friluftslivets historia, där dess 
framväxt och utveckling i Sverige, se Sandell & Sörlin (2008). 
32 Till exempel har Skogen i skolan ett omfattande material av övningar tillgängliga på 
sin hemsida som riktar sig till förskolebarn och som kan användas i ”skolskogen”. 
33 Se tidigare diskussion om den nordiska inriktningen inom utomhuspedagogiken. 
34 www.naturvardsverket.se 140710 
35 www.skogsstyrelsen.se 140730 
36 www.svensktfriluftsliv.se 140730 
37 www.ncff.se 140730 
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Det gäller även framväxten och utvecklingen av de organisatio-
ner som värnade friluftsliv och naturkontakt och bidrog till bil-
dandet av det som efter andra världskriget kom att benämnas som 
allemansrätten28(Sandell, 2011).  

I Sverige finns flera aktiva och breda nätverk av aktörer som ar-
betar med utbildning, upplysning och verkande för ökat friluftsliv29 
ur olika aspekter, till exempel integration och folkhälsa, aktiv fri-
tid, rekreation och allmänhetens naturkontakt. I Naturvårdsverkets 
rapport Friluftsliv i förändring fastslås att denna starka förankring 
i icke-akademiska utbildningsmiljöer har bidragit till att forsk-
ningsanknytningen gällande friluftslivet i Sverige ännu så länge är 
svag (Fredman et al., 2013). I rapporten Mångnatur diskuteras 
den, i ett globalt perspektiv, ”udda och perifera syn” på naturen 
som har utvecklats i Sverige. Kombinationen av en i tiden inte helt 
avlägsen relation till landsbygden och en lättillgänglig natur, till-
sammans med den borgerliga kulturens naturidealisering har resul-
terat i naturdyrkan och en syn på naturen som en respit från sta-
dens krav på civilisation (Johansson, 2006). I ett övergripande per-
spektiv kan sägas att utvecklingen av friluftsbegreppet och det där-
till relaterade begreppet natursyn30, är starkt relationellt i förhål-
lande till samhällsutvecklingen i stort (Sandell, 2011). Hur utom-
huspedagogiken har kommit att utvecklas i olika riktningar och 
linjer är således en kontextuell fråga. Nedan beskriver jag översikt-
ligt hur utomhuspedagogiken är institutionellt organiserad i Sverige 
idag. 

 

                                                   
28 Den delvis kontroversiella allemansrätten som skyddar allmänhetens rättigheter och 
skyldigheter i förhållande till naturen kan sägas ha vuxit fram i samklang med national-
romantik, tillgänglig natur och nostalgi i förhållande till de snabbt föränderliga industri-
samhället, och är likartad i hela Norden. Begreppet allemansrätten började användas 
efter andra världskriget och sedan 1994 finns den inskriven i grundlagen i Sverige (San-
dell, 2011). 
29 Friluftsbegreppet diskuteras ingående i till exempel Emmelin et al., (2010). 
30 För problematisering av begreppet natursyn, se till exempel Johansson, (2006). 
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28 Den delvis kontroversiella allemansrätten som skyddar allmänhetens rättigheter och 
skyldigheter i förhållande till naturen kan sägas ha vuxit fram i samklang med national-
romantik, tillgänglig natur och nostalgi i förhållande till de snabbt föränderliga industri-
samhället, och är likartad i hela Norden. Begreppet allemansrätten började användas 
efter andra världskriget och sedan 1994 finns den inskriven i grundlagen i Sverige (San-
dell, 2011). 
29 Friluftsbegreppet diskuteras ingående i till exempel Emmelin et al., (2010). 
30 För problematisering av begreppet natursyn, se till exempel Johansson, (2006). 
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exempel Svenska Jägareförbundet (sponsor av Skogen i skolan) och 
Scouterna ingår bland de 24 medlemmarna.44 Friluftslivet kan såle-
des sägas vara en stor del av utomhuspedagogikens grundvalar, i 
kombination med att vara en djupt förankrad beståndsdel i den na-
tionella svenska identiteten.45  

Sedan 1996 utfärdar stiftelsen Håll Sverige rent så kallade Grön 
Flagg-certifikat till bland annat förskolor som ett bevis på att de 
aktivt arbetar med miljö ur olika aspekter.46 Vidare anordnas så 
kallade ”skräpplockardagar”, då bland annat förskolebarn upp-
muntras att plocka skräp i sin omgivning. Stiftelsen Håll Sverige 
Rent samarbetar även nära med nätverket Naturens år sedan 2009, 
som administreras av Naturvårdsverket. Ett exempel är nätverkets 
särskilda satsning på barn och unga genom Uteåret 2014 Ung, med 
ambitionen att motivera barn och unga att vara ute mer och öka 
kunskapen om allemansrätten.47 

På lokal nivå driver kommuner och politiska barnomsorgsaktö-
rer i kommunerna, till exempel Naturskoleföreningen och lärarför-
bunden, utomhuspedagogiska idéer, vidare frivilligorganisationer, 
framför allt Friluftsfrämjandet. 
 
Friluftsfrämjandet 
1892 bildades rörelsen Riksförbundet för skidlöpningens främjan-
de48- grundad av militärer – vilken sedermera kom att bli Frilufts-
främjandet. 

Tillsammans med andra organisationer som bildades kring se-
kelskiftet 1900, till exempel scouterna och en rad frivilligorganisa-
tioner,49 kom de tidigt att kampanja för ett ökat friluftsliv för all-
                                                   
44 www.svensktfriluftsliv.se 140420 Några av målen med denna paraplyorganisation är 
att höja friluftslivets status i samhället och att attrahera barn och ungdomar till ett ak-
tivt friluftsliv. 
45 För djupare historisk genomgång av friluftslivets historia och betydelse i Sverige se, 
”Friluftsliv i förändring” Rapport 6547, Naturvårdsverket (2013). 
46 Se även Ärleman Hagsér (2013). 
47 www.hsr.se/skola-och-forskola 140712 
48 Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige (1907).  
49 Hit sällar sig även nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen (Henriksson, 2000). 
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• NCU38 (Nationellt centrum för utomhuspedagogik) i Linkö-
ping, som både ger magister- och masterutbildningar i utom-
huspedagogik. 

• Skogen i Skolan,39 ett nationellt samverkansprogram mellan 
skolan och Sveriges ”skogliga intressenter”. 

• Naturskoleföreningen, med mottot ”Att lära in ute”, har miljö 
och ekologi i fokus och fungerar ofta som en kommunal resurs 
för till exempel vidareutbildning av skol- och förskolepersonal 
i utomhuspedagogik. Det finns idag cirka 90 stycken i Sverige. 
Naturskoleföreningen driver även bokförlaget Outdoor tea-
ching. 40 

• Friluftsfrämjandet, som initierade och startade de första ute-
förskolorna i Sverige, så kallade ”I ur och Skur” förskolor, och 
som allmänt driver verksamheter orienterade mot  ”Friluftsliv 
och utomhuspedagogik med upplevelsebaserat lärande både 
ute och inne”.41 

• Movium., centrum för stadens utemiljö., är ett nationellt cent-
rum knutet till SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).42 ”Reger-
ingen har gett Movium i uppgift att samordna och sprida kun-
skap om barns och ungas samspel med sin utemiljö”, står det 
att läsa på hemsidan. Movium driver nätverk och forsknings-
projekt. 

 
Hit kan också räknas av Naturvårdsverket initierade samarbeten, 
till exempel det mellanstatliga nordiska projektet, Frisk i Natu-
ren,43 som utifrån aspekter som hälsa och pedagogik argumenterar 
för fördelarna med utomhusvistelse. Samarbetsorganet för de ideel-
la friluftsorganisationerna Svenskt friluftsliv bildades 2007, där till 
                                                   
38 www.liu.se/ikk/ncu/?l=sv 140501 
39 www.skogeniskolan.se 140501 
40 www.naturskola.se 140804 
41 www.friluftsframjandet.se 121120 
42 www.movium.se 121120 
43 Ett nordiskt samarbetsprojekt som resulterat i framtagandet av informationsmaterial 
om utomhusvarandets många positiva effekter. Länk på Friluftsfrämjandets hemsida 
eller www.friskinaturen.org 140327  
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Friluftsfrämjandet kan sägas vara den huvudsakliga initiativta-
garen till uteförskolor inom ramen för barnomsorg i slutet på 80-
talet, i samband med att den kommunala förskolan byggdes ut. I 
takt med ökad institutionalisering av barndom blev utomhusvistel-
se för yngre barn på allvar intressant ur pedagogisk synvinkel i 
Sverige.  
 
Diskurser som kultur 
Tillsammans kan alla dessa organisationer och nätverk sägas bidra 
till formerandet av diskurser i den kulturella sfären som resulterar i 
att barns naturliga förbindelse med naturen sällan eller aldrig ifrå-
gasätts (Halldén 2011; Taylor 2013). De har alla samarbetsprojekt 
och enskilda satsningar på barn och unga som central del i sina 
verksamheter. I Sverige har friluftslivet och utomhusvistelse kom-
mit att förknippas med en nationellt, i kulturen djupt förankrad, 
”svenskhet” och förenande nationalkaraktär (Johansson, 2006; 
Sandell & Sörlin, 2008). Friluftslivet har starka historiska, och so-
ciala rötter och har i hög grad med rekreation och frivilligaktivite-
ter att göra.  

Det finns flera förklaringar till varför och hur de har utvecklats i 
just Sverige, men det som intresserar mig här är den del av frilufts-
livet som har emanerat i och manifesteras genom pedagogiska in-
stitutioner för yngre barn, och som i någon mån anses kunna ge 
dem egenskaper och beredskap att dels ”vara” men också ”bli” på 
ett särskilt önskvärt sätt (Qvortrup, 2005).  En ovanligt rik och 
tillgänglig natur, relativt sett, i kombination med en ganska sen och 
utspridd urbanisering,52 bidrar kanske till dess vidmakthållande 
och starka ställning, åtminstone i föreställningsvärlden53 (Daun, 
2006). 
                                                   
52 Rapporten Mångnatur (Johannsson, 2006), ger flera författares perspektiv på den 
svenska naturen och natursynen i Sverige ur ett mångkulturellt perspektiv. 
53 Undersökningar visar att svenskarna inte längre idkar friluftsliv i samma höga ut-
sträckning som de tror att de gör (Daun, 2006). 
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mänheten. En stor del av dessa verksamheter riktade in sig på barn 
och ungdomar. Den som tydligast utvecklades med inriktningen 
mot yngre barn var Friluftsfrämjandet.  

De verksamheter för yngre barn som Friluftsfrämjandet erbjuder 
delas in i tre grupper efter ålder: Skogsknopp (1-2 år), tillsammans 
med föräldrar, Skogsknytte (2-4 år), också med föräldrar och 
Skogsmulle (5-6 eller 7 år). Efter det kan barnen fortsätta i Strö-
varna (7-12 år). Alla verksamheter bygger på ideellt arbete utfört 
av till exempel föräldrar som får så kallad ledarutbildning. Förut-
om att vistas i och lära sig om naturen erbjuder föreningen olika 
aktiviteter, så som skidåknings- och skridskoskola. 

Friluftsfrämjandet erbjuder också en verksamhet som heter 
”Skogsmulle i förskolan” där förskollärare erbjuds utbildning till 
ledare inom ramen för Friluftsfrämjandet, och som i sin tur leder 
till att hela förskolan blir certifierad att få utöva denna verksamhet 
med barnen (Skogsmulle är ett skyddat varumärke). Medlemskapet 
följer sedan dessa ”certifierade” femåringar även på fritiden så att 
de då kan ta del av Friluftsfrämjandets övriga aktiviteter.50 

Detta förfarande kan ses som ett sätt att nå barnen, inte längre 
via föräldrarna, utan via förskolan som de går på. Den övergripan-
de programförklaringen för dessa verksamheter är:  
 

Vår verksamhet tillfredsställer barnens nyfikenhet och upptäck-

arglädje samt utvecklar barnens ansvar för det som lever. Ju 

yngre barnen är när de får sin första kontakt med naturen desto 

större blir deras intresse för naturen under resten av livet! 51 

 

                                                   
50 www.friluftsframjandet.se 140703). 
51 www.friluftsfrämjandet-se 140709), något som förtydligas ytterligare på hemsidan: ”Forskning 
visar att den fria leken utomhus utvecklar barn både socialt och emotionellt. Att använ-
da sig av naturen i lärandet väcker lusten och stimulerar hjärnans tillväxt, särskilt i åld-
rarna tre till sex år.” (http://www.friluftsframjandet.se/i_skolan 150216).  Liknande reso-
nemang förs i radioprogrammet Barnen i SR, P1, avsnittet Barnen i skogen som sändes för första 
gången 120921 – där den intervjuade förskolläraren menar att det är en fördel om barnen börjar så 
tidigt som möjligt i uteförskolan, det vill säga innan de blivit ”förstörda”. 
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50 www.friluftsframjandet.se 140703). 
51 www.friluftsfrämjandet-se 140709), något som förtydligas ytterligare på hemsidan: ”Forskning 
visar att den fria leken utomhus utvecklar barn både socialt och emotionellt. Att använ-
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Nedslag i tidigare forskning  
Forskning både utgör och rör sig inom diskurser och är en del av 
samhället sådant de framträder, skapas och förändras över tid. När 
jag fördjupat mig i ämnet utomhuspedagogik för yngre barn54 har 
jag kunnat urskilja en relativt entydig bild av vilka diskurser som 
sammanfaller och möts inom detta fält, både i Sverige och interna-
tionellt55, och att merparten av forskningen bedrivs ”inom” fältet.  

     Tidigare har jag beskrivit utomhuspedagogikens historiska 
framväxt och formering i två skilda utvecklingslinjer. Nedan disku-
teras forskning som direkt berör hur yngre barn på olika sätt i 
forskning relateras till natur och utomhuspedagogik. 

Sociologen Lindsay Prior (2011) diskuterar hur man kan förhål-
la sig till forskning (egentligen studiet av forskning som dokument 
betraktat, som text, publicerat resultat och diskurs, det vill säga 
hur dokumenten framträder kontextuellt) i det att forskning bely-
ser problem ur olika perspektiv. Han förslår att den kan delas in i 
sådan forskning som fungerar som resurs (engelska resource), det 
vill säga som fokuserar på forskningsämnets innehåll, som kan 
fungera som argument för någonting och ofta har ett visst uppnå-
endesyfte. Den andra typen av forskning kallar Prior för forskning 
                                                   
54 Jag har gjort databassökningar på engelska children and outdoor education, outdoors 
and children, preschool children, preschool teaching and outdoor education, early years 
and outdoors, children and nature framför allt i databaser som ERIC via EBSCO och 
ERC (Education Research Complete), och fått en mycket stor mängd träffar, då den 
internationella forskningen i ämnet är både omfattande och rik. Flera diskurser kan 
skönjas i forskningssammanhang och kanske ännu mer tydligt i policy som utgår från 
den svenska förhållanden, det vill säga representerade av väletablerade organisationer 
såsom Svensk turistförening samt myndigheter som Naturvårdsverket och Folkhälsoin-
stitutet (se tidigare avsnitt). 
55 Med internationellt avses sådant material som finns tillgängligt på engelska, vilket kan 
vara en begränsning eftersom pedagogik ofta är, eller har varit, en relativt lokalt natio-
nell företeelse. Då jag i denna studie är ute efter att belysa den svenska diskursen med 
hjälp av en del internationell forskning kan detta kanske vara att överse med. Vidare går 
svenska friluftsfrämjandets koncept på export till en rad icke engelskspråkiga länder, till 
exempel Japan, Ryssland, Baltikum, och Libanon. 
http://www.friluftsframjandet.se/lidingo/rapporter 140211 
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Det som för en helt oinvigd skulle framstå som en ganska radi-
kal handling – att i det svenska klimatet anordna förskoleverksam-
het utomhus, året runt, varje dag, där utomhusvarandet har priori-
tet och där alla vardagsrutiner bedrivs utomhus – har alltså en 
stark förankring i etablerade föreningar, organisationer och inte 
minst nätverk, som alla på ett eller annat sätt normaliserar och 
vidmakthåller relationen mellan barn och natur. 

Som Olwig och Gulløv (2003) uttrycker det gällande hur det ut-
bud av förskoleverksamhet som finns tillgängligt ofrånkomligen 
speglar vuxnas idéer och förställningar kring barn och barndom: 

 

…day-care arrangements are packed with moral assumptions 

and understandings concerning individual autonomy, social co-

herence and conceptions of children and childhood/…/While an 

important stated goal of day-care practice is to teach children to 

make decisions for themselves, their choices are restricted by the 

fact that they cannot place themselves, nor do they have influ-

ence on adult ideas of what is a proper childhood./…/The poli-

tics of placing children is an integral part of the cultural under-

standing of the social development and formation to tomor-

row´s citizens. (ss. 2-3) 

 

Jag har ovan övergripande beskrivit utomhuspedagogikens huvud-
sakliga ursprung, som i Norden har fått en särskild inriktning med 
beståndsdelar som dels rationalitet och lärande, dels en syn på na-
turen som något skyddsvärt och romantiskt och en del av natio-
nalkaraktären. Jag har också diskuterat hur denna riktning, ofta 
kallad friluftsliv, har en stark institutionell ställning i det svenska 
samhället. Tillsammans vidmakthåller och vidarebefordrar en 
mängd aktörer denna särskilda inställning till, och tolkning av, na-
turen i relation till yngre barn, som till exempel kommer till mate-
riellt uttryck genom utomhuspedagogisk förskoleverksamhet och 
som kommer till diskursivt uttryck, till exempel genom texter om 
dessa verksamheter. 
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Nedslag i tidigare forskning  
Forskning både utgör och rör sig inom diskurser och är en del av 
samhället sådant de framträder, skapas och förändras över tid. När 
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forskning relateras till natur och utomhuspedagogik. 

Sociologen Lindsay Prior (2011) diskuterar hur man kan förhål-
la sig till forskning (egentligen studiet av forskning som dokument 
betraktat, som text, publicerat resultat och diskurs, det vill säga 
hur dokumenten framträder kontextuellt) i det att forskning bely-
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sådan forskning som fungerar som resurs (engelska resource), det 
vill säga som fokuserar på forskningsämnets innehåll, som kan 
fungera som argument för någonting och ofta har ett visst uppnå-
endesyfte. Den andra typen av forskning kallar Prior för forskning 
                                                   
54 Jag har gjort databassökningar på engelska children and outdoor education, outdoors 
and children, preschool children, preschool teaching and outdoor education, early years 
and outdoors, children and nature framför allt i databaser som ERIC via EBSCO och 
ERC (Education Research Complete), och fått en mycket stor mängd träffar, då den 
internationella forskningen i ämnet är både omfattande och rik. Flera diskurser kan 
skönjas i forskningssammanhang och kanske ännu mer tydligt i policy som utgår från 
den svenska förhållanden, det vill säga representerade av väletablerade organisationer 
såsom Svensk turistförening samt myndigheter som Naturvårdsverket och Folkhälsoin-
stitutet (se tidigare avsnitt). 
55 Med internationellt avses sådant material som finns tillgängligt på engelska, vilket kan 
vara en begränsning eftersom pedagogik ofta är, eller har varit, en relativt lokalt natio-
nell företeelse. Då jag i denna studie är ute efter att belysa den svenska diskursen med 
hjälp av en del internationell forskning kan detta kanske vara att överse med. Vidare går 
svenska friluftsfrämjandets koncept på export till en rad icke engelskspråkiga länder, till 
exempel Japan, Ryssland, Baltikum, och Libanon. 
http://www.friluftsframjandet.se/lidingo/rapporter 140211 
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Det som för en helt oinvigd skulle framstå som en ganska radi-
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make decisions for themselves, their choices are restricted by the 

fact that they cannot place themselves, nor do they have influ-
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standing of the social development and formation to tomor-

row´s citizens. (ss. 2-3) 
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Barns lärande om, i och av naturen, anses baseras på deras 
grundläggande speciella relation med densamma och även på barns 
behov av konkretion och direkthet. Naturen tillskrivs ofta ”egen-
skaper” som kommer barnet till del, som skönhet och utmaning 
och ”affekt” anses vara en särskild god grogrund för lärande. Dis-
kussionen om naturens förmåga att ge tidiga känslomässiga intryck 
och upplevelser av naturen som grund för livslånga och affektiva 
relationer med denna, som återfinns hos Chawla (2007, 2014) 
skriver även Ruth Wilson (1995, 1996, 2012) om, men med större 
fokus på vad som händer med barn om det här inte tillgodoses: 
 

In today´s society, more and more children are living isolated 

from the natural environment and are given few opportunities 

to experience it first-hand. These children will grow up without 

memories of knowing or experiencing the environment in a 

deep and direct way. This is cause for concern, in that what an 

individual experiences during childhood has dramatic implica-

tions for the rest of her life. Attitudes, values, dispositions, and 

skills acquired during childhood tend to be carried over into 

adulthood. Even memories of experiences play an important 

role in shaping one´s identity and the way individuals define 

themselves. (Wilson, 1996 s. 121)  

 
Den känslomässiga bindningen till naturen, de psykologiska sin-
nesintrycken och den ”holistiska” upplevelsen av naturen anses 
oumbärlig för utvecklandet av en djup och långsiktig relation till 
densamma, och står också i samklang med den egna identiteten. 

Det är dock inte bara Wilson och Chawla som refererar till det 
naturliga barnet, eller det historiska barnet som haft en annan, mer 
självklar, tillgång till djur och natur än dagens barn. Flera forskare 
                                                                                                            
tränande material och ”förberedda miljöer” (prepared environment), som anses särskilt 
stimulerande (Gilder, 2009). Så förespråkas också ibland kulturella uttryck, till exempel 
konst och sagor, som en ingång till naturintresse (Kupetz & Tweist, 2000). 
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som ämne (engelska topic), det vill säga forskning som belyser äm-
net och handlar om ämnet med fokus på den kontext i vilken 
forskningen görs, vad forskningen konstruerar för någonting och 
vad den konstruktionen eventuellt gör.56 Det är enligt den här upp-
delningen jag kommer att diskutera tidigare forskning och själv 
placera mig i det sistnämnda fältet, forskning som ämne.  

Jag vill här gärna påpeka att Priors kategoriseringar är ett struk-
turerande grepp och att all forskning kan användas som det ena 
eller andra, beroende på vilket perspektiv forskaren har, och i vil-
ket sammanhang forskningen presenteras. 
 
Forskning som resurs 
Enligt Prior har en stor del av samhällsvetenskaplig forskning tra-
ditionellt varit av detta slag. Forskning används som argument eller 
bevis för någon riktning eller verksamhet och bygger ofta på tidi-
gare forskning inom samma domän, det vill säga inom ramen för 
och i förhållande till sin kontext.  Det handlar framför allt om ef-
fekter och implementering, det vill säga varför och hur någonting 
kan eller bör göras.57 Sammantaget kan forskningen kring utom-
huspedagogik för yngre barn nästan undantagslöst placeras i denna 
kategori, det vill säga som resurs. Det handlar ofta om utomhuspe-
dagogikens hur, vad och varför (inte).  
Flera forskare tillskriver naturen mystik och metafysiska värden 
som barnet bäst av alla människor står i naturlig kontakt med.  

Skönhet och variation i naturslag och årstider förväntas ”göra” 
något med barn och etablera en relation som de bär med sig fram i 
vuxen ålder, och som verkar förbyggande gällande varsamhet med 
och respekt för naturen. En stark förespråkare för detta är Louise 
Chawla, som har skrivit mycket om den metafysiska förbindelsen 
mellan barn och natur, med inspiration från Montessoripedagogi-
ken.58  
                                                   
56 Prior gör ytterligare undergrupperingar men dem går jag inte in på här. 
57 Jämför Rickinson, et al (2004). 
58 Barns naturliga släktskap med naturen anses bäst kunna vidmakthållas genom positi-
va möten med densamma. Inom Montessoripedagogiken talar man om speciella sinnes-
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The evidence for improvement, which child psychologist Aric 

Sigman calls the “countryside effect” is considerable. He found 

that children exposed to nature scored higher on concentration 

and self-discipline; improved their awareness, reasoning and ob-

servational skills; did better in reading, writing, math’s, science 

and social studies; were better at working in teams; and showed 

improved behavior overall (Bird, 2007). But children don´t 

simply learn more, or learn better, when freed from their desks. 

They also learn differently, experiencing improvements in four 

specific ways: 

- Cognitive Impacts (greater knowledge and understanding) 

- Affective Impacts (attitudes, values, beliefs and self-

perception) 

- Interpersonal and Social Impacts (communication skills, 

leadership and teamwork). 

- Physical and Behavioral Impacts (fitness, personal behav-

iors and social actions (Dillon 2005). 

So children who learn outdoors learn more, understand 

more, feel better, behave better, work more cooperatively and 

are physically healthier. Not a bad result from simply changing 

the location where they are being taught. (ibid. s. 9) 

 
Utomhuspedagogik tillskrivs således många fördelar. Barn blir och 
lär i alla delar ”bättre” när de undervisas utomhus.  

En stor del av resursforskningen utgör sammanfattningsvis dels 
metodologisk utveckling – det vill säga beskriver hur något bör gö-
ras och hur det kan göras bättre, ofta genom fallstudier och empi-
rinära exempel, samt dels argumenterande forskning – varför det 
är viktigt med utomhuspedagogik för yngre barn och varför insla-
get av det bör ökas och breddas, inte sällan sammankopplat med 
nutida problem som identifieras som specifikt barndomsrelaterade 
– stillasittande, digitalisering, fetma samt bristande ekologisk kun-
skap och naturkontakt (Louv, 2005; Orr, 1992; Sobel, 1995; 
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skriver om hur viktig restaureringen av det förhållandet är för att 
den negativa trenden, med hotande alienation mellan barn (och 
den framtida människan) och miljön, ska kunna brytas (Nabhan & 
Trimble, 1995; Stein, 2001).  

Sobel (1995) skriver om att relationen mellan barn och natur 
måste vårdas och utvecklas med försiktighet. Barn hålls undan 
verkligheten samtidigt som de får en mängd information om den 
som de är alldeles för små att hantera, om till exempel miljöförstö-
ring. Samtidigt som deras kunskaper ökar genom undervisning och 
tillgång på information minskar deras direktkontakt med naturen 
vilket bidrar till en naturens objektifiering, eller som Sobel uttryck-
er det som ekofobi – rädsla för och i värsta fall aversion mot natu-
ren. Resultatet av det kallas i en del litteratur för ”nature deficit 
disorder” eller ekologisk alienation, motsatsen till det som ibland 
kallas ekologisk läskunnighet (ecological literacy) (Louv, 2007; 
Moss, 2013; Wilson, 2012), och här tas också sådana aspekter som 
trafik, teknik och urbanisering upp som hot mot barns naturkon-
takt. Även i Brembeck et al. (2004) diskuteras att uteförskolor 
skulle kunna ses som en proteströrelse mot barndomens institutio-
nalisering och ses som ett värnande om barns frihet och utomhus-
lekar. Amerikanske Rickard Louv (2005) skapade mycket debatt 
och blåste nytt liv i den anglosaxiska rörelse som förespråkar ut-
omhuspedagogik, med sin dystopiska skrift Last child in the 
woods, där han myntade begreppet nature deficit disorder – det 
tillstånd som barn i det moderna samhället kommer att lida av då 
avståndet mellan dem och naturen ökar (Louv, 2005; Taylor, 
2013). Den följdes av ett upprop som kallades Leave no Child In-
side (Louv, 2007), att jämföra med den allmänna amerikanska ut-
bildningsplanen No Child Left Behind (2002).  

Ett långt men illustrativt citat som visar exempel på hur utom-
huspedagogik framställs som ett framgångskoncept och som bot på 
nutidens ”farliga” barn (Ideland & Malmberg, 2014), är taget ur 
den engelska statliga rapporten Natural Childhood (Moss, 2013): 
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könen (Lpfö, 2010). Inom utomhuspedagogisk forskning finns ge-
nus ofta med som ett argument, då naturen betraktas som en neu-
tral, mindre könskodad plats för gränsöverskridande lek och i av-
saknad av könskodade attribut och ”rumsliga” traditioner (se dis-
kussion av Ärlemalm – Hagsér & Sandberg, 2013). På senare tid 
förekommer utomhuspedagogik som forskningsämne oftast i sam-
band med fokus på miljömedvetenhet och hållbar utveckling (Da-
vis & Elliott, 2014; Szczepanski, 2013), samt i förhållande till äm-
nesdidaktik gällande yngre barn, till exempel gällande matematik59.  

Begrepp som handlingskompetens och meningsskapande är un-
der uppsegling i diskursen för hållbarhet och hållbart lärande, och 
åsyftar ett reflekterande kritiskt förhållningssätt till kunskap och 
natur hos barn, sprunget ur att de utvecklar en relation till denna 
(Chawla & Rivkin, 2014; Hedefalk,60 2014; Knight, 2013).61 Efter-
som relationen mellan barn och natur accentueras innefattar läran-
de för hållbar utveckling ofta utomhuspedagogik, det vill säga inte 
bara lärande om miljön och naturen utan lärande på plats i den-
samma (se till exempel Beery, 2013). 

Klaar och Öhman definierar meningsskapande som: ”kognitiva, 
fysiska, moraliska och estetiska kvaliteter och naturinnehållet in-
nebär omsorg om naturen, hälsa och välbefinnande i naturen och 
                                                   
59 Kring år 2005 började det komma böcker i Sverige som riktade sig till förskolan och 
som handlade om just matematik. Begrepp som ”utematte”, ”utomhusmatematik”, 
”matematik i naturen” osv började långsamt bli etablerade och nu finns det relativt gott 
om material som förespråkar och behandlar matematik för förskolebarn utomhus, till 
exempel Räkna med utemiljön (Gustavsson, Johansson & Jernberg, 2005), Gå ut och 
räkna i skogen (2005), Att lära in matematik ute (Molander, 2005), Utematte för me-
ningsfullt lärande (Ohlsson, Forsbäck & Ohlsson, 2006), Lustfyllda övningar, utomhus 
gör matematiken begriplig (Selin, 2008), Lek och lära matematik ute (Molander, 2008). 
60 I sin avhandling Förskola för hållbar utveckling beskriver Maria Hedefalk undervis-
ningssituationer i förskolan på följande vis: ”Undervisning definieras i studien /…/ som 
att rikta barnens uppmärksamhet mot ett visst undervisningsinnehåll. Frågan om lärare i 
förskolan ska undervisa eller inte blir därmed ointressant, vad som är viktigt att ta reda 
på mot vilket innehåll barnens uppmärksamhet riktas och hur detta riktande går till” 
(2014, s. 61). 
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Szczepanski 2013; Wilson, 1995). Gällande till exempel relationen 
mellan hälsa och lärande finns det forskning som tar sin utgångs-
punkt i utomhusvistelsens välgörande effekter på till exempel barn 
med utåtagerande beteende eller koncentrationssvårigheter (Moss, 
2013; Wirth & Rosenow, 2012). 

Flera forskare menar att naturkontakt är en förutsättning för 
barnsutveckling och att naturen inte bara gynnar kreativitet och 
förhöjd kognitionsförmåga utan också gör barn både lugnare och 
mer fokuserade på olika uppgifter (Crain, 1997; Nedovic & Mor-
rissey, 2013).    Naturen påstås också ha positiv effekt på blyga el-
ler sörjande barn (Renner, 2011), och därutöver finns forskning på 
det medicinska och idrottsliga området om sambandet mellan fy-
sisk aktivitet, hälsa och lärande (Björklind, 2005; Thigpen, 2007).  

Även sociala relationer och fritidsintressen betraktas som ”frisk-
hetsfaktorer” och de anses båda utvecklas av utomhusvistelse. I sin 
senaste bok beskriver Louv hur hjärna, kropp och natur tillsam-
mans bildar vitamin N (n som i natur), något som resulterar i en 
”hybrid hjärna”. 

Louv beskriver denna hybrida hjärna som tillhörande en hög-
presterande framtidsmänniska, förmögen att skapa naturlig balans 
i tillvaron, där broar byggs mellan de virtuella inslagen i dagens 
samhälle och verkligheten (Louv, 2012).  

När det gäller pedagogisk forskning har till exempel Susanne 
Klaar och Johan Öhman (2013) skrivit om hur relationen mellan 
undervisning, lärande processer och naturinnehåll är sammanlän-
kade med och innehåller kombination av både utbildning och om-
sorg. De menar också i en annan studie, (Klaar & Öhman, 2014), 
att den utomhusvistelse som finns accentuerad i den svenska för-
skolans läroplan tillsammans med det särskilt demokratiska ansla-
get i densamma skapar goda förutsättningar för individer att ut-
veckla så kallad handlingskompetens. Genom utomhuspedagogi-
ken möjliggörs demokrati, inflytande och meningsskapande i den 
svenska förskolan (ibid). I relation till en kompensatorisk och de-
mokratisk förskola står dess uppdrag att utjämna skillnader mellan 
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könen (Lpfö, 2010). Inom utomhuspedagogisk forskning finns ge-
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59 Kring år 2005 började det komma böcker i Sverige som riktade sig till förskolan och 
som handlade om just matematik. Begrepp som ”utematte”, ”utomhusmatematik”, 
”matematik i naturen” osv började långsamt bli etablerade och nu finns det relativt gott 
om material som förespråkar och behandlar matematik för förskolebarn utomhus, till 
exempel Räkna med utemiljön (Gustavsson, Johansson & Jernberg, 2005), Gå ut och 
räkna i skogen (2005), Att lära in matematik ute (Molander, 2005), Utematte för me-
ningsfullt lärande (Ohlsson, Forsbäck & Ohlsson, 2006), Lustfyllda övningar, utomhus 
gör matematiken begriplig (Selin, 2008), Lek och lära matematik ute (Molander, 2008). 
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2011; Humberstone, 2001; Joyce, 2012) och motsvarande forsk-
ning som behandlar den nordiska historiska utvecklingen av fri-
luftslivet och vilka implikationer det har för den naturkontakt och 
det miljömedvetande som människor har idag (Beery, 2013; Fred-
man et al., 2013: Sandell & Sörlin, 2008). 

Något av denna forskning har jag redan skrivit om ovan i dis-
kussionen av utomhuspedagogikens allmänna bakgrund och ut-
vecklingslinjer. I dessa material kan den utomhuspedagogiska dis-
kursens utveckling följas, varför de också har betydelse för innehål-
let i texter om utomhuspedagogik för yngre barn. 

Det finns också spänningar och kritik inom det fält som jag här 
kallar resursforskningen. Gällande dessa spänningar mellan olika 
perspektiv finns det en särskild gren inom den utomhuspedagogis-
ka forskningen som problematiserar de kontrasterande diskurserna 
som outdoor education anses innehålla – den mellan framhållandet 
av det fritt lekande, av naturens vildhet utmanade och kreativt sti-
mulerade barnet, och en diskurs som istället förespråkar begrän-
sande säkerhet, kontroll och skolliknande instrumentellt lärande 
(Kernan & Devine, 2010; Waller et al., 2010), oftast till förmån 
för vikten av lek. På samma sätt finns en hel del forskning vars 
ambition är att implementera utomhuspedagogik i styrdokument 
och läroplaner för att stärka och säkerställa barns naturkontakt, i 
till exempel USA (Lorbach & Jinks, 2013), på Island (Einarsdottir, 
2011), i Storbritannien (till exempel Peterson, 2013), i Norge 
(Buckland, (1990); Jordet (2010), och i Sverige med Nationellt 
centrum för utomhuspedagogik i Linköping (NCU) i spetsen. För 
utomhuspedagogikens utbredning och utveckling i Sverige har An-
ders Szczepanski (1994, 2008, 2013), och nationellt centrum för 
utomhuspedagogik i Linköping, som driver en omfattande utbild-
nings- och konferensverksamhet om utomhuspedagogik, haft stor 
betydelse.62. Motsvarande verksamhet i de nordiska länderna drivs 
                                                   
62 Till exempel “NCU I Vimmerby 2008-2011”, “Med rötterna i Linköpings universitet 
och fötterna i Astrid Lindgrens Vimmerby.” Hämtad från 
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kunskap om naturens fenomen och processer” (Klaar & Öhman, 
2013 s. 37). 

Eva Änggård har följt en uteförskola i ett år och beskriver verk-
samheten där i Ett år i Ur och Skur (Änggård, 2014), i vilken hon 
beskriver bakgrunden till och förtjänsterna med utomhuspedago-
gik, men också efterlyser mer forskning på området. 

Ur internationell synvinkel är centrum för forskning på området 
de angloamerikanska länderna med England som bas – Australien, 
Nya Zeeland, Nordamerika och Kanada - samt Norden. Det som 
står på den politiska agendan styr också vad det forskas kring, till 
exempel hållbar utveckling, och i det hänseendet har utomhuspe-
dagogik fått spridning och utvecklats i stora delar av världen.  

Som jag beskrivit ovan polariserar forskningen ofta mot en arti-
ficiell, stelnad och abstrakt ”ickeverklighet”, som företrädesvis ut-
spelar sig inomhus, där det är svårt att lära sig om och få en känsla 
för naturen. Fältet har, som tidigare beskrivits, utvecklats från nå-
got olika utgångspunkt i olika länder. I Australien och Nya Zee-
land har utomhuspedagogiken delvis kommit att knytas till det ko-
loniala arvet, och till de kolonialiserade naturfolk som ur civilisa-
toriskt perspektiv en gång ansågs lägre stående bland annat av den 
anledningen att de levde nära naturen, precis som ”barn”(Taylor, 
2013). Till exempel drivs i Australien forskningsprojekt som syftar 
till att hjälpa aboriginernas barn att återskapa och reparera sin se-
dan generationer avbrutna relation med den australiensiska natu-
ren med hjälp av utomhuspedagogisk barnverksamhet i så kallade 
Bush Schools (Lee Hammond, 2013). Detta sker genom att under-
visningen knyts till traditionella kulturella uttryck och sätt att an-
vända naturen, som att kasta bumerang och jaga. 

Liknande projekt, som också syftar till att anpassa utomhuspe-
dagogiken till den specifika platsen och kulturhistorien, pågår på 
Nya Zeeland (Cosgriff et al., 2012; Lugg Alison, 2004).  

Det finns även en omfattande historisk forskning som behandlar 
det brittiska, mansdominerande arvet inom utomhuspedagogiken, 
inte minst i de anglosaxiska länderna, (t ex Cook, 1999; Freeman, 
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tiv har jag valt att fokusera på sådan som exklusivt gäller yngre 
barn. I Sverige har särskilt Gunilla Halldén skrivit flera böcker och 
artiklar om hur barn och natur anses stå i relation till varandra.  

Den relationen problematiseras också historiskt i till exempel 
boken Naturen som symbol för den goda barndomen (Halldén, 
2009), där flera författare med henne, ur olika perspektiv proble-
matiserar och undersöker sammanhang i vilka barn och natur 
kopplas ihop. Disa Bergnéhr visar till exempel i en studie hur artik-
lar i tidningen Förskolan framställer och skriver kring innehållet 
utomhuspedagogik och barns utomhusvarande. Här framträder en 
bild av relationen mellan utomhus och barn som något i hög grad 
eftersträvansvärt och nästan pedagogiskt i sig, medan begreppen 
knappt diskuteras eller problematiseras, gällandevad som avses 
med utomhus och vilka eventuella kvaliteter i utomhusmiljön som 
skulle krävas för att den skulle kunna anses eller avses vara särskilt 
bra (Halldén, 2009). I boken Barndomens skogar (2011) beskriver 
Halldén bland annat framväxten av naturbegreppet i förhållande 
till barn och barndom, dess symboliska och kulturella betydelse, 
hur detta kan förstås och vilken typ av natur som lyfts fram i de 
här relationerna. 

Eva Ärlemalm Hagsér (2013) tangerar i sin avhandling Engage-
rade i världens bästa olika aspekter på naturvetenskapligt och mil-
jörelaterat innehåll i förskolan, och visar bland annat hur innehål-
let ofta kommer i bakgrunden i förhållande till moraliska och vär-
degrundsbaserade normer som barnen i verksamheten förväntas 
förvärva genom att vistas ute i naturen. 

Den nyttiga utevistelsen? är en översiktsrapport med forsknings-
perspektiv på naturkontaktens betydelse för barns utveckling, hälsa 
och miljöengagemang ur humanekologiskt, miljöpsykologiskt, me-
dicinskt och pedagogiskt perspektiv (Mårtensson et al., 2011). 

I rapporten diskuteras och problematiseras komplexiteten i rela-
tionen natur och barn och de argument som brukar föras fram i 
samband med försvar av den relationen. 
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bland andra av Erik Mygind och Karen Seireöe Barfod i Danmark63 
och Arne Nikolisen Jordet (2010) i Norge. 

Gemensamt för dem är att de genom koppla teori till praktisk verk-
samhet, driver och ökar spridningen av utomhuspedagogiska idéer.  

Sammanfattningsvis är forskningen om utomhuspedagogik som 
resurs mycket väl representerad och omfattar en mängd ämnesom-
råden och discipliner, såväl inom psykologi, medicin, idrott/hälsa 
och pedagogik som inom miljö- och hållbarhetsforskning, och in-
nehåller stora spänningar mellan olika perspektiv på utomhuspe-
dagogik. 

Ytterligare ett sätt att se på den utomhuspedagogiska forskning-
en erbjuder Johan Öhman (2011) som menar att den generellt kan 
kategoriseras i tre teman: utomhuspedagogikens effekter, imple-
mentering av utomhuspedagogik och utomhuspedagogik som soci-
alt och kulturellt fenomen (ibid).  

Det fält som jag positionerar min studie i är det som skulle kun-
na betecknas som kritisk forskning, där själva grundvalarna för - 
dels uttrycket för, men också effekterna av - diskurser studeras, 
och som jag påpekat tidigare så är i det sistnämnda området min 
studie kan placeras, som socialt och kulturellt fenomen.64 Avsikten 
är att på olika sätt diskutera och problematisera vad det är som 
gör att en viss praktik, i det här fallet utomhuspedagogik och för-
skoleformen uteförskola, förefaller legitim, rationell och “normal” 
och görs möjlig vid en given tidpunkt i historien. 
 
Forskning som ämne 
Gällande forskning som ämne (Priors topic, eller Öhmans utom-
huspedagogik som kulturellt och socialt fenomen) kring barn och 
natur och relationen mellan barn och natur ur ett kritiskt perspek-
                                                                                                            
http://www.liu.se/ikk/ncu/vimmerby?l=sv 140220 
63https://www.ucviden.dk/portal-via/da/publications/udeskole--viden-i-
virkeligheden(4b7e668b-998f-4973-a0ae-f58cc3e08fa2).html 140801 
64 Det går inte att ställa sig utanför en diskurs och studera den utan även den här studien 
blir en del av den diskurs och det ”samtal” som den behandlar och en del av den diskur-
siva kampen inom denna (Laclau & Mouffe, 2001). 
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bland andra av Erik Mygind och Karen Seireöe Barfod i Danmark63 
och Arne Nikolisen Jordet (2010) i Norge. 

Gemensamt för dem är att de genom koppla teori till praktisk verk-
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och som jag påpekat tidigare så är i det sistnämnda området min 
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är att på olika sätt diskutera och problematisera vad det är som 
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Forskning som ämne 
Gällande forskning som ämne (Priors topic, eller Öhmans utom-
huspedagogik som kulturellt och socialt fenomen) kring barn och 
natur och relationen mellan barn och natur ur ett kritiskt perspek-
                                                                                                            
http://www.liu.se/ikk/ncu/vimmerby?l=sv 140220 
63https://www.ucviden.dk/portal-via/da/publications/udeskole--viden-i-
virkeligheden(4b7e668b-998f-4973-a0ae-f58cc3e08fa2).html 140801 
64 Det går inte att ställa sig utanför en diskurs och studera den utan även den här studien 
blir en del av den diskurs och det ”samtal” som den behandlar och en del av den diskur-
siva kampen inom denna (Laclau & Mouffe, 2001). 
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nature has produced a very interesting tension/…/ this tension 

between Romantic and scientific iterations of natural education 

is developed to secure the seduction of Nature as Teacher. (Tay-

lor, 2013, s. 36) 

  
Vidare har Robyn Zink och Lizette Burrows, forskare från Austra-
lien respektive Nya Zeeland, gjort studier på området, bland annat 
diskursanalyser kring kategoriseringar och de dikotomiska be-
greppsliga uppdelningar som ofta blir resultatet av och som före-
kommer i definitioner av det utomhuspedagogiska fältet och ut-
omhuspedagogiken. Dessa kategorier menar de formar och begrän-
sar både praktiken i sig, och de barn (subjekt) som möjliggörs i re-
lation till den (Zink & Burrows 2006, 2008; Zink, 2010). Den 
mest framträdande av sådana dikotomier enligt dem är den mellan 
utomhus och inomhus, samt den mellan natur och kultur och na-
turlig och artificiell (ibid). Maynard (2007) har undersökt hur för-
skollärare konstruerar barn i sitt tal och funnit stora diskursiva 
skillnader i de beskrivningarna mellan de som arbetar utomhus och 
de som inte gör detta. Generellt beskriver de som arbetar ute barn 
som robusta, tåliga, självgående och oberoende, i högre grad än 
andra förskollärare. 

Sammanfattningsvis tar forskning sin utgångspunkt i de olika 
diskurser som det utomhuspedagogiska fältet omfattas av och en-
ligt vilket det subjekt är som ställs i relation till dem.  

Nedan följer kapitlet Teori, metod och material, i vilket jag re-
dogör jag för de analytiska tillvägagångssätt, den diskkursteoretis-
ka metod och de diskursanalytiska begrepp som jag kommer att 
använda mig av i den empiriska analysen av de utvalda texterna. 

Vidare kommer jag att beskriva de texter som jag har valt att 
analysera i den här studien, samt deras karaktär och relevans.  
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Anne Lie Lindgren har studerat visuella framställningar av barn i 
relation till naturen från reklamvärlden och utomhuspedagogiska 
publikationer och funnit att det finns en dominerande framställ-
ning av barn i låg ålder, som är ljushyade och ljushåriga och som 
saknar definierad könstillhörighet. De föreställningar som skapas i 
samband med dessa barn, om renhet och naturlighet, menar Lind-
gren, utgör marknadsföring för produkter, men också för pedago-
giska idéer som varande särskilt hållbara och goda. Hon menar att 
de visuella framställningarna upprepar ett västerländskt barndoms-
ideal med både etniska (vithet) och genusrelaterade (odefinierad 
könsidentitet) markörer i centrum, som, när de ställs i relation till 
naturen, ytterligare bidrar till de oreflekterade kategorierna ”barn” 
och ”natur”, och där korrespondens mellan naturen i barn och 
barn i naturen konstrueras (Lindgren, 2013). 

På ett internationellt plan finns studier som analyserar grundva-
larna för utomhuspedagogik för yngre barn. Affrica Taylor (2011, 
2013) har studerat relationen mellan barndom och natur i förhål-
lande till barndomssociologin och finner att den fortfarande är 
förknippad med en oreflekterad och nostalgisk bild försatt i den 
historiska kontexten, som om att det skulle vara fråga om en rak, 
okomplicerad relation. Hon menar att även om det oftast inte 
längre talas om barn och barndom som universella kategorier eller 
konstanter betraktas ofta naturen som en sådan när den beskrivs i 
relation till barn och barndom. Taylor problematiserar hur bland-
ningen av romantisk naturfilosofi och rationell empirisk vetenskap-
lighet, som jag tidigare har diskuterat, präglar utomhuspedagogi-
ken. Hon beskriver hur det skapas spänningar när de diskurserna 
samspelar, och hur de bidrar till att vidmakthålla föreställningen 
om naturens både läkande och lärande kraft:  
 

Science has become the major player in interpreting and repre-

senting nature in the secular arena of modern western educa-
tion. The intersection of Roseau’s Romantic nature philosophies 

and western scienseé empirical and pragmatic relationship to 
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gor. Till sist redogör jag för de texter som jag valt att analysera och 
varför jag har valt just dem. Det är dessa texter i sin tur som kom-
mer att ligga till grund för den analys som kommer i påföljande 
kapitel tre och fyra. 
 
Diskurs och diskursteori 
Laclau och Mouffe (2001), vilkas teoretiska perspektiv jag kommer 
att använda mig av i den här studien, menar att diskurs kan förstås 
som ett specifikt sätt att sätta samman olika element på, så att ele-
menten kommer att få betydelse i kraft av varandra. Diskurs ska-
par (konstruerar) och organiserar (strukturerar) alla objekt och 
subjekt. 

Det innebär att ”allt” är diskursivt och diskursivt formerat inom 
den här teoretiska ramen. Vi kan inte diskutera ”verkligheten”, 
tala om den eller beskriva den utan att i det talet samtidigt kon-
struera densamma med hjälp av de tolkningar, kunskaper och vär-
deringar vi har.  När dessa tolkningar, kunskaper och värderingar 
delas och utgör överenskommelse inom en bestämd domän kan 
man tala om diskurs. Diskursen är således både en produkt av och 
reproducerar det diskursiva sammanhanget. Det innebär att allt 
kunde ha varit annorlunda, att diskurser är tillfälliga, och att de är 
antiessentiella, det vill säga att de saknar en kärna av inneboende 
”sanning” eller underliggande grundstrukturer. De är alltså förän-
derliga, och förändras i mötet med de diskurser som de artikuleras 
tillsammans med. Berättelsen om världen kan således beskrivas 
med hjälp av ekvivalenskedjor (element i relation till varandra) och 
av vad som accentueras och vad som skiljs ut som osant eller ovid-
kommande inom diskursen. 

Grunden är att världen inte kan beskriva sig själv (Laclau & 
Mouffe, 2001, s. 108). 

Tolkningen och förståelsen av, i det här fallet utomhuspedagogik 
för yngre barn, beror, i ett diskusteoretiskt perspektiv, av vår kul-
turellt färgade blick, som aldrig kan vara värderings-, kunskaps, 
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2. TEORI, METOD OCH MATERIAL 

I det här kapitlet definierar och diskuterar jag den teoretiska och 
metodologiska grunden för studien, som är diskursteoretisk analys.  

Diskursanalys framstår som en lämplig metod eftersom mitt syf-
te är att analysera hur och vilka konstruktioner av barn som möj-
liggörs inom ramen för utomhuspedagogiska diskurser, och hur 
dessa framträder som kunskap och mening i tid och rum. Jag är 
medveten om diskursanalysens begränsningar och att teori och me-
tod i hög grad styr forskningens karaktär. Till exempel tas ju ingen 
hänsyn till texters underliggande innehåll och mening utan de tol-
kas enkom i sina konkreta uttryck. Vilka svar man får är vidare 
avhängigt hur och vilka frågor man ställer, och utgör också både 
en styrning av och en gräns för vad som kan framkomma. Därmed 
inte sagt att det är möjligt att veta vad de teoretiska tolkningarna 
av idéer och begrepp kommer att leda till på förhand (Ehn & Löf-
gren, 2006). 

Jag kommer först att beskriva och diskutera begreppen diskurs, 
diskursteori och diskursanalys. Därefter beskriver jag de diskurste-
oretiska begrepp som jag kommer att använda i analysen och i sö-
kandet efter mönster och utsagor i texterna. Jag gör inte anspråk 
på att behärska hela den diskursteoretiska begreppsapparaten (som 
är mycket komplicerad) utan jag har helt enkelt ur den plockat ett 
antal, för ändamålet användbara, teoretiska analysverktyg som bi-
drar till att skapa möjliga resonemang kring mina forskningsfrå-
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regelmässighet som tillsammans utgör en ”diskursiv formation” 
(Foucault, 2002, s. 144). 

Jag har identifierat ett antal framträdande diskurser som organi-
serar formationen av utomhuspedagogik för yngre barn med hjälp 
av tidigare forskning, och genom att ta del av en del av den policy 
som produceras på området av till exempel nätverk och organisa-
tioner. Det är bland annat dessa diskurser jag kommer att söka ef-
ter i två specifika texter som presenteras nedan. 
 
Diskursanalys  
I en diskursanalys gäller det verkligen att hålla ögonen på bollen, 
vilket är svårt. Med lätthet glider man över till innehållsanalys och 
börjar intressera sig för vad som står i texter, vad det som de ger 
uttryck för betyder, hur de satts samman, huruvida de håller argu-
mentationsmässigt eller utgör solid, transparant forskning, varför 
de har skrivits och så vidare.  Det är dock inte avsikten med en 
diskursanalys att svara på sådana frågor, utan uppgiften är att be-
lysa vad dessa texter konstruerar för verklighet, vilka identiteter de 
formerar och vad den konstruktionen eventuellt ”gör”. 

Diskursanalys omfattar både teori och metod, det vill säga me-
toden bygger på de teoretiska antaganden som jag kortfattat be-
skrivit ovan. Allting som vi kan uttrycka, tala eller skriva om ge-
nomgår vår tolkning och är således diskursivt format i någon me-
ning. Perspektivet medför att människor ger världen mening ut-
ifrån och med hjälp av diskurser. Den världsbild som diskursen fö-
reskriver påverkar således den sociala världen eftersom den berät-
tar om den och definierar den. 
 

Forskarens roll är inte att komma ”bakom” diskursen i sina an-

taganden, att fundera ut vad människor verkligen (eller egentli-

gen) menar när de säger ditt eller datt, eller att fundera ut hur-

dan verkligheten egentligen är bakom diskursen. Snarare ska 

man undersöka vilka mönster det finns i utsagorna – och vilka 
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eller erfarenhetsfri utan som alltid är infärgad med det som vi vet, 
det som vi förväntar oss och det som vi har skolats in i och lärt oss.  

Företeelser är kontingenta, det vill säga att de hade kunnat vara 
annorlunda, i andra kontexter, i andra sammanhang och under 
andra förutsättningar (Laclau & Mouffe, 2001). 

Det ger också att det inte finns några rätta eller sanna sätt att 
tolka dessa företeelser på. Diskurser behandlas inte heller som om 
de vore intentionella.  

Det finns ingen enskild ”kraft” eller ”aktör” som skapat diskur-
sen avseende ett mål eller en särskild avsikt, utan många, i tiden 
sammanfallande fenomen och uttryck, som utgör vetandet, vilket i 
sin tur uttrycks genom och har makt över språket - vad som kan 
och får sägas när och av vem (Beronius, 1991; Börjesson, 2003; 
Foucault, 1993).  

Det centrala i diskurser är de sociala identiteter som de organise-
rar. De är således att betrakta som relationella, vilket i praktiken 
innebär att de är i ständig förändring genom dessa relationers rör-
lighet, giltighet och intensitet. Som Kernan & Devine (2010) 
uttrycker det: 
 

Discourses are framed in turn by power relations, in the capaci-

ty to define what is “good” (normal) and in modernity, the re-

sultant realization of goals (norms) through institutionalized 

practices which regulate time, space and the body. (s. 3) 

 

Diskursteorin är sammanfattningsvis intresserad av att analysera 
hur strukturen i form av diskurser konstitueras och förändras, och 
det gör den genom att se på hur artikulationerna, det vill säga vad 
den tar spjärn mot och relaterar till, hela tiden reproduceras, ifrå-
gasätts eller omformas genom diskurserna (Laclau & Mouffe, 
2001, s. 37). 

I denna studie avser jag att undersöka berättelser om relationen 
mellan barn och natur enligt den enkla definition av diskurs som 
Foucault gör - en serie utsagor relaterade till varandra enligt en viss 
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Forskarens roll är inte att komma ”bakom” diskursen i sina an-

taganden, att fundera ut vad människor verkligen (eller egentli-

gen) menar när de säger ditt eller datt, eller att fundera ut hur-

dan verkligheten egentligen är bakom diskursen. Snarare ska 

man undersöka vilka mönster det finns i utsagorna – och vilka 
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eller erfarenhetsfri utan som alltid är infärgad med det som vi vet, 
det som vi förväntar oss och det som vi har skolats in i och lärt oss.  

Företeelser är kontingenta, det vill säga att de hade kunnat vara 
annorlunda, i andra kontexter, i andra sammanhang och under 
andra förutsättningar (Laclau & Mouffe, 2001). 
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sammanfallande fenomen och uttryck, som utgör vetandet, vilket i 
sin tur uttrycks genom och har makt över språket - vad som kan 
och får sägas när och av vem (Beronius, 1991; Börjesson, 2003; 
Foucault, 1993).  

Det centrala i diskurser är de sociala identiteter som de organise-
rar. De är således att betrakta som relationella, vilket i praktiken 
innebär att de är i ständig förändring genom dessa relationers rör-
lighet, giltighet och intensitet. Som Kernan & Devine (2010) 
uttrycker det: 
 

Discourses are framed in turn by power relations, in the capaci-

ty to define what is “good” (normal) and in modernity, the re-

sultant realization of goals (norms) through institutionalized 

practices which regulate time, space and the body. (s. 3) 

 

Diskursteorin är sammanfattningsvis intresserad av att analysera 
hur strukturen i form av diskurser konstitueras och förändras, och 
det gör den genom att se på hur artikulationerna, det vill säga vad 
den tar spjärn mot och relaterar till, hela tiden reproduceras, ifrå-
gasätts eller omformas genom diskurserna (Laclau & Mouffe, 
2001, s. 37). 

I denna studie avser jag att undersöka berättelser om relationen 
mellan barn och natur enligt den enkla definition av diskurs som 
Foucault gör - en serie utsagor relaterade till varandra enligt en viss 
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Som jag tidigare beskrivit är det centrala föremålet för diskurs-
analys att studera hur subjektet skapas och blir till i diskurser (Lac-
lau & Mouffe 2001). Då subjekt är en socialt konstruerad katego-
ri, till vilken det knyts sammanhang, moral, värden och rationalitet 
av olika slag (ibid.), är det av vikt att konkret identifiera de sub-
jektspositioner – individuella eller kollektiva - som de diskursiva 
strukturerna konstruerar som relevanta. Subjektspositioner beskri-
ver således vad subjektet är och kan vara inom diskursen.  
 

Nodalpunkter 
En diskurs organiseras och etableras genom att dess betydelse ut-
kristalliseras kring några nodalpunkter – det vill säga alla de nyck-
elbegrepp i en diskurs till vilka andra tecken knyts. Eftersom en 
nodalpunkt65 får sin betydelse i kraft av sina relationer till andra 
tecken sker också en uteslutning av andra möjliga betydelser som 
tecknen kan ha och andra möjliga sätt som de kan vara relaterade 
till varandra. De har således en i diskursen tillfälligt definierad be-
tydelse och tillika tillfälligt definierat innehåll. Den viktigaste no-
dalpunkten i den här studien är naturen/utomhus66 – ett tecken till 
vilket betydelser knyts och förutsätts, för att ge det mening och in-
nehåll, till exempel begrepp som lärande och hälsa. 
 
Artikulation och ekvivalenskedjor  
Nodalpunkterna säger nästan ingenting i sig själva, utan först när 
de sätts i relationell förbindelse med andra tecken eller varandra – 
då de relateras i ekvivalenskedjor - får de sin betydelse. Detta kal-
lar Laclau och Mouffe (2001), för artikulation. Det är när de sätts i 
centrum och på olika sätt låter sig representeras av en samling sig-
nifikanter (andra definierande tecken) som det blir en identitet.  
                                                   
65 Laclau & Mouffe (2001), talar även om ”överdeterminerade” tecken, vilka har både 
en symbolisk dimension och ett överskott av betydelser (s. 97). 
66 I den ena texten, Ute på dagis, förekommer varken ordet utomhuspedagogik eller ute-
förskola exakt utan dessa företeelser uttrycks annorlunda, som till exempel ”lek och 
utveckling i naturmiljö” och ”I Ur och Skurdagis”. 
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sociala konsekvenser som olika diskursiva framställningar av 

verkligheten får. (Winther Jör ̜gensen, Phillips & Torghall, 2000, 

s. 28) 

 
Syftet med diskursanalys är alltså att studera diskurserna i sig och 
analysera hur verkligheten konstrueras via språket så att den fram-
står som både given och objektiv. En central aspekt i detta teore-
tiska ramverk är att diskurs definierar individer enligt olika sub-
jektspositioner och tillskriver dem egenskaper, vilka i sin tur styr 
hur dessa individer kan agera, tala och förhålla sig till tingen och 
varandra. 

Tanken är att dessa konstruktioner, och användningen av dem, 
kan få praktiska konsekvenser. Samma ord, till exempel naturen, 
får helt olika innebörd beroende på i vilken diskurs det artikuleras, 
det vill säga vilka andra ord eller företeelser det relateras till. I 
språket finns både värderingar och normer invävda, som etableras 
genom upprepning.  

Makt uppfattas alltså inte bara som något som någon är i besitt-
ning av och som vederbörande kan utöva över andra, utan betrak-
tas som det som över huvud taget frambringar det sociala och är i 
den bemärkelsen produktiv (Foucault, 1993). Det är också därför 
som texter av det slaget som jag analyserar i denna studie har be-
tydelse, både som uttryck för, och konstitution av, diskurs kring 
utomhuspedagogik för yngre barn, och i förlängningen vilka kon-
struktioner av och berättelser om barn som diskursen medger och 
medför.   
 
Diskursteoretiska begrepp i analysarbetet 
Jag beskriver nedan de diskursanalytiska verktyg som är använd-
bara för mig i min analys, och som jag kommer att tillämpa i kapi-
tel tre och fyra. Den grundläggande strukturen är de språkliga rela-
tioner som tecken etablerar till varandra och att de olika begreppen 
nedan betecknar deras olika relationella värde i den språkliga 
strukturen som konstruerar objekt och subjekt. 
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Flytande signifikanter är tecken vilka många olika diskurser 
kämpar om att ge innehåll, eller som har olika etablerad betydelse i 
olika diskurser. De kan också vara tomma och helt sakna innehåll 
om de inte relateras till andra tecken i diskursen.68 Ju fler moment 
som artikuleras som likvärdiga desto mer får de karaktären av ek-
vivalenta element som uppslukas av den flytande signifikanten 
(Laclau, 1996, s. 42). Laclau definierar även subjekt som flytande 
signifikanter, eftersom subjektet är relationellt och dessa relationer 
är föränderliga. 
 

If we can accept the relational character of all identity, the ideal 

conditions of closure for a system are never achieved and there-

fore all identity is more or less a floating signifier. (Laclau, 

1989, s. 78) 

 

Ju mer extensiv en ekvivalenskedja är (ju fler områden den omfat-
tar) desto lättare etableras en relation där signifikanten ger sken av 
att vara själva grunden för ekvivalenskedjan som helhet, vilket ger 
en illusion av ett centrum hos diskursen – en hegemoni (Laclau, 
1996, s. 45). 

För att sammanfatta; det är nodalpunkter som är nyckelbegrepp 
och som anger sammanhang i diskurser. Den utgör själva kristalli-
seringspunkten och den specificeras genom artikulation av element, 
som har alternativa betydelser i det diskursiva fältet, det vill säga 
på diskursens utsida. I den här studien är naturen/utomhus exem-
pel på nodalpunkt. Tecknet förekommer alltså dels som nodal-
punkt men är också en flytande signifikant, vilket innebär att det 
saknar etablerat innehåll.  Som jag exemplifierade med ovan är 
kost en stor del av hälsodiskursen, men just den aspekten på hälsa 
                                                   
68 Ordet utomhus har till exempel inget innehåll om det inte artikuleras och ges innehåll 
i relation till andra tecken. 
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Mening uppstår i artikulation (genom tal, text, handlingar, prak-
tiker, materialiteter). När till exempel naturen sätts i relation till 
andra tecken för att ge den mening kallas det för artikulation. Re-
lationer skapas, upprepas och etableras på det sättet. Det är också 
genom artikulation som diskurser förändras, antingen genom rear-
tikulation av kända element, till exempel genom att fylla ”hälsa” 
med en ny och annorlunda betydelse, eller genom att helt nya ele-
ment tas upp i diskursen. 
    Ekvivalenskedjor bildas av tecken som representerar olika ele-
ment med olika innehåll men med lika värde i diskursen och som 
på det sättet relateras till varandra, eller bildar en kedja av argu-
ment. 
 
Element och moment 
En diskurs får sin betydelse genom att artikulera element utifrån 
och försöka göra dem till ”sina” genom att ge dem en för diskur-
sen relevant fastlåst betydelse. Till exempel är hälsa ett element 
som artikuleras i relation till utomhuspedagogik (utomhus, barn 
och natur), men det är inte hälsa i hela sin betydelsevidd. Kost är 
till exempel inte ett relevant tecken utan det är vissa aspekter på 
eller en särskild förståelse av hälsa, som artikuleras. Elementet häl-
sa modifieras, i det här fallet till exempel motorisk förmåga, sänkt 
infektionsrisk och färre sjukdagar, vilka efter att ha artikulerats, 
undersökts och forskats kring många gånger allt mer har kommit 
att få sin fastlåsta etablerade betydelse och således kan betraktas 
som ett moment i diskursen. Momenten ger diskursen dess specifi-
ka innebörd och karaktär och driver betydelsen av den.67 
 
Flytande signifikanter 
Inom diskursteorin kallas element som i särskilt hög grad är öppna 
för tillskrivning av olika betydelser för flytande signifikater (Lac-
lau, 1996).  
                                                   
67 Se längre och mer ingående beskrivning av diskursiv formation i Laclau & Mouffe, 
2001, ss. 105-114. 
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kan till exempel vara sådant som inte kan nämnas utan att diskur-
sen försvagas. Det är också ofta fråga om dikotomier, det vill säga 
motsatsförhållanden och absoluta skillnader som diskursen tar 
spjärn emot och identifierar sig i förhållande till, i det här fallet till 
exempel inomhus, eller traditionell förskola, och särskilt gällande 
uteslutna betydelser i element.69 För att gå vidare på elementet häl-
sa som exempel 70 tar utomhuspedagogiken hjälp av det som den 
inte är, och producerar när den bygger upp sina ekvivalenskedjor 
en utsida av barn som riskerar stillasittande, fetma, passivitet och 
brist på naturkontakt – problem som den samtidigt erbjuder en 
lösning på.  
 

Vad som i en diskurs förenar de artikulerade momenten är just 

antagonismen, deras delade opposition till en gemensam mot-

ståndare. I en sådan artikulation av en gemensam negativ refe-

renspunkt blir momenten ekvivalenta, i sin opposition till denna 

motståndare. (Laclau, 1996, s. 40-41) 

 

Nedan följer en beskrivning av de texter jag har valt ut som ana-
lysmaterial och en beskrivning av hur jag har gått tillväga i arbetet 
med dessa två texter.  
 
Urval av texter 
Kriterierna för valet av texter var att de skulle vara svenska och 
handla om förskolebarn i uteförskola, som ju är den mest påtagliga 
formen av utomhuspedagogik för yngre barn, samt att de har eller 
har haft betydelse för diskursens utformning i Sverige. Eftersom 
syftet med den här studien är att diskutera och problematisera den 
idealiserade bild av utomhuspedagogik och uteförskola som jag 
                                                   
69 Se exempel på diskursens in- och utsida i Bilaga 2. 
70 Jämför Balldin & Ljunggren, En hälsosam barndom, i Axelsson (2014). 
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intresserar sig inte utomhuspedagogiken för, trots att elementet 
hälsa är fundamentalt i diskursen.  

Element organiseras i artikulation runt en nodalpunkt och slutli-
gen när diskursen ”sluts”, när mångtydigheterna reducerats, när 
hälsa således är definierat och reducerat till exempel motorisk ut-
veckling och starkt immunförsvar övergår elementen till en specifik 
betydelse och kallas då för moment. 
 
Hegemoni och antagonism 
Hegemoni betecknas av Laclau och Mouffe (2001) som organise-
ringen av samtycke och har med diskursens etablering att göra: 
 

Any discourse is constituted as an attempt to dominate the field 

of discursivity, to arrest the flow of differences, to construct a 

centre. (Laclau & Mouffe, 2001, s. 112) 

 

Varje diskurs är alltså ett försök till en strukturering av ett specifikt 
fält eller område och att en diskurs har blivit hegemonisk innebär 
att den strukturerar det fält den verkar i. Det är ”känt” vad den 
representerar och ”givet” vad den innebär. Hegemonin innebär att 
ett visst tecken i en diskurs, nodalpunkten, också får en status som 
möjliggör att den kan representera ekvivalenskedjan som den ingår 
i. Till exempel har nodalpunkterna naturen/utomhus en sådan sta-
tus när den relateras till barn i den utomhuspedagogiska diskursen.  

En hegemoni uppstår genom att andra möjliga betydelser aktivt 
trycks undan av en dominerande innebörd. Det innebär att en he-
gemonisk relation alltid är en form av konflikt som bygger på det 
undertryckta. Jag har ovan nämnt det diskursiva fältet, vilket även 
kan kallas för diskursens utsida. 
 
Diskursens in- och utsida 
Till diskursens utsida kan allt sådant hänföras som inte får plats 
eller hör hemma i diskursen, men som den ändå hör samman med, 
och som den behöver för att organisera sig i förhållande till. Det 
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69 Se exempel på diskursens in- och utsida i Bilaga 2. 
70 Jämför Balldin & Ljunggren, En hälsosam barndom, i Axelsson (2014). 
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intresserar sig inte utomhuspedagogiken för, trots att elementet 
hälsa är fundamentalt i diskursen.  

Element organiseras i artikulation runt en nodalpunkt och slutli-
gen när diskursen ”sluts”, när mångtydigheterna reducerats, när 
hälsa således är definierat och reducerat till exempel motorisk ut-
veckling och starkt immunförsvar övergår elementen till en specifik 
betydelse och kallas då för moment. 
 
Hegemoni och antagonism 
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ringen av samtycke och har med diskursens etablering att göra: 
 

Any discourse is constituted as an attempt to dominate the field 

of discursivity, to arrest the flow of differences, to construct a 

centre. (Laclau & Mouffe, 2001, s. 112) 
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Text 1 Ute på dagis  
Boken har ett utvecklingspsykologiskt anslag och inleds med teore-
tisk överblick gällande lekens, naturens och utemiljöns betydelse 
för barns fysiska och psykologiska utveckling. Det är en kompara-
tiv studie, genomförd av personer som företrädesvis inte är peda-
goger utan landskapsarkitekter, psykologer och en sjukgymnast.  

De mäter och jämför två olika förskolor som de kallar Lekatten 
och Statarlängan. Den ena är en innerstadsförskola i Malmö med i 
huvudsak unga och ofta ensamstående föräldrar boende i lägenhet. 

 Förskolan har en utemiljö med lekredskap och sandlådor och 
beskrivs som tillrättalagd och begränsad. Denna förskola jämförs 
med en uteförskola i Klippan, som startats upp på initiativ av ”I Ur 
och Skur” pedagoger, och med jämförelsevis stabilare hushåll bo-
ende i villa, och som har valt denna typ av förskola åt sina barn.  

Förskolan har tillgång till naturmiljöer och djur. Forskarna gör 
mätningar när det gäller motorik och sjukfrånvaro, samt lekobser-
vationer och kommer bland annat fram till att barnen på uteförs-
kolan, som har en mer obegränsad lekmiljö, har något färre sjuk-
frånvaro, är mer koncentrerade och har bättre motoriska förut-
sättningar än jämförelsegruppen i Malmö. 
 
Text 2 Naturförskola  
Boken är skriven av förskollärare som tillsammans startat upp en 
uteförskola i ett naturområde utanför Malmö. De har där tillgång 
till park- och skogsliknande natur, en damm, ett arboretum samt i 
det närmaste obegränsade lekytor. I boken, som är uppdelad i ka-
pitel enligt de ämnesområden som accentueras i läroplanen för för-
skolan – naturkunskap, teknik och matematik och språk, beskriver 
pedagogerna hur de arbetar, och bidrar genom att beskriva sina 
ambitioner och övertygelser gällande utomhuspedagogik till att ge 
exempel på den verksamhet som de bedriver. Fokus ligger på barns 
aktiviteter, lärande och kunskapsutveckling och hur pedagogerna 
genom utomhuspedagogisk verksamhet kan tillvarata och stimule-
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menar föreligger, vill jag undersöka vilka konstruktioner av barn71 
i förhållande till natur, som det ger upphov till, och hur de görs i 
två olika texter om utomhuspedagogik och uteförskola (se syfte 
och forskningsfrågor). 

Texterna behandlar båda uteförskola som en prioriterad försko-
leform och har använts och används som kurslitteratur bland an-
nat på lärarutbildningar i kurser som innehåller utomhuspedago-
gik, vilket ger dem spridning och betydelse. De används också som 
inspirationsmaterial samt som referenser i studentuppsatser på inte 
minst lärarutbildningarna, där de beskriver förtjänsterna med, och 
tillika utgör exempel på, hur man kan arbeta utomhuspedagogiskt 
i förskolan. 

Den första texten, Ute på dagis. Hur använder barn daghems-
gården? Utformningen av daghemsgården och dess betydelse för 
lek, motorik och koncentrationsförmåga, av Grahn, P. M., Lind-
blad, F., & Nilsson, B. P. & Ekman, A. Stad & land, (145). Aln-
arp: MOVIUM, gavs ut 1997.  

Den senare utgivna texten, Naturförskola: Lärande för hållbar 
utveckling av Barr, A., Nettrup, A., & Rosdahl, A. Stockholm: Lä-
rarförbundets förlag, gavs ut 2011. 

När Ute på dagis skrevs fanns ännu ingen läroplan för förskolan 
i Sverige, medan Naturförskola omfattas i tiden av den reviderade 
läroplanen 2011 (Lpfö, 2010), och de antar i den bemärkelsen oli-
ka perspektiv och är skrivna med tyngdpunkt på olika saker. 

Gemensamt för texterna är att de handlar om utomhuspedago-
gik och uteförskola. Eftersom det inte är förenligt med en diskurs-
analys att lägga vikt vid vem eller varifrån en text kommer, då fo-
kus ligger på textens konstruktioner och eventuella konsekvenser 
av de konstruktionerna, kommer jag hädanefter i studien endast att 
hänvisa till texterna genom en förkortning av deras titlar: Ute på 
dagis och Naturförskola. 
                                                   
71 Diskursteorins viktigaste beståndsdelar är ickeessentialism (det finns ingen inre, egent-
lig betydelse), konstruktionistisk ansats (allt är social konstruktion och går genom vår 
tolkning) och tillvarons språkliga karaktär (Winter Jörgensen, et al., 2000). 
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frekvens, och i Ute på dagis fall, kontinuitet i forskning och texter 
om utomhuspedagogik gällande yngre barn och studier av uteförs-
kor. Titeln finns på 27 bibliotek och kom även som ljudupptagning 
2002(Libris 140702). 

Böckerna förekommer också i dokument som nämndes ovan, 
där projekt och samarbeten kring utomhuspedagogik omnämns 
och bedrivs, till exempel i det nordiska projektet Frisk i naturen.74  

 Examensarbeten om utomhuspedagogik har producerats med 
jämn ström de senaste tio åren (sökord i databaser på lärarutbild-
ningarna: utomhuspedagogik, uteförskola, outdoor education). 

Arbeten gjorda av forskare och studenter vid Malmö högskola - 
från vetenskapliga artiklar och avhandlingar till studentuppsatser - 
publiceras i Malmö University Electronic Publishing, Malmö hög-
skolas databas MUEP.75 Ute på dagis används som referens konti-
nuerligt över tid,76 och Naturförskola i arbeten skrivna från och 
med 2012.77 

De två böckerna kan sägas utgöra tidsdokument angående den 
förskoleutomhuspedagogiska diskursens utveckling i Sverige mel-
lan 1997 och 2011, en period under vilken förskolan fått en läro-
plan (Lpfö 1998, 2010), som tydligt anger vilket innehåll förskolan 
ska arbeta med i sin verksamhet. Som jag beskrivit initialt kommer 
jag att utöver dessa texter diskutera ett urval av tidigare forskning. 

Denna forskning kommer jag att använda för att belysa mina re-
sonemang, och ta spjärn mot i mitt resultatkapitel och som analy-
tiska resurser i diskussionen av förutsättningarna för utomhuspe-
dagogik gällande yngre barn.  
 
                                                   
74 www.friskinaturen.org 140327 
75 www.mah.se/muep 
76 Se Bilaga 1. 
77 Se Bilaga 1. 
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ra deras intresse för undersökande och utforskande av naturen, 
samtidigt som de stödjer deras långsiktiga lärandeprocesser. 
 
Texternas relevans 
Då naturvetenskap och teknik är områden som förtydligats och 
lyfts fram i förskolans läroplan i och med revideringen 2010, har 
kurser som accentuerar dessa innehåll tillkommit på de flesta lä-
rarutbildningarna i Sverige. 

I kursplanerna står det ofta att syftet med dem är att diskutera 
och reflektera över hur barns lärande inom naturvetenskap och 
teknik kan utvecklas och hur man kan organisera utmanande och 
stimulerande verksamheter som bygger på barns erfarenheter och 
intresse.72 Utomhuspedagogiken kan då ses som en samlande ut-
gångspunkt för barns direktupplevelse av naturvetenskapliga fe-
nomen och innehåll i närmiljön.  

Jag har undersökt om de två texter som jag valt att basera denna 
studie på förekommer som kurslitteratur på dylika kurser, vilket de 
gör. Framför allt är det boken Naturförskola som finns represente-
rad som kurslitteratur på alla de tre största lärarutbildningarna, i 
Stockholm, Malmö och Göteborg, men också på till exempel Mitt-
universitetet och vid Linköpings universitet (till exempel i kursen 
Teknik och naturvetenskap – inne, ute, borta och hemma).73  

Detta kan ha att göra med dess fokus på hållbar utveckling, ett 
område som ökar i genomslag i förskolan, inte minst genom forsk-
ning och flera nya avhandlingar (se till exempel Hedefalk, 2014). 

 Boken Naturförskola finns på 24 bibliotek (Libris 140702). Bo-
ken Ute på dagis har jag dels funnit på litteraturlistor i Stockholm 
och Linköping, men den mest framträdande rollen har boken som 
flitigt använd referens genom åren i vetenskapliga artiklar, avhand-
lingar och studentuppsatser, och någon likadan studie tycks inte ha 
gjorts i Sverige sedan dess, varför dess resultat fortfarande används 
som giltiga. Således förekommer de här materialen både angående 
                                                   
72 Se Bilaga 1., gällande dylika kurser. 
73 Se Bilaga 1., för exempel. 
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I Ute på dagis förekommer orden lek, lekande, lekstunder 11 
gånger, orden ute, utomhus, uteliv, utemiljö, miljön, naturmiljön, 
naturen, natur 19 gånger, utveckling, utvecklingsmässig, utveck-
lingsnivå 8 gånger. Ordet lärande förekommer inte. Inte heller för-
kommer ordet utomhuspedagogik. 

I Naturförskola förekommer orden lära, lärande, lärmiljö 10 
gånger, ordet natur 6 gånger, ordet utomhus 6 gånger och ordet 
kunskap 6 gånger. Ordet lek förekommer inte. Skillnaden fram-
kommer således gällande lek och lärande, vilka företrädesvis båda 
sker ute eller utomhus, för att barn där ska erhålla utveckling re-
spektive kunskap. 

De ord som listats nedan i Figur 1. används i respektive text på 
ett sådant sätt att de beskriver eller omfattar liknande företeelser 
eller fenomen, varför de också kan jämföras. Jag väljer att presen-
tera matrisen redan här, med risk att föregå analysen. Anledningen 
till det är att tydligare illustrera analysmetoden, samt ytterligare 
understryka varför jag valt att analysera texterna var och en för sig 
i två olika kapitel. 

Det är uppenbart två helt olika verksamheter som framträder 
genom språket i matrisen. Ofta återkommer argument och skill-
nadsmarkörer som bär spår av den dualistiska (och för all del hår-
dragna) uppdelning mellan en rationell diskurs (anglosaxisk inrikt-
ning) och en mer metafysisk/moralisk (nordisk inriktning), som jag 
tidigare beskrivit. Dessa innehållsliga områden återfinns också i en 
stor del av den tidigare forskning som jag tagit del av och beskrivit 
tidigare i studien. De är utveckling/lärande/socialisation, hälsa och 
kön/genus. 

Tillkommer gör hållbarhetsdiskursen som kan beskrivas som en 
samhällelisering (socientalisation, Kampmann, 2014), i samband 
med professionalisering av förskolan, dess integrering i skolsyste-
met, och som kan sägas utgöra ett nytt element som utomhuspeda-
gogiken försöker göra till ett moment genom att artikulera den till-
sammans med frilufts- och lärandediskursen. 
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Tillvägagångssätt och analys 
Jag har läst texterna ett antal gånger. Tidigt i den processen blev 
jag uppmärksam på vilka element eller kategorier som framträdde i 
texterna. Det som utkristalliserade sig var konstruktionen av barn 
och konstruktionen av natur som gjordes i de olika texterna, och i 
sin tur den förbindelse mellan dessa begrepp som relaterades inne-
hållsligt genom dikotomier och i relation till andra centrala be-
grepp. 

Dessa överensstämmer med innehållet i den forskning som jag 
tagit del av (se under tidigare forskning), och illustrerar vilka 
aspekter det är på barnet respektive naturen som fokuseras, och 
som också kommer att ligga till grund för konstruktioner av rela-
tioner mellan dem, genom artikulation och ekvivalenskedjor. Me-
toden innebär att dekonstruera texten och analysera den, det vill 
säga bryta ner och plocka isär den i dess små beståndsdelar, och att 
lokalisera typiska och utmärkande begrepp i texterna. Det handlar 
om hur centrala begrepp i diskursen artikuleras och hur de i sin tur 
ekvivaleras i förhållande till varandra, och som skapar kategorier 
eller konstruerar subjektspositioner.        

Det gäller framför allt nodalpunkterna natur/utomhus, och ele-
ment som hälsa, genus, lärande och lek, samt vilka egenskaper och 
kompetenser som förvärvas. Jag kommer även att söka efter diko-
tomier, det vill säga enligt vilka skillnader och uteslutningar dis-
kurser formerar sig i respektive text. Detta är också orsaken till att 
jag analyserat dem separat, för att i ett sista kapitel diskutera dem 
tillsammans.  
 
Ordräkning och transformation  
Då böckerna inte finns att tillgå digitalt, varför ordsökning och 
ordräkning i hela texterna blir en övermäktig uppgift, har jag, som 
en fingervisning, valt att göra ordförekomstanalys bara på de för-
sta styckena i respektive material, under rubrikerna Problemformu-
lering, respektive Med naturen som lärmiljö. Resultatet blir som 
följer: 
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I Ute på dagis förekommer orden lek, lekande, lekstunder 11 
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eller fenomen, varför de också kan jämföras. Jag väljer att presen-
tera matrisen redan här, med risk att föregå analysen. Anledningen 
till det är att tydligare illustrera analysmetoden, samt ytterligare 
understryka varför jag valt att analysera texterna var och en för sig 
i två olika kapitel. 

Det är uppenbart två helt olika verksamheter som framträder 
genom språket i matrisen. Ofta återkommer argument och skill-
nadsmarkörer som bär spår av den dualistiska (och för all del hår-
dragna) uppdelning mellan en rationell diskurs (anglosaxisk inrikt-
ning) och en mer metafysisk/moralisk (nordisk inriktning), som jag 
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stor del av den tidigare forskning som jag tagit del av och beskrivit 
tidigare i studien. De är utveckling/lärande/socialisation, hälsa och 
kön/genus. 

Tillkommer gör hållbarhetsdiskursen som kan beskrivas som en 
samhällelisering (socientalisation, Kampmann, 2014), i samband 
med professionalisering av förskolan, dess integrering i skolsyste-
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gogiken försöker göra till ett moment genom att artikulera den till-
sammans med frilufts- och lärandediskursen. 
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Dagis Förskola

Vuxna/Personal Förskollärare/Pedagoger

Lek Lärande

Psykologiskt perspektiv – helhet Kognitivt perspektiv - detaljer

Naturen barnets spegel och 
sparring-partner

Naturen som resurs och lärmiljö

Framtiden oviss – behövs kreativa 
och flexibla medborgare

Framtiden står på spel – behövs 
medborgare som kan fatta de riktiga 
besluten

Direkt och verklig Autentisk och reell

Uppleva, vara Analysera/undersöka, handla

Intryck Perception

Fråga Hypotes

Upptäcka/Erfara Forska/Experimentera

Kompostering/ 
levande husdjur

Kretslopp/ livscykler/
förmultningsprocesser

Utveckling och förmåga Kunskap och kompetens

Naturens variation, balans  
och mystik

Naturens systematik och närmiljö 
som lärmiljö

Utvecklingsprocess Lärandeprocess

Nyfikenhet Intresse

Deltagande Meningsfullhet

Närhet/trygghet Distans/kontroll

Individen/Kollektivet Kollektivet/Individen

Koncentration Minneskapacitet

Respekt för allt levande Kunskap om allt levande

Hälsa – Motorik och balans Hälsa – Livsstil och miljö

Fantasi Metareflektion

Tiden diminutiv och dold 
Barndomen som ett tillstånd

Tiden i centrum. Cykler, årstider, 
förlopp. Nuet och framtiden. Timmar 
och dygn

Två kön – accepterat faktum 
Oproblematiskt ute i naturen

Genusdiskussion. Naturen värde-
neutral, traditionslös och naturligt 
kompensatorisk
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Efter matrisen nedan följer studiens två analyskapitel, där var 
och en av texterna analyseras för sig. Den här uppdelningen syftar 
inte bara till att göra en jämförelse mellan dem utan är tänkt att 
illustrera hur diskurser kan följas i tid och rum. Det finns en tids-
axel inlagd här som förvisso är kort, fjorton år, men diskurser för-
ändras ständigt i kraft av betydelseglidningar hos flytande signifi-
kanter, och genom vilka relationer inom diskurserna som kan an-
ses intensiva och meningsfulla vid en given tidpunkt.  
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I den fysiska miljön får barnet kunskap och erfarenheter om 

sina förmågor och sina begränsningar på ett icke-värderande 

sätt och barnet har också möjlighet att befria sig ifrån spän-

ningar och ge utlopp för känslor som upplevs omöjliga att rikta 

mot människorna i sin omgivning. (s. 3) 

 
Barnet kan i naturen ”bli sig själv”, såsom en del av naturen, och 
bli varse gränserna för sin psykiska och fysiska närvaro i densam-
ma. 

Normer och värderingar upplöses i relation till naturen eftersom 
naturen är ”värderingsfri” och tillåtande och barnet kan vara i sitt 
känslomässiga, spontana tillstånd utan att det gör något. De kun-
skaper och färdigheter som förvärvas gäller den egna personen, och 
är de som hjälper till att utveckla barnets självinsikt. Den naturliga 
förbindelsen med naturen och uppgåendet i den erbjuder en möj-
lighet att vända den moderna eller rationella världen ryggen och gå 
upp i känslan av att vara en okomplicerad del av densamma: 
 

Naturmiljön gör det lätt att uppleva att man befinner sig i en 

annan värld, bortom många av vardagens bekymmer och krav. 

En förutsättning för detta är att naturmiljön upplevs som till-

räckligt vidsträckt i rummet/…/frustration förekommer mindre i 

naturvistelse än annars. Människans önskemål och behov i na-

turen sammanfaller med det som miljön erbjuder och kräver.  

(s. 6) 

 
Miljön – naturmiljön – beskrivs som kravlös och bortom en verk-
lighet som innehåller bekymmer och obalans. Den lösgör barnet 
från detta och erbjuder en helt annan plats för varande, vilket ock-
så gör något med varandet. Den frustration över att livet inte är 
vad det hade lovat, eller över egna tillkortakommanden mildras i 
naturen, förutsatt att den upplevs som tillräckligt ”vidsträckt”. Det 
har alltså någonting med utrymme att göra, att kunna vidga sig 
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3. UTE PÅ DAGIS 

 
I det här kapitlet analyserar jag Ute på dagis. Alla citat i kapitlet 
kommer från boken, varför endast sidnummer anges som referens.  

Boken kan i det här exemplet anses utgöra ett av de viktigaste 
bidragen som den svenska utomhuspedagogiska diskursen för yng-
re barn bygger på.  

I Ute på dagis undersöks sambanden mellan barns utemiljöer 
och deras aktiviteter och utveckling när det gäller följande tre om-
råden:  
 
• Lek och kreativitet 
• Motorik 
• Koncentration och hälsa 
 
Analysen sker genom sökandet efter vilka diskurser och konstruk-
tioner av barn och natur som framträder i texten. 
 
Utveckling och lek utomhus  
Den komparativa forskningsstudien som redovisas i boken har ett 
genomgående utvecklingspsykologiskt anslag och inriktar sig på 
vad naturen ”gör” med barn och vad barn i sin tur kan förvärva i 
naturen, i det fallet egenskaper snarare än kunskaper, och kunska-
per om sig själv som människa snarare än kunskaper om naturen: 
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Det kan bli för mycket fascination, vilket blir tröttande, men då 
är naturen där igen och erbjuder barnet vila från intrycken – en 
kombination av vila och fascination, av översikt och kontroll över 
platsen och mysterium, av erbjudande och krav. Naturen harmoni-
serar sinnesintrycken och skapar balans mellan vilja och kunna, de-
lar och helhet, trygghet och utmaning och slentrian och variation. I 
Ute på dagis beskrivs en skillnad mellan riktad koncentration och 
spontan uppmärksamhet, där framför allt den första, om den krävs 
i allt för hög utsträckning kan leda till psykisk utmattning hos bar-
net. Att vara fascinerad kräver ingen ansträngning utan kan tvärt-
om liknas vid återhämtning eller så kallad ”mjuk fascination”. 

Naturen är den kraft som i sig skapar fascination och underlag 
för stimulans. 
 

Då den (naturen – mitt tillägg) inte är uttänkt för ett speciellt 

syfte kan barnet lätt omforma den för egna behov, assimilera 

den. Saker i den vuxna världen är formade och blir gärna mer 

obegripliga för barnet. Naturens plasticitet och formbarhet gör 

kanske att den kan bli begriplig även i barnets första kognitiva 

bild av verkligheten. (s. 6) 

 
Naturen lämnar öppet för barnets egen tolkning. Saker formade av 
”vuxna” kan verka obegripliga. Naturen kan svara upp mot behov 
och frågor i sig och beskrivs som om dess metafysiska egenskaper 
är förutsättning för och ingång till att barnet kan assimileras med 
den (det vill säga upptas av den och efterlikna den – bli som den, 
formbar och plastisk). Med tanken om att just barn skulle ha lätta-
re att uppfatta och ta till sig en ”plastisk”, det vill säga formbar 
och föränderlig värld, banas väg för den inom utomhuspedagogi-
ken ofta upprepade uppfattningen om utemiljöns förmåga att ska-
pa möjligheter till lärande och förhöjd minneskapacitet hos barn, 
som variation och rörelse i naturen anses stimulera till. 
 

71

 
 
 

 
 
 

78 

som person, eller förminska den och dess problem i förhållande till 
naturmiljöns kraft. I naturmiljön balanseras barnets önskningar 
och behov med vad naturen ”erbjuder och kräver”. Det finns en 
eftersträvansvärd balans här mellan barn och natur, där behov och 
varande sammanfaller med möjligheterna. Naturmiljön skapar till-
fredsställelse och kommunicerar med barnet på att slags naturliga 
villkor. Blicken är riktad inte mot vad barnet gör utan vad barnet 
är, upplever och blir. 

Det enda barnet behöver göra är att bejaka naturmiljön. Natu-
ren är en ”passiv” spegel för barnet, och i spegelbilden omvandlas 
det till ett sammansatt och balanserat barn: 
 

Naturmiljöer stimulerar också människan att undersöka och 

göra företeelser i miljön begripliga för sig. Uttryckt i 

/…/termerna av balans mellan trygghet och utmaning, så är 

denna balans lätt att uppnå i naturen för alla åldrar. Naturens 

karaktär gör det möjligt att samtidigt uppleva vila och fascina-

tion/…/. Det beror delvis på att man i naturen snabbt förstår 

sammanhangen, helheten i den fysiska miljön, hur den är upp-

byggd och vad den kräver av en själv. Men samtidigt finns där 

saker att utforska närmare, ett moment av mysterium. Att 

snabbt förstå helheten i den fysiska miljön är vilsamt. Men det-

ta kan bli tröttande om där inte finns mer att upptäcka, om där 

inte finns ett mått av mysterium. (s. 6) 

 
Samtidigt som barnet snabbt läser in naturen, som ett ”samman-
hang” och en ”helhet” erbjuder den stimulerande ”mystik”. Natu-
ren är både välkänd och stimulerande på samma gång. Det som 
finns i naturen att upptäcka och ”lära” är alltså dolt för barnet 
men väcker en fråga inom det – det stimuleras till att vilja under-
söka, fascineras och utmanas, men det är inte givet av vad utan det 
lämnas öppet till det individuella barnet att själv värdera. Naturens 
”karaktär” förutsätts stimulera barnet lagom mycket. 
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barnen till individer som utvecklas i samklang med en dynamisk 
men inte helt avtäckt verklighet och framtid.  

Diskussion om huruvida miljön är inspirerande och inbjuder till 
den utvecklande, rika och mångsidiga leken ägnas betydande plats 
i texten.  
 

Inom den pedagogiska och psykologiska forskningen tycks det 

vara fantasileken som studerats mest och som också framhålls 

som mest betydelsefull för barns utveckling. Fantasileken bjuder 

på situationer som främjar viktiga och grundläggande förmå-

gor, kunskaper och färdigheter. (s. 9) 

 
De förmågor, kunskaper och färdigheter som barnet förvärvar sker 
genom barnets egen lek i naturen och barnets eget initiativ till att 
utforma och utveckla sin fantasi i förhållande till leken. Det anses 
ge effekt på flera plan. Barnet utvecklar inte bara sin fantasi utan 
också förmåga att hantera och förstå underliggande implicita 
kommunikationsmönster: 
 

Genom leken får barnet också möjlighet att utveckla sin sociala 

och kommunikativa förmåga /…/ För att kunna existera i en so-

cial samvaro är det nödvändigt att lära sig förstå de underlig-

gande budskap och signaler som människor, exempelvis med 

hjälp av kroppsspråket, hela tiden ger varandra och som inte 

behöver överensstämma med det som sägs (menar Bateson). 

Denna s.k. metakommunikation är (enligt Bateson hos Hägg-

lund 1989), det viktigaste barnet kan träna i lekarna. (s. 10) 

 
Barnets förhöjda förmåga att tolka världens dolda budskap åter-
kommer här. Den förmågan verkar möjlig att överföra från förstå-
elsen och läsningen av naturen, till samspelet med andra människor 
och världen.  
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Naturen är exempel på en miljö som inte är fylld av vuxnas 

budskap om dess syfte och användningsområde utan lämnar 

fritt spelrum för barnets fantasi. Barnet kan skapa sina egna 

platser. (s. 7) 

 

Barnet får inga uppgifter i naturen utan beskrivs som stående i kre-
ativ relation med denna. Dess tolkning lämnas öppen och barnet 
förväntas utifrån denna frihet själv ”skapa sin plats” i densamma.      

Barn artikuleras ovan som naturliga, i fritt samspel med den na-
tur som de liknar, och ekvivalenskedjor av mening skapas av ord 
som natur, fantasi och assimilation genom att barn och natur be-
skrivs synonymt. Naturen är plastisk och formbar och står som så-
dan i barnets tjänst. 
 

Barndomen betyder mycket för hur vi sedan utvecklas som in-

divider. Framtiden kommer, kanske mer än någonsin tidigare, 

att behöva flexibla och kreativa människor. Dessa egenskaper 

uppstår inte ur tomma intet i vuxen ålder – de är beroende av 

de förutsättningar man haft tidigare i livet att utveckla dessa 

förmågor. / … / Om daghemmet har en utemiljö som uppmunt-

rar barnet att använda och utveckla sin kreativa förmåga, som 

bjuder på utmaningar men i grunden känns trygg, förefaller det 

naturligt att förmoda att miljön i sig bidrar till att barnet kan 

bygga upp en positiv självbild och en tilltro till sin egen förmå-

ga, det tycks också hela tiden vara fråga om en samverkan mel-

lan miljöns utformning och den bakgrundstrygghet som vuxen-

världen står för samt de värderingar som vuxna på olika sätt 

förmedlar om utemiljöns och lekens betydelse. (ibid., s. 8) 

 
Framtiden framställs som oviss i det att den kommer att kräva kre-
ativa och flexibla människor, det vill säga anpassningsbara och 
tänkande. Naturen artikuleras tillsammans med ord som kreativi-
tet, trygghet och utmaning och framstår som en dynamisk skapare 
av särskilda förmågor, nämligen flexibilitet och förmåga. Här görs 
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En ”estetisk upplevelse” motiverar till att försöka förstå, se sa-
ker i en annan belysning, på ett annat sätt: att via kulturen göra 
naturen begriplig. Det är bland annat på det sättet som tanke-
banor och associationer utvecklas. Leken, flow, betydelsespel-
rummet och denna naturupplevelse har liknande kvaliteter av 
estetisk njutning, som gör att människan kan ha en intensiv 
kontakt med sitt inre liv. (s. 92) 

 
Återigen artikuleras naturen som en spegel för människans utveck-
ling och inre liv, som ett medel för utveckling. Aktiviteter som äger 
rum utomhus, i naturen, anses ge individen kontakt med inte bara 
sitt ”inre”, utan också sin kreativa, kommunikativa och demokra-
tiska sida. Det som skapar förståelse (gör naturen begriplig) är in-
sikten om att man är en del av något större, som man står i förbin-
delse med och liknar. I citatet kan spåras hur den polariserar mot, 
och i det förvärvar sin identitet genom skillnad, ibland genom ne-
gativ skillnad, - det vill säga när den berättar vad den inte är, så-
som att beskriva sig själv som ”dynamisk” och i motsatsförhållan-
de till den ”planerade miljön” som anses kodad på förhand. 
 

Naturmiljön erbjuder en dynamik som är svår att åstadkomma i 

en planerad miljö. Den planerade miljön bygger alltid på före-

ställningar om andra människors behov. Naturen däremot, 

vänder sig inte till en speciell grupp människor – den är mång-

fasetterad och därför kan varje individ tolka och använda dess 

mångfald utifrån sina egna behov. (s. 92) 

 
Det som accentueras är förbindelsen och relationen mellan natu-
rens mångfald och människans utvecklingsmöjligheter. 

Naturen görs här till en särskilt metafysisk plats för upplevelse 
och erhållande av skönhet och det är således platsens symbolik, in-
nehåll och påverkan som tillskrivs stort värde ur pedagogisk syn-
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Naturen som plats 
Naturmiljön bör vara så naturlik som möjligt, med djur och bär-
buskar, men accentueras inte av någon utan bara ”finns där”: 
 

Daghemmet gränsar till fält där det går hästar och på daghem-

met finns det hönor. Hönorna och hästarna finns omkring bar-

nen hela dagarna och deras närvaro tas för given. Hästarna kan 

stå precis intill staketet utan att ägnas någon uppmärksamhet. / 
… / Vid samlingarna måste de rädda kexen från hönornas fram-

fart. En pojke jagar hönorna några meter och en annan kastar 

sten in i vinbärsbusken så att hönorna flyger ut ur busken. Per-

sonalens inställning till djuren på daghemmet verkar vara att de 

är självklara inslag i miljön. Man riktar inte medvetet barnens 

intresse mot djuren och deras skötsel. (s. 50) 

 
Naturen märkvärdiggörs eller uppmärksammas inte som ett under-
sökningsobjekt, eller som här till exempel djuren, som något sär-
skilt varken skyddsvärt eller fantastiskt. Djuren betraktas som ett 
givet inslag i förskolemiljön. Den stimulans som omgivningen anses 
ge gör att det är möjligt att lära genom passivt deltagande, bara 
genom att vara i miljön och låta den inspirera till nya tankar och 
infall. Om barnen ser att det finns en kompost behöver de inte en-
gagera sig för det.  
 

På detta dagis höll man inte aktivt på med att involvera barnen 

i aktiviteter kring kompost och odling. Personalen ville mer se 

det som naturliga inslag som barnen lär sig av utan pekpinnar. 

(s. 51) 

 

Samma ”funktion” hade det att ”det går levande hästar en bit ifrån 
och finns höns som man kan titta på”. Barnen behöver inte ta an-
svar för eller engagera sig i dessa djur. Naturen är tillräcklig i sig, 
genom att stimulera till lek. 
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Barnen ser vi inte använda denna möbelgrupp på något sätt. 

Kanhända är detta en lite gammaldags bild av sommar som vi 

vuxna har med oss från barndomen, som antagligen inte bety-

der så mycket för barnen. Kanske förmedlas emellertid denna 

bild av sommar så småningom till barnen. Genom att ha inslag 

som de vuxna värderar högt, förmedlas ideal och värderingar 

till barnen om vad som är bra, riktigt och roligt här i livet.  

(s. 69) 

 
Det handlar om ett passivt men manifest förmedlande av normer 
och värderingar, där de vuxnas bild av vad barndom, natur och av 
vad som är ”bra, riktigt och roligt” förmedlas till barnen genom 
symbolik och ting som vuxna håller för värdefulla. Det får ta tid 
och det som barn eventuellt förvärvar kan inte kontrolleras, utan 
kommer kanske ”så småningom” att emanera i ideal och värde-
ringar kring ett gott liv.  
     Ett annat välkänt inslag i barnens miljö är djur i omgivningen 
och höns som går fritt på den gården där barnen vistas.  
 

Hönorna får gå och picka i jorden ifred. Dagispersonalen för-

söker inte rikta barnens uppmärksamhet mot djuren, utan de 

ska finnas som ett naturligt inslag i barnens miljö. (s. 49) 

 
Barnens engagemang bygger således på frivillighet. Eftersom det 
ska ses som naturliga inslag i miljön vill personalen inte uppmärk-
samma eller märkvärdiggöra till exempel komposten, precis som de 
inte heller gör med djur och kulturella symboler, som trädgårds-
möbler. Barnen avkrävs inte intresse eller aktivitet utan det ses 
istället som ett egenvärde att de uppfattar omgivningen som själv-
klart och naturligt, som ett erbjudande de kan ta del av när de själ-
va vill. 
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vinkel. Naturen har en nyckelroll som pedagog och lärare78 och är 
också i centrum för diskursen. Den definieras och fylls med mening 
med hjälp av de artikulerade relationer som den anses bestå av och 
utgöra i förhållande till andra särskilda element. 

Den konstrueras som naturlig och oplanerad och därmed tolk-
ningsbar och mångfacetterad på ett sätt som planerad miljö aldrig 
kan bli. 
 

Vad betyder det för ett barn att få vistas i en utemiljö där man 

kan fantasileka, där man kan röra sig och där man kan vara i 

fred? Vi tror att de är viktigt att barn får uppleva platser där 

man själv kan få finnas, med hela sitt känsloregister och sina 

behov – få tröst om man blir ledsen, kunna leva ut när man vill 

det och skapa när man känner för det. Att få vara på en plats 

där miljön kommer en till mötes och där vuxna finns till hands. 

(s. 94) 

 
Platsen beskrivs som barnets ”spegel”. Utemiljön kommer barnet 
”till mötes” och utgör en plats på vilken barnet kan vara ”sig 
själv”, både gällande val av aktiviteter, ”skapande” och känsloytt-
ringar och de vuxna finns i bakgrunden, för att stötta barnet så-
dant barnet ”är”. Här framträder det naturliga barnet, i behov av 
både frihet och stimulans men också uppbackning från vuxna. Det 
är utemiljön, naturen, som är barnets viktigaste sammanhang och 
erbjudande. 

Det metafysiska och romantiska inslaget i denna diskurs som 
kan få den att förefalla nostalgisk framkommer i beskrivningen av 
en möbelgrupp på platsen, som barnen inte använder. 
 
                                                   
78 Grahn et al. (red.), 1997 och Gulløv (2004), skildrar båda hur naturen i uteförskolan i 
sig anses, eller ansågs, ge barnet inspiration och lärande och pedagogerna förhåller sig 
passiva och avvaktande i väntan på barnens egna initiativ till aktiviteter. Miljön finns 
som ett erbjudande till barnet att välja. 
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78 Grahn et al. (red.), 1997 och Gulløv (2004), skildrar båda hur naturen i uteförskolan i 
sig anses, eller ansågs, ge barnet inspiration och lärande och pedagogerna förhåller sig 
passiva och avvaktande i väntan på barnens egna initiativ till aktiviteter. Miljön finns 
som ett erbjudande till barnet att välja. 
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Denna artikulation där naturen ekvivaleras till barndom och den 
svenska kulturen och till barn, som håller på att förvärva denna, 
illustrerar en specifik betydelse av kultur i vilken den är en flytande 
signifikant som kan fyllas med betydelse för ändamålet. Ett allt för 
stort fokus på livets krav och tidens uppdelning liknas vid en tillva-
rons fragmentisering, något som delar sönder barndomens tillstånd 
av oändlighet och lek. 
 
Hälsa 
Med anledning av forskning som genomförts angående barns jäm-
förelsevis något färre dagar av sjukfrånvaro i en uteförskola jäm-
fört med ”konventionella” daghem resoneras i texten på följande 
sätt kring vad detta kan bero på. 
 

… skillnaderna kan bero på att barnen på ett I Ur och Skur-

daghem vistas i en miljö som leder till mindre smittspridning. 

Barnen är inte så nära varandra hela tiden och luftvolymen är i 

det närmaste oändlig. Vi tror att det kan vara en möjlig förklar-

ing, men vi är mer benägna att tro att den låga sjukfrånvaron 

på I Ur och Skur-daghemmen beror på att barnen där får leka i 

en rytm som mer överensstämmer med deras sätt att vara, vilket 

kan leda till mindre stress. (s. 84) 

 
Även i den hälsodiskurs som genomsyrar texten Ute på dagis… 
framträder således ett naturligt barn, ett slags självmedicinerande, 
där koncentration ökar och sjukfrånvaro minskar därför att bar-
nen slipper stressa eller inte avkrävs allt för hög grad av ”riktad 
koncentration” eller vuxenlivets krav på tid och aktiviteter. 

Icke desto mindre finns andra hälsoaspekter som är lättare att 
”mäta”. 
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86 

När personal vistas längre ute i trädgården går de runt och sam-

talar med barnen eller ägnar sig åt sysslor som behöver göras.  

När det är möjligt är barnen välkomna att delta i detta arbete 

men det sker på barnens egna initiativ. (s. 24) 

 

De vuxna, personalen, liknas vid föräldrar, som finns till hands 
men som arbetar med det som är nödvändigt, medan barnen leker 
på egen hand, och vars initiativ till deltagande inväntas och är fri-
villigt. 
 
Tid 
Tiden är ett viktigt inslag i diskursens hänvisningar till årstider och 
naturens växande och vädrets växlingar som variation men här 
görs tiden till någonting negativt, som bör hållas borta från barn så 
länge det går, och som, när den blir en realitet i deras liv, får leken 
att ”försvinna”. 
 

För många av oss som nu är medelålders upplevdes barndomens 

somrar som oändliga. Dagarna i sig var oändliga och tiden 

fanns inte, var inte uppfunnen. När tiden så småningom inför-

des i vårt medvetande kom sönderdelningen, fragmenten och 

sorgen, stressen och den försvunna leken. Men den kom i 12–

13-årsåldern. Idag är det kanske många som känner denna tids-

press, denna redan som små barn. (s. 94) 

 
Att gå på uteförskola kan vara ett sätt att stanna kvar i barndo-
mens landskap så länge det går, i en värld av lugn och mystik, en 
kravlös tillvaro i balans med naturen. Den kulturella aspekten av 
naturen förmedlas indirekt till barnen och emanerar i värderingar, 
ideal och normer som kanske går att härleda till en svensk majori-
tetskultur – med nostalgiska inslag av oändlighet, där tiden inte 
fanns och, en ”gammaldags” syn på barndomens somrar och synen 
på djur och natur som självklara inslag i vardagen. 
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från stenar och andra döda föremål. Därefter märker barnet att 

det är besläktat med djur, och till sist förstår barnet att det är 

en människa. Sista steget är när det förstår att det är en egen 

individ. Empatiutvecklingen, jagkänslan mm, byggs upp och 

vidmakthålls i ett ständigt växelspel med naturen och andra 

mindre kravfyllda miljöer. Det mest aggressiva och krävande i 

miljön är människor, sedan kommer djur, därefter växter, me-

dan jord, sand mm, d.v.s. icke levande naturföremål, är minst 

aggressiva och krävande. (s. 7) 

 
Skillnader och utsträckthet 
På uteförskolan anses naturen vara ”naturlig” i så hög grad att den 
är ”värderingsfri” och att den således inte bemöter pojkar och 
flickor olika. Den är inte ”skapad för något särskilt” varför den 
lämnar öppet för individen att vara det hon vill och den hon är. 

Den skapade miljön, lekplatser, väggar och för lek anvisade plat-
ser med redskap och leksaker kan inte erbjuda naturlighet utan 
”hämmar” hela tiden barnet så att roller, känslor och lekar måste 
anpassas till dessa ting.  Följande observationer utspelar sig på 
jämförelsedagiset i studien, vilket anses vara för tillrättalagt och 
trångt och som således driver fram både frustration och tydliga 
könsskillnader: 
 

Flickornas lekar i sandlådan handlar i hög grad om att göra ”så 

som man ska göra”. Att laga mat, att sitta ordentligt och äta el-

ler vara lojal mot en vän. I lekar om matlagning och mamma-

barn-lekar används ett lågt bakbord som står i sandlådan.  

(s. 31) 

 
Här beskrivs det ”konventionella” daghemmet som att det bidrar 
och uppmuntrar till genusdifferentierade lekar med sina miljöko-
dade signaler och könade leksaker, men också hur miljön där be-
gränsar barnens lekar: 
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88 

När grovmotoriken utvecklas leder det till att barnen får mer 

muskler och en bättre balans, något som är synnerligen viktigt 

att ha när man sitter still i skolbänken. För att kunna sitta stilla 

krävs att balanssinnet är utvecklat /…/ Den motoriska förmå- 

gans betydelse för hela perceptionsapparaten, och därmed hela 

handlandet, lärandet och förståelsen för omvärlden, blir tydlig. 

(s. 13) 

  
Så finns det således ett ”idealt” barn ur fysisk, och motorisk syn-
vinkel, även i naturens villkorslöshet. 
 

Visst är det skillnad på att bo i storstad eller småstad, men vare 

sig man är fyraåring i Malmö eller i Klippan bör man ha för-

mågan att kunna nå sina tår och helst ett stycke förbi dem. (s. 

85) 

 

Här beskrivs vad barn ”bör” klara med hänvisning till skolbänken, 
stillasittande och ”perceptionsapparaten” som ska vara i ordning 
inför skolstarten. Det som lämnas fritt åt anden i uteförskolan ge-
nom lek och kravlöshet, fantasi och kreativitet, får således sin ra-
tionella motsvarighet i regler för normer kring kroppen, och hur 
den är och bör vara beskaffad.  Barn beskrivs också i texten som 
synnerligen rörliga, utlevande i sina vilda lekar, och yviga i rörelser 
och krav gällande platsen, som värderas i förhållande till sin ”ut-
sträckthet”. 

Det finns även utvecklingspsykologiska ”steg” som barnet följer 
under sin varseblivning som människa, där naturen spelar en 
mycket viktig roll i socialisationsprocessen:  
 

Searlers teori innebär att människan bygger upp en bild av verk-

ligheten och sin egen roll i denna stegvis. Där är vatten, stenar, 

växter och djur grundläggande och icke utbytbara element för 

att man ska kunna erhålla en riktig bild av sig själv och verklig-

heten (Searles, 1960). Först inser barnet att det är levande, skild 
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öppningen och tittar på eller spikar ner spikar i huggkubben 

medan målarbordet är den näst populäraste platsen för flickor-

na och de vistas där betydligt mer än pojkarna. Flickorna är 

också de som mer målmedvetet ägnar sig åt att måla tavlor. I 

målarboden hämtar de färger och förkläden och andra tillbe-

hör. Ibland ställer de upp stafflier intill. (s. 57)¨ 

 

Barnen använder könskodade ”redskap” och ägnar sig åt olika ak-
tiviteter, men de uppfattas eller uppmärksammas inte, som om na-
turens utjämningseffekt var tillräcklig i sig, eller som om utrymmet 
bidrar till att könskodade lekar får plats och därför inte skapar nå-
got problem. Återigen representerar naturen och barnets handlings-
frihet av ”utsträckthet”, både geografiskt och socialt.  
 

Vad kommer exempelvis begrepp som ”generositet” och ”solida-

ritet” att betyda för människor som på ett tidigt stadium i livet är 

tvungna att konkurrera om viktiga resurser? (s. 95) 

 
Vuxna människor  
I ett par tidigare citat har vuxna dykt upp. I ett nämns de vara ”till 
hands” i bakgrunden, och i det andra som moraliska representan-
ter för och förmedlare av det som är ”rätt, roligt och viktigt” i li-
vet. De ingriper helst inte i konflikter utan menar att barnen måste 
tränas i detta själva och de styr ogärna barn eller barngrupp, utan 
väntar hellre in deras egna initiativ till deltagande., men de har en 
närvaro som barnen vet om, och de representerar och upprätthåller 
utomhusvarandet, och att det respekteras som en kärna i verksam-
heten. 
 

Om något barn under utevistelsen är på väg in i huset frågar 

personalen vad det skall göra. På detta sätt talar de vuxna un-

derförstått om att de förväntar sig att barnet strax kommer ut 

igen. Personalen ser många fördelar med själva utevistelsen och 
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90 

Fyra olika lekar samsas i sandlåda. Dels är det två flickor som 

leker att en av dem är en bebis: mamman är sträng och bebisen 

rör sig tafatt. De håller till vid det bakbord som står i kanten på 

sandlådan. Två sexåriga pojkar börjar bygga ett landskap med 

tunnlar och vägar i sanden. Utrymmet att bygga landskap på är 

litet. De ändrar riktning på leken och istället för landskap, som 

kräver yta, börjar de gräva nedåt i sanden. (s. 32) 

 

Både pojkarnas och flickornas lek beskrivs som begränsad och 
styrd av sandlådans knappa utrymme. Istället för att bygga land-
skap måste de gräva nedåt, och flickornas lek beskrivs med ord 
som ”sträng” och ”tafatt”. Citatet står i konstrast till beskrivning-
en av den miljö som barn räknar med, men inte finner på konven-
tionella daghem. Jämförelsedaghemmets gård beskrivs nedan ge-
nom artikulation av vad det inte är. 
 

… de speciella utekvaliteter som barn räknar med att finna ute, 

som till exempel gott om utrymme och mängder av möjligheter 

genom många platser att välja på och en miljö med intressant 

innehåll att använda på egna sätt. Att vara ute innebär att finna 

utrymme, växter, platser att gömma sig på och finna saker att 

upptäcka. Dessa kvaliteter råder det stor brist på här. (s. 40) 

 
Barn ”räknar” med att finna stora kvaliteter i utemiljön där dess 
obegränsade lek kan äga rum men möts av kvalitetsmässiga be-
gränsningar. Det definieras vidare att vara ”ute” innebär, det vill 
säga möjligheter för barnet att använda miljön på ett självvalt sätt. 

Följande observation är från uteförskolan och skildras som idyl-
lisk valfrihet och möjligheter, men frågan är om det blir någon 
större skillnad. 
 

Snickarboden är den plats där vi noterar pojkar allra flest gång-

er. Samma pojkar vistas där vid flera tillfällen under längre pe-

rioder. Flickorna snickrar också men står ibland bara vid dörr-
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täckbar för barn, vars kognition, självinsikt och minneskapacitet, 
bland många andra egenskaper, anses utvecklas och gynnas av vis-
telse i naturen. Barnet kan växa i det som uppfattas som barnets 
rätta miljö, utan plats- eller tidsmässiga rutiner och begränsningar.  

Naturen märkvärdiggörs dock inte, urskiljs inte, utan anses vara 
ett med barnet. 

Barnet likställs och ”assimilerar” sig med den. Leken är barnets 
centrala aktivitet. I denna utvecklar det sin personlighet och sin 
kommunikationsförmåga, så att det kan orientera sig mot framti-
den. Barnen har vidare något marginellt färre sjukdagar och bättre 
motorik än en jämförelsegrupp av barn inne i centrala Malmö, och 
de upplevs också kunna koncentrera sig bättre än nämnda grupp 
samt verkar mer kreativa och fantasifulla i sina lekar.  

Naturen är här den miljö som representerar ”verkligheten” så 
som den anses bäst passa ett barn – här finns ingen tid, här får 
barn vara sig själva, och behöver inte delta. Det finns utrymme för 
estetiska aktiviteter utomhus och de vuxna finns med som ett slags 
föräldrar eller moraliska ”förebilder” i en värld skild från barnens. 

 De markerar tydligt att de har sina sysslor (sitt arbete) och bar-
nen sin lek men att de gärna delar detta tillsammans då och då. Det 
viktigaste av allt är att man är utomhus, och står i förbindelse med 
naturen runt omkring, vare sig det sker aktivt eller passivt. 

Naturen fixeras som en god plats inrymmande både ”naturlig-
het” och en mystik som stimulerar barn. Den är ”värderingsfri” 
och står således i sitt erbjudande bortom problematisering och 
komplexitet som kön, klass eller etnicitet skulle kunna utgöra. 

Barn görs vidare till receptorer av denna natur för sin utveckling 
och för förvärvande av framför allt inre personliga både egenska-
per såsom fantasi, kreativitet och lekförmåga. Naturen liknar bar-
net – den är inte avancerad men heller inte okomplicerad och det 
är framför allt en relation som målas fram genom artikulation av 
element från de psykologiska och medicinska disciplinerna. Hälsa 
uttrycks genom barnets gränslösa och oregerliga rörelsebehov och 
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ser det också som en bra kontrast till barnets övriga liv, som de 

menar utspelar sig mycket inomhus. (s. 23) 

 

De vuxna är således ”moraliska” förebilder i den meningen att de 
”signalerar” till barnen att den plats på vilken de bör befinna sig är 
utomhus. De motiverar detta kompensatoriskt genom att mena att 
de tror att barn är ”mycket” inomhus i vanliga fall. De förmedlar 
också till barnen vad som är viktigt och värdefullt. 
 

Sådant som vuxna sysslar med, utan att speciellt rikta sig till 

barnen, intresserar barn särskilt. Om de vuxna tillåter barnen 

att delta, kan saker, platser och sysslor som barnen förknippar 

med de vuxna, bli viktiga inspirationskällor till barnens lekar. 

(s. 67) 

 
De vuxna anses inte gå in och störa eller styra barnen i någon sär-
skild riktning utan deras lek har högsta prioritet och anses vara de-
ras egen domän. Den är barnets ”arbete” och viktigaste uppgift. 
 

Här syns en tydlig skillnad på barn och vuxna, både vad gäller 

sysslor och aktiviteter, och även hur det inte emanerar i ett 

gemensamt upptäckande, forskande eller lärande utan hur det 

är barnens lekar som har den högsta prioriteten på daghemmet. 

(s. 23) 

 
Sammanfattande analys av Ute på dagis 
I Ute på dagis konstrueras en diskurs som liknar den nordiska fri-
luftsdiskursen. Den har att göra med kulturella och ideologiska 
värderingar samt en inre utveckling och socialisation av individen i 
samklang med naturens erbjudanden av både utmaning och balans. 

Genom att artikuleras upprepade gånger görs sambandet till slut 
självklart. Naturen, utemiljön, utomhus, är den nodalpunkt som 
organiserar diskursen, och barn, det vill säga människor i vardande 
är det som organiseras.  Naturen är framför allt psykologiskt upp-
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4. NATURFÖRSKOLA  

I följande kapitel kommer jag att analysera texten i boken Natur-
förskola (2011), den andra av de två texter jag valt för den huvud-
sakliga analysen. Den kan sägas vara en modern motsvarighet till 
den fjorton år äldre texten Ute på dagis, och berättar, precis som 
den, vad uteförskola och natur är och innehåller samt vad en tätare 
kontakt med naturen än vad som är möjligt i en traditionell försko-
leverksamhet ”gör” med barn. Liksom i föregående kapitel är alla 
citat hämtade från texten i Naturförskola, varför bara sidnumret 
skrivs ut. 
 
Lärande och utveckling utomhus 
I det första citatet nedan beskrivs ett längre projekt som pågått i 
flera år i naturförskolan, i vilket trollsländor undersöks: 
 

Barnen har studerat trollsländor tillsammans med förskollärar-

na i några år, och upplevt både att fånga och hålla i dem. De 

följer trollsländornas livscykel och börjar skapa sig en förståelse 

för hur den ser ut. De vet att det inte flyger några trollsländor 

när vädret börjar bli kallare, men larver har de håvat upp ur 

dammen vid flera olika tillfällen, året runt. De har lärt sig att 

känna igen ett tiotal olika trollsländearter som finns i närområ-

det. Detsamma gäller fågelarterna de dagligen ser i omgivning-

en. (s. 9) 
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möjligheten att i naturen genom motorisk stimulans förvärva en 
stark benstomme mäts som ett friskhetstecken. Barnet lär sig om 
sig själv i naturen eftersom det liknar den, men bara om barnet 
själv vill och är redo för lärande. Naturen finns som ett erbjudande 
för barnet och vice versa eftersom en livslång relation mellan dem 
båda grundläggs här. 

När identiteten hos momenten artikuleras enbart som antago-
nismens motståndare, det vill säga genom skillnad - det som anta-
gonisten inte är – (inomhus, ohälsosam, begränsad, planerad eller 
tillrättalagd)uppslukas de så att de upphör att vara separata och 
istället blir utbytbara i relation till andra tecken i kedjan, det vill 
säga att ohälsosam skulle vara ekvivalent med inomhus, men kun-
de lika gärna fyllas med betydelse genom andra tecken som illu-
strerar relationen, som utsträckt eller begränsad.  

Nedan följer kapitel fyra, i vilket jag gör motsvarande analys 
som ovan. 
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upplever är att begrepp och teoretiska motsvarigheter till praktiska 
fenomen i utemiljön är upptäckbara.  

Aktiviteterna definieras och klassificeras i förhållande till det 
ämnesinnehåll som fått en accentuerad position i den reviderade 
läroplanen (2010), nämligen matematik, naturvetenskap, teknik 
och språk. Nedan positionerar sig förskolan i förhållande till ”tra-
ditionell” pedagogik: 
 

Vi ville inte använda samma pedagogik utomhus som man tra-

ditionellt gör inomhus, utan istället arbeta mer naturvetenskap-

ligt. Eller som den brittiska professorn Wynne Harlen (1996) 

beskriver: med vinster som att barnen lär sig olika sätt att samla 

och organisera informationen och att pröva sina idéer. I och 

med det blir barnen bättre rustade för att fatta riktiga beslut i 

framtiden. Genom att ge barnen möjligheter att utveckla ett 

varsamt förhållningssätt till naturen och miljön, så att det i sin 

tur skulle leda till en hållbar utveckling i ett längre perspektiv. 

(s. 11) 

 
Den traditionella pedagogiken finns inomhus och den når inte lika 
långt som arbetet utomhus. Informationen om naturen finns up-
penbart redan. Den presenteras barnen och de idéer barnen får av 
den emanerar inte i irrationell lek eller fantasier utan i en rationell 
process i vilken de kan prövas - prövningar som i sin tur kan ge 
dem adekvata kunskaper att använda i framtidens beslutsfattande i 
riktning mot en hållbarare utveckling. 

Således finns det, eftersom det finns en bild av vilka kunskaper 
som kommer att krävas, också en bild av framtiden. 
 
Det autentiska lärandet i ’’närmiljö som blir lärmiljö’’ 
Under rubriken ”Fördelar med lärande utomhus” finns de två un-
derrubrikerna ”Autentiskt lärande” och ”Reellt lärande”.  Det au-
tentiska lärandet beskrivs på följande vis: 
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Alla barn på förskolan deltar i aktiviteterna kring att lära sig om 
trollsländor och fåglar och det finns ett uttalat syfte med aktivite-
ten – att lära sig att kategorisera, artbestämma och känna igen 
dem, samt förstå livscykler. 

Aktiviteterna beskrivs som i tiden utsträckta processer av läran-
de vilka pågår genom och utöver de andra aktiviteterna som sker, 
och som även genomsyrar samtal och reflektioner. 
 

Att alla deltar av eget intresse gör håvningen till en meningsfull 

aktivitet.  / … / Efter nästan två timmars studier av vattendjuren 

drar sig barn och förskollärare tillbaka till det stora trädäcket 

för att äta lunch tillsammans i det härliga höstvädret. Håvarna 

ställs undan. Samtalet om de olika vattendjuren fortsätter under 

lunchen och eftermiddagen. Bilderna på de olika vattendjuren, 

samt olika faktaböcker, finns alltid tillgängliga att studera och 

fortsätta samtala kring när intresse uppstår. (s. 9) 

 
Samtalet och lärandet fortlöper och aktiviteten tar egentligen inte 
slut, utan övergår i en annan, mer teoretisk fas, och material, som 
avbildningar och faktaböcker, ligger framme för den som önskar 
fördjupa sig. Det som skapar mening är barns intresse och delak-
tighet i lärandet om vad som finns i dammen och lärandet avbryts 
således inte av lunch då samtalen försätter. Att lärandet är kärnan i 
denna förskoleverksamhet är tydligt: 
 

Vi hade tagit del av forskning som visar vilka fördelar ett läran-

de utomhus kan generera /…/ att lärandet i utomhusmiljön för-

enar praktisk och teoretisk kunskap genom att barnen direkt 

upplever exempelvis språkliga och matematiska begrepp, som 

kan integreras i naturvetenskap och teknisk kunskap. (s. 11) 

 
Här förenas praktisk verksamhet med naturens förmåga att för-
kroppsliga och konkretisera abstrakta samband och teoretiska be-
grepp. Lärandet är till synes överordnat upplevelsen. Det som barn 
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Det handlar om att synliggöra och tillvarata naturens förmåga 
till att erbjuda realistiska kunskaper och problem, som kan ses och 
som är ”naturliga”, och därför också mer meningsfulla. 

 

När barn får vistas ute i naturen, och arbeta praktiskt i me-

ningsfulla sammanhang, sätter sig lärandet ”i kroppen” och de 

minns med hjälp av alla sina sinnen. En rik utevistelse med au-

tentiska situationer främjar barns lärande och naturen är en su-

verän, mångdimensionell miljö som hela tiden förändras efter 

årstiderna. Alla smaker, dofter, synintryck och känselintryck 

skapar ett intresse för att utforska. (s. 14) 

 

Hela kroppen och alla sinnen upptas av det praktiska lärandet i 
meningsfulla sammanhang. Barnen inte bara lär, utan minns det de 
lärt med alla sinnen. Kroppens och sinnenas påverkan och stimu-
lans, tillsamman med naturens mångfald, blir grogrund för ”intres-
se för att utforska”, det vill säga påverkar också barnens intressen 
och handlingar, barnens ”arbete”. 

Detta kan jämföras med Friluftsfrämjandets slogan ”Det som 
lärs med kroppen sätter sig i knoppen”, och som speglar en syn på 
utomhusvarandet som exklusivt i den meningen att det upplevda 
upplevs ”mer” och automatiskt är ”mer meningsfullt” än på plat-
ser som finns till exempel inomhus. 
 
Ämnesinnehåll och helhet 
Det är framträdande att det är barnens ämneskunskaper som ligger 
i fokus på denna förskola. 
 

Alla nya frågeställningar som kommer upp när vi studerar (i det 

här fallet fågeln) i verkliga livet gynnar också språkutveckling-

en. Matematiken kommer in på ett naturligt sätt när vi studerar 

hur högt tornfalken flyger, hur långt den har mellan ving- 
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98 

Att få barnen att förstå sin delaktighet i naturens kretslopp är 

/…/ en viktig uppgift för förskolan. Ett sätt är att erbjuda dem 

en naturlig närhet till sin miljö. Oavsett om förskolan ligger 

mitt i en storstad, eller långt ut på landet, finns möjligheter att 

arbeta med närmiljön som en lärmiljö där barn får lära sig i au-

tentiska situationer. (s. 13) 

 

Hur naturen är tolkas brett och blir i det här citatet snarare till ett 
”utomhus”, där autencitet bidrar till insikter om och delaktighet i 
kretsloppet, vilket framhålls som det centrala snarare än specifika 
kvaliteter i naturen. 

Det är närmiljöns egenskap av lärmiljö som accentueras, och det 
är snarare närheten som är det naturliga. Det autentiska är det 
verkliga, det praktiskt synliga och det som finns för handen och 
som kan uppmärksammas. Ordet autentisk – autentiskt lärande – 
här beskrivet som upplevelsebaserat och konkret lärande utomhus 
anspelar på sådant lärande som sker i närmiljön, det vill säga på 
plats, baserat på autentiska problem, frågor och intressen. 

Det autentiska kan beskrivas vara vetenskapligt eftersom det är 
konkret, prövbart och synliggör delaktighet. Här är naturen såle-
des inte en plats med särskilda kvaliteter och egenskaper, utan det 
är miljön, utomhus- eller närmiljön som erbjuder autencitet.  

När det gäller reellt lärande beskrivs det på följande sätt: 
 

I en pedagogiskt genomtänkt utomhusverksamhet ingår att skapa 

lärandesituationer för barnen i meningsfulla sammanhang. I Na-

turförskolan strävar vi efter att ge barnen en sammanhängande 

vardag, där allt utgår från det som händer här och nu, och arbe-

tar mer undersökande och problemlösande än tidigare. (s. 14) 

 

Det reella har alltså med verklighet och tydlighet att göra. Lärandet 
sker utomhus enligt tydliga förnuftsanspråk. Det är det som kan 
upplevas på plats i verkligheten som ger meningsfullhet. 
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Temat öppnar för samtal om ålder, jämförelser mellan djur, na-

turens symmetri och olika mätmetoder. På så sätt tillägnar sig 

barnen en förståelse för grundläggande matematik. De arbetar 

med problemlösning, klassificering, jämförelse och sortering 

som utvecklar det logiska tänkandet och förmågan att använda 

regler. De arbetar också med färg, form, gruppering, geometri 

samt avstånd. De utnyttjar sin erfarenhet av sortering och klas-

sificering för att förstå och strukturera sin omvärld, och resone-

rar sig fram till hur stort och djupt hålet ska vara. De mäter 

med händer, snören, pinnar och spadar. De samtalar om djup, 

bredd, storlek på graven och storlek på tassar. (s. 86) 

 

Barnen resonerar och diskuterar sig fram till lösningen på problem 
tillsammans och med hjälp av vetenskapliga begrepp. En stor del 
av verksamheten i Naturförskolan syftar till att bygga en relation 
mellan barnen och naturen, genom att de förvärvar kunskap och 
vetande om den. Här är det inte naturen som är medlet för att barn 
ska utvecklas utan barn som är medlet för att värna naturen och 
miljön i framtiden: 
 

Hur kan vi i förskolan få barnen mer medvetna om sin egen be-

tydelse för miljön? Att känna sig delaktiga i en hållbar utveck-

ling? Kanske genom att börja i den egna närmiljön och utgå 

därifrån? Ju tidigare barnen blir medvetna om sin omgivning, 

och lär sig att värna om den, desto tidigare skapar de ett håll-

bart förhållningssätt som i framtiden kan leda till ett vidgat mil-

jötänkande. Ett barn som får uppleva en lustfylld, meningsfull 

och lärorik miljö, med en rikedom av olika djur- och växtarter, 

kommer att värna om, försvara och bevara denna miljö. (s. 15) 

 

Naturen som konstrueras här är närmiljön relaterad till globala 
samband, kretslopp och processer, vilka kan styras med kunskap 
och riktiga värderingar, och drivas av en känsla av meningsfullhet.  
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100 

spetsarna och hur mycket den äter om dagen jämfört med sin 

egen kroppsvikt. (s. 14) 

 

Det ”verkliga livet” sker i direkthet, autencitet och i upplevelse, 
även om det är relativt abstrakta matematiska resonemang för ett 
förskolebarn att relatera till – höjd, längd, vikt och balansräkning.  

 

Matematikförståelse sker genom alla sinnen och med hela 

kroppen, och är ett sätt att hantera och relatera till verklighe-

ten. Det behövs inga dyra matematikredskap – naturen och om-

givningen är gratis. När vi arbetar med matematik i förskolan 

utgår vi från barnens upplevelser och intressen i den situation 

de befinner sig i. (s. 83) 

 
Arbetssättet i Naturförskolan är naturvetenskapligt och undersö-
kande som speglar en vetenskaplig syn på naturen. Det erbjuder 
också ett bredare ämneslärande i det att matematiken lätt inklude-
ras, det vill säga ”kommer in” i undersökningarna och analyserna. 

 

Barnen har flera gånger hittat döda djur och fört samtal kring 

bland annat kroppen, inälvorna, blodet och skelettet. Med hjälp 

av de döda djuren har de utvecklat sin förmåga att jämföra oli-

ka djur och deras kroppsbyggnad. De har även klassificerat de 

olika djurarterna med hjälp av storlek, päls och utseende. Man 

kan inte studera levande djur lika ingående på nära håll. (s. 38) 

  

I det naturvetenskapliga perspektivet och i strävan att få med livs-
cykler och hållbarhet är döda djur ibland att föredra framför le-
vande, då de kan undersökas systematiskt. Barnen ges även möjlig-
het att gräva upp döda begravda djur för att följa förmultningspro-
cessen på nära håll. På förskolan finns en djurkyrkogård. Döden 
avdramatiseras och vetenskapliggörs och ämneskunskaper förvär-
vas när till exempel gravar ska grävas. 
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Den levande elden, ett givet och obligatoriskt inslag i utomhus-
pedagogiken, diskuteras och sätts i ett vetenskapligt eller disci-
plinärt (i det här fallet historiskt) sammanhang. 

Här samspelar friluftsrepresentanten och läranderepresentanten 
(citatet ovan) som ett belägg för utomhuspedagogiken. Ett annat 
klassiskt inslag i utomhuspedagogiken, att överleva enkelt utom-
hus, till exempel genom att laga mat över öppen eld, beskrivs som 
en rationell lärandesituation som upptar barns alla sinnen: 

 

Under sommarhalvåret lagar vi mat över öppen eld någon gång 

i månaden. Barnen är delaktiga i matlagningen och får möjlig-

het att uppleva maten med alla sinnen, från råvaror till färdig-

lagad måltid. De flesta brukar hålla sig runt elden för att delta i 

den gemenskap som matlagning utomhus utgör. Ytterligare en 

fördel är att de får uppleva den levande elden utifrån ett lärande 

naturvetenskapligt perspektiv. (s. 24) 

 
Maskar relateras till kretslopp eftersom de går att ”återanvända” 
till exempel vid fiske och således både kan komma till nytta och, 
liksom lägerelden, relateras till i ett lärande naturvetenskapligt per-
spektiv. 

  

När barnen upptäckte larver i den döda skatan ledde de in akti-

viteten på naturvetenskapliga fenomen som förmultning och 

kretslopp. De samtalade om att maskar äter upp den döda ska-

tan /…/ Att få reda på att larverna kan användas vid fiske är 

också ett sätt att se olika kretslopp, naturliga eller påverkade av 

människan. (s. 31) 
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Barnen förväntas förvärva insikt om sin egen betydelse för mil-
jön, och lära sig att värna om, försvara och bevara denna.  

 

När barn vistas så pass mycket i naturen blir de observanta på 

årstidernas skiftningar. De samtalar om djurs och växters livs-

cykler, upplever ett sammanhang i naturen och får därmed ock-

så en förståelse för kretsloppet. De förstår att deras delaktighet 

är betydelsefull och de utvecklar en känsla av meningsfullhet. 

(s. 16) 

 

Naturen är i sig otillräcklig som förmedlare av ”värden” utan 
frambringas genom språket, samtalet, och diskussionen. Naturen 
omvandlas och inkorporeras genom att reartikuleras och sättas i 
relation till lärande. Också ”upplevelser” vetenskapliggörs genom 
att förskollärarna är noga med att relatera den till någon form av 
”verklighet” eller naturvetenskaplighet och till det som beskrivs 
som en helhetssyn: 

 

Jägmästare Håkan Stoltz och Stephan Svenning, som är univer-

sitetsadjunkt vid institutionen för idrott och hälsa vid Örebro 

universitet, beskriver helhetssyn som en viktig aspekt av utom-

husundervisningen (2004). De menar att man kan göra 

kopplingar till andra ämnesområden och på så vis uppnå en 

helhet. De jämför med att samlas kring en eld, där man till-

sammans diskuterar olika erfarenheter av eld och gör historiska 

tillbakablickar så att eldens betydelse kan levandegöras. (s. 17) 

 
Det räcker inte med upplevelsen eller med känslan heller utan all-
ting sätts i relation till ett annat eller större sammanhang. Helhet 
eftersträvas, men det är inte en helhetssyn på barn(holism) som 
formuleras utan helhet gällande de kunskapsområden som kan för-
värvas.  
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penseras för och ersätts av att vistas utomhus, och som enligt tex-
ten kan väljas bort. 
 

Naturmaterial finns i mängder, så ingen behöver bråka om det. 

Pinnar ingår som en självklarhet i våra barns lek; vi samtalar 

med barnen och kommer gemensamt fram till hur vi kan an-

vända dem /…/ Att barngruppens konstellation hela tiden för-

ändras efter barnens intressen gör också att det uppstår färre 

konflikter. När de självmant delar in sig i mindre grupper ska-

pas förutsättningar för ett lärande där alla barn känner att de 

ingår och är delaktiga, så länge de själva tycker det är menings-

fullt. (s. 21) 

 
Det som i Ute på dagis beskrivs som oproblematiska könsskillna-
der reartikuleras i denna diskurs till genusfrågor, det vill säga till 
samhälleliga konstruktioner av kön, bundna till kulturella symbo-
ler och strukturer. I naturen upplöses väggar i vilka sitter det tradi-
tioner, traditionella lekar och leksaker och detta gäller inte bara 
genusproblematik utan även andra utskiljande egenskaper, till ex-
empel olika former av handikapp: 

 

Utomhusmiljön erbjuder en mångfald av olika ”rum” som för-

ändras efter årstidernas skiftningar. Det gör att barn som inte 

alltid knäcker ”lekkoderna” inomhus, och som vi menar ibland 

förstör leken för andra, fungerar på ett helt annat sätt utomhus. 

Även barn med funktionsnedsättningar hittar sina mötesplatser 

utomhus, som samtidigt bidrar till att de utvecklar sin motorik. 

(s. 21) 

 

I samband med tecknet funktionsnedsättning artikuleras funktion 
och utomhus och motorik. Här artikuleras en romantisk syn på 
vad ”naturen” gör med ”barn”. De blir rationella också när det 
kommer till lekar, konflikter, grupperingar, genusmönster och 
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Genus och skillnad utomhus 
Naturen framställs som en värderingsfri plats, öppen för aktivitet 
och användning och lika tillgänglig för alla: 
 

I Naturförskolan sker lärandet i växelspel mellan upplevelser 

och reflektioner, grundat på erfarenheter i verkliga situationer. 

Det är lättare att utgå från barnen och läroplanen utomhus, ef-

tersom utrymmet inte har några traditioner som ”sitter i väg-

garna”. (s. 12) 

 

Utomhus kan man börja från början och naturen/utomhus beskriv 
som en plats utan traditioner eller invanda mönster. Barnen kon-
strueras här inte som bärare av dessa strukturer utan som speglar 
för en värderingsfri omgivning, med värderingsfria ”naturliga” 
lekmöjligheter och aktiviteter. Det blir då också möjligt att kon-
struera barnen som ”utgångspunkt”, att det är de som styr natur-
ligheten, istället för att det är traditioner och vedertagna uppfatt-
ningar som styr dem. 
 

Det finns inget traditionellt genusbundet i att exempelvis håva i 

dammen eller studera fåglars beteende. För varje barngrupp 

som börjar hos oss blir också aktiviteter som att klättra i träd, 

snickra och studera blommor allt mindre genusbundna. Barnen 

gör samma sak som sina kompisar, utan att bry sig om samhäl-

lets vedertagna uppfattning om vad man ”bör” göra som flicka 

respektive pojke. Vi förskollärare har en viktig roll när det gäll-

er att förebygga sådana uppdelningar och möjligheterna att 

göra detta är större i utomhusmiljön. (s. 19) 

 

Det finns ett samhälle som barn kan lämna bakom sig när de vistas 
i naturen och i uteförskolan, eftersom miljön där är ”okönad”. Ak-
tiviteterna som naturen möjliggör är mindre genusbundna. Det 
finns en polarisering här mot något förmodat ”annat” som kom-
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Vi gör också fokusintervjuer med barnen. Det innebär att vi 

studerar foton och anteckningar från något tillfälle tillsammans 

med ett eller flera barn, och ber dem beskriva vad de upplevt 

och lärt sig. Syftet är att reflektera över om barnens upplevelser 

stämmer överens med våra. Har de lärt sig det vi tror, eller har 

de lärt sig något annat? (s. 26) 

 

Det lärda förutsätts och kan således verbaliseras och kommunice-
ras, framför allt genom samtal, där barn och förskollärare tillsam-
mans sätter ord på det de har gjort och erfarit och hur de kan arbe-
ta vidare med till exempel ett tema eller en fråga. Samtalet ses som 
en viktig form för regelbunden reflektion: 
 

Genom uppföljningen kan vi utveckla och utmana barnens lä-

rande, oss själva och verksamheten. Vi kan föra den egna peda-

gogiska processen framåt och fråga oss hur vi fullföljer vårat 

uppdrag. För att den pedagogiska dokumentationen ska bli så 

användbar som möjligt ska den innehålla något som kan ut-

veckla verksamheten. (s. 128) 

 

I det naturvetenskapliga arbetssätt som förespråkas, där hypoteser 
ställs och testas i experiment och samtal, görs noggranna doku-
mentationer av processen. Det framställs som om att det är bar-
nens egna idéer som styr aktiviteterna och att de får möjlighet att 
arbeta på ”olika sätt” vilket verkar betyda att antal tillvägagångs-
sätt snarare än mångfald gällande områden eller särskilda intressen 
som barnen kanske har. 
 

Med grundsynen att alla är med och bidrar till hållbar utveck-

ling i samhället följer viljan att värna sin omgivning. Det i sin 

tur leder till viljan att hjälpa till att ta vara på naturens resurser 

och att skaffa sig fler kunskaper om hur det kan gå till. I det ar-

betet integrerar vi jämställdhet, normer och värden, etik, moral, 
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funktionsnedsättningar, och barn som ”stör” märks inte lika 
mycket i naturen. 

De upplevs som lugnare, mer självgående och mindre kon-
fliktbenägna när de är utomhus. Koncentrationen är viktig när allt 
ska läras: 

 

Vi upplever i praktiken att det finns ett samband mellan en ut-

vecklad motorik och en större koncentrationsförmåga, något 

som också har stöd i forskningen. (s. 22) 

 
Utomhus ”försvinner” många av barns grundläggande behov, då 
rutinsituationer blir färre i den miljö som i texten polariserar mot 
en annan, vilken innehåller stress, konflikter och höga ljudnivåer: 

 

Färre rutinavbrott och att inte behöva passa så mycket tider har 

gett både barn och vuxna en mindre stressad vardag och större 

lugn. Att vara utomhus minskar också stressen, eftersom det 

som sagt inte uppstår lika många konflikter. Kraften kan läggas 

på annat än att försöka hålla isär vissa barn och få andra att 

hålla sams. Även den minskade ljudnivån gör sitt till. (s. 23) 

 

Dokumentation och transparens 
Eftersom så stort fokus ägnas barns lärande blir det också viktigt 
att fånga upp det. Redskapet för arbetet med att följa upp barnens 
lärandeprocesser är pedagogisk dokumentation, som kan ske på en 
mängd olika sätt.79 
 
                                                   
79 Pedagogisk dokumentation är ett verktyg för utvärdering och utveckling av förskole-
verksamheten och används som ett arbetsredskap. Dokumentation blir pedagogisk då 
den används som underlag för gemensam reflektion i arbetslag och tillsammans med 
barn. Den är i den bemärkelsen att betrakta både som ett verksamhetsinnehåll och som 
en metod att granska den pedagogiska verksamheten, så kallat systematiskt kvalitetsar-
bete. Syftet är också att medvetandegöra barn om och öka deras deltagande i sina egna 
lärprocesser. (Palmer, 2012). 
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Pedagogerna är barnens medforskare. De undviker medvetet att 
förmedla färdiga svar på frågor, och lägger istället energi på att 
förmedla vikten av ständigt kunskapssökande: 
 

Grunden i vårt arbete är att ge barnen möjlighet att själva hitta 

lösningar på olika problem. Vi undviker medvetet att direkt ge 

barnen rätta svar, eftersom vi anser att det förhållningssättet 

gynnar deras utveckling på många sätt, inte minst den matema-

tiska. Istället strävar vi som sagt efter att vara medforskande i 

barnens sökande efter kunskap. (s. 97) 

 
Barnen påstås kunna ha olika intressen men erbjudanderepertoaren 
gällande dessa intressen är begränsad till det lärande som ändå ska 
äga rum i och av naturen. Här framträder en rationell syn på natu-
ren också i det att den ska klassificeras, artbestämmas, sorteras och 
analyseras in i minsta detalj.  

 
Om vi har dagliga kunskapsutvecklande samtal med barnen om 

något vi upptäckt tillsammans, kan vi sätta ord på det som sker 

bland barnen. Gemensamma upptäckter öppnar för fortsatta 

samtal om vad vi funnit och hur vi vill arbeta vidare. Då blir 

samtalen meningsfulla lärandesituationer. (s. 73) 

 
Naturen och utomhusvarandet anses stimulera kognition och lä-
rande och beskriver vidare en vetenskaplig distans till naturen. Na-
turen har både reducerats och utvidgats till att vara i huvudsak en 
lärmiljö. Lärandet är inte längre individuellt eller upp till var och 
en utan framställs i allt väsentligt som en kollektiv professionellt 
initierad process, samtidigt som det, eftersom det är synligt, skapar 
fokus på individuell aktivitet. 
 

Forskning visar att om barn inte aktivt vill delta i undervisning-

en sker det heller inget aktivt lärande (Björk & Liberg 2009). 

Därför strävar vi efter att skapa utmanande och stimulerande 
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delaktighet, mänskliga rättigheter och demokrati. Det ena ute-

sluter inte det andra. Tillsammans med kunskaper i språk, na-

turvetenskap, teknik och matematik bildas den helhet som är en 

förutsättning för en hållbar utveckling på vår jord. (s. 59) 

 

Pedagogerna förmedlar på ett tydligt och aktivt sätt till barnen vad 
som är viktigt, vilka kunskaper och ämnen som är viktiga och att 
det även är viktigt att arbeta som ett kollektiv i samma riktning, 
samt vara aktiv i lärandeprocessen, eftersom det är i denna varje 
enskild individs ansvar ligger. Det är vad de kan benämna och 
klassificera som de också kan förstå80 och detta sker i kommunika-
tion med en lyssnande vägledande pedagog, som stödjer barnen i 
önskvärda lärprocesser. 
 
Medforskande pedagoger och aktiva barn 
Pedagogen är definierad som en medupptäckare, som ett stöd i 
barnens eget arbete med att upptäcka och undersöka naturens 
mångfald och lära sig om samspelet mellan människa, djur och na-
tur – definierat här genom ord som kretslopp, hållbarhet och kom-
postering. 

Här krävs det åtminstone två nya saker – en aktiv pedagog och 
ett aktivt intresserat barn. Barnen kan inte bara passivt titta på 
utan är delaktiga och uppmuntras ständigt att ge uttryck för sin lä-
randeprocess genom både samtal och handling: 
 

Barnen avbildar självmant fåglar och djur de upptäcker. När de 

ritar av till exempel grönfinkshanen och - honan från en bok 

upptäcker de likheter och skillnader. När barnen ritar av befäs-

ter de sin kunskap om något specifikt. De tänker efter, studerar 

ingående och funderar över proportioner. (s. 85) 

 

                                                   
80 Jämför med Louv (2006) och ”ekologisk läsbarhet”. Först när något rätt kan benäm-
nas får det sitt fulla värde och sin mening. 
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kopplas till den anglosaxiska inriktningen inom utomhuspeda-
gogiken. 

Den är rationell i den bemärkelsen att den målinriktat fokuserar 
på lärande av ett antal särskilda ”ämnesinnehåll” och att den till-
handahåller ett ständigt lärande för både barn och pedagoger. Vad 
ska läras är definierat, och det är även förutbestämt var det ska lä-
ras. 

Metoder för hur det ska läras beskrivs och med hjälp av utvär-
dering kontrolleras vad som har lärts. Lärandet beskrivs som en 
transparant process och ger uttryck för en epistemologisk avgräns-
ning relaterad till formulerade styrdokument och verksamhets-
mål.81  

Pedagogerna får en framträdande roll som medupptäckare och 
lärare och i styrningen av vilka aktiviteter som framhålls som vik-
tiga och meningsfulla i förskolan. Barns förvärvande av egenskaper 
och inre utveckling genom passiv vistelse i naturen har blivit ett ak-
tivt förvärvande inte av egenskaper utan av kunskaper och kompe-
tens och det är inte längre ett individuellt barn som lär, men där-
emot ett individuellt barn som följs upp och som hjälps att syn-
liggöra sina lärprocesser. Relationen mellan individ och kollektiv 
blir således dubbelbottnad. Subjektet reartikuleras både som ingå-
ende i ett kollektiv men individuellt uppmärksammad på det egna 
lärandet. Naturen reartikuleras också och beskrivs som en lärmiljö, 
ett laboratorium och en plats för naturvetenskapliga undersök-
ningar vars betydelse konstrueras genom barnens handlingar och 
kunskaper.  
                                                   
81 I samband med utomhuspedagogik, som ”sett till sitt innehåll står mycket nära läro-
plan och implicita och explicita uttryck kring lärande och lärandeinnehåll” (Halldén 
2009) kan barnet framstå som en ”actor of change”, förändringsaktör (Popkewitz i 
Lauder et al. 2012). Det innebär att barnet i sig besitter triggern för det föränderliga 
samhället och att barnet konstrueras just som bärare av denna förändring. Popkewitz 
använder ordet fabricera, i det att det handlar om att skapa en berättelse eller rikta be-
rättelsen på ett sådant sätt att ett särskilt problem eller fenomen kan formuleras och 
därmed åtgärdas. 
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110 

problemlösningssituationer, där barnen engagerar sig och får 

beredskap att upptäcka och lära. (s. 70) 

 
Här artikuleras tecken som undervisning och problemlösningssitu-
ationer tillsammans med ord som upptäckt och engagemang, som 
en blandning av skola och spontanitet. Uppdraget i Naturförskolan 
och målet med verksamheten är att entusiasmera barnen i en viss 
riktning: 
 

Vårt uppdrag är inte att vara ställföreträdande föräldrar, utan 

medforskande förskollärare, och förskolemiljön ska vara ett 

komplement till hemmet /…/ om vi förskollärare visar en vilja 

att lära tillsammans med barnen blir även de intresserade. Där-

för kan vi arbeta stort sett med vad som helst och styra teman 

och processer i riktningar som utvecklar barnen och följer de 

uppsatta målen.(s. 51) 

 

Orden teman, processer och mål knyts till en verksamhet som är 
professionellt organiserad av utbildad personal, förskollärare, vars 
uppgift är att entusiasmera barnen och göra dem intresserade. Och 
till sist en öppning mot ”friheten”: 

 

Att räkna fåglar och sätta upp stjärnor för varje fågelart blir en 

lockande dokumentation där barnen gärna räknar antalet stjär-

nor. I sina egna fågelböcker dokumenterar de fåglar de ser i sin 

egen trädgård på ett sätt de själva väljer. (s. 95) 

 

 

Sammanfattande analys av Naturförskola 
I denna text framträder en rationell lärandediskurs. Det som är i 
fokus är det som kan ses, förklaras och kontrolleras. Den visar en 
förändrad förskola, som accentuerar lärande snarare än upplevelse, 
och faktakunskaper snarare än lek och kreativitet, något som kan 
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5. SAMMANFATTNING OCH  
       DISKUSSION 

Som de två, i den här studien analyserade, texterna visar dominerar 
olika diskurser i respektive text.  I Ute på dagis framträder en 
diskurs som lånar in element från den nordiska inriktningen inom 
utomhuspedagogiken, och som har med barns både inre och fysis-
ka utveckling, och även kulturell symbolik, att göra. Under den 
tidsperiod som förflutit mellan tillkomsten av texterna har disku-
sen transformerats. 

Genom förändrad artikulation har naturen, från att beskrivas 
som en pedagogisk kraft i sig allt mer kommit att konstrueras som 
en lärmiljö som det är möjligt att distansera sig ifrån och undersö-
ka vetenskapligt. Det har också skett en förändrad artikulation av 
förskolebarnet, från lekande individ i ett barndomslandskap till del 
av ett lärande kollektiv delaktigt i samhället. De övergripande dis-
kursiva beståndsdelarna som organiserar utomhuspedagogiken kal-
lar jag för friluftsdiskursen respektive lärandediskursen.  Ur ett hi-
storiskt perspektiv kan dessa båda diskurser utgöra speglingar av 
dels den nordiska inriktningen på naturen i barnet, och dels den 
anglosaxiska inriktningen på barnet i naturen som jag diskuterade i 
inledningskapitlet. Det föreligger ingen absolut gräns mellan dessa 
diskurser utan de är, som jag påpekat tidigare, sammanblandade.   
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De element som utgör innehållet i relationen mellan den flytande 
signifikanten barn och nodalpunkten natur (utomhus)och som ger 
utomhuspedagogiken dess diskursiva uttryck är desamma som i 
Ute på dagis, men innehållet i dem har förändrats i förhållande till 
varandra. Hälsa som element finns med på ett hörn, men har to-
nats ned i förhållande till miljöns och planetens hälsa och in träder 
istället ett nytt element, hållbar utveckling eller hållbarhet. Barn 
konstrueras diskursivt som pionjärer och bärare av den hållbarare 
utveckling som kunskaper med ämnesinnehåll kan borga för. 

Könsskillnader har tagits upp i genusdiskursen, där de uppmärk-
sammas och kompenseras för. Relationen till samhället och framti-
den framställs här som delaktighet och kollektivt lärande för håll-
barhet i ett längre perspektiv. 

Diskursen polariserar mot traditionella verksamheter, där det 
kan vara stressade och lättare att hamna i konfliktsituationer av 
utrymmes- eller rutinskäl samtidigt som bilden av en lösning hålls 
upp, där barnen istället blir aktiva, självgående, intresserade och 
receptiva, och används som ett konflikterande perspektiv vilket 
skapar ekvivalens och hegemoni. 

Här konstrueras förnuftiga, logiska, rationella och lärande barn i 
lärmiljön naturen.  Barn är kompetenta och nyfikna och tar till ex-
empel inte med sig sina världar av genusmönster, motstånd, egenhe-
ter och fantasi in i förskolan utan när de kliver över det osynliga 
staketet lämnar de sådant bakom sig. De konstrueras i förhållande 
till naturen som resurs. Försatt i denna natur samtalar barnen sig 
fram till nya hypoteser och kunskaper som stimulerar till ett ansvars-
tagande och hållbart förhållande till miljön, vilken de på det sätter 
förväntas lära sig att ”värna om, försvara och bevara”.  
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riskerar annars att drabbas av ”ekofobi”. Den nostalgiska diskurs 
som kan spåras i Ute på dagis, om symbolik, svunna somrar och 
moraliska värderingar svarar mot Lee Hammonds (2013) arbete i 
Australien, där hon arbetar med att återskapa en sedan generatio-
ner avbruten relation mellan aboriginernas barn och bushen genom 
att ta hjälp av deras far- och morföräldrar i undervisningen. Det är 
de kulturella och känslomässiga ingångarna till naturen som accen-
tueras och de artikuleras genom att ställas i relation till skönhet, 
ursprung och utvecklandet av en individuell identitet. 

Friluftsdiskursen kan också tolkas som ett erbjudande om frihet 
och visst motstånd mot modernitet (Kampmann i Brembeck, 2004; 
Olwig och Gulløv, 2003), när den accentuerar det fritt och spon-
tant lekande barnet i naturen, bortom tid, planerade miljöer och 
vuxnas arbete. Den barndom som utspelar sig i andlig utsträckthet 
har i Ute på dagis sin strukturerande motsvarighet i kroppslig ra-
tionalitet och utveckling, där rörelse och motorisk förmåga har en 
framträdande roll. Den medicinska diskursens kontroll av växande 
och fysiskhet lånas in. Palmblad (1990) beskriver i sin forskning 
hur just rörelse och utomhusvarande har historiska rötter när det 
från samhällets sida gällde att skapa goda förutsättningar för barn 
ur hälsosynpunkt. Münger, (2002) skriver om till exempel en om-
fattade sommarkolonirörelse i Sverige under förrförra sekelskiftet 
och framåt med ändamålet att låta barn komma ut på landet om 
somrarna, där de noga övervakades, mättes och vägdes av 
läkarkåren. Barn uttrycks således behöva naturen för att utvecklas 
både psykiskt och fysiskt.  I den finns nyckeln till lärande och fost-
ran, som en spegel för barn med sin mångfald, dynamik och varia-
tion. 

I Naturförskola försvinner metafysiken till förmån för veten-
skaplighet och systematik, och även ambitionen att vetenskapliggö-
ra och validera arbetssätt och metoder i förhållande till styrdoku-
ment och lärandemål. Detta både konkretiserar och rationaliserar 
uttrycket av aktiviteterna som ska gå att se, samtala om och do-
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De är dock olika mycket dominerande i förhållande till sitt 
sammanhang. 

 
Outdoor culture /… / are constructed through system of mean-

ing, by web of power and through organizations and institu-

tions that legitimate them. (Humberstone & Pedersen, 2000,  

s. 102) 

 

Analys och resultat 
Nedan kommer jag att sammanfatta och diskutera de viktigaste 
fyra diskurserna som organiserar barn och natur i de texter som 
jag har analyserat, och som jag också har funnit vara framträdande 
inom forskningen på området.  Med hjälp av element från de här 
diskurserna artikulerar den utomhuspedagogiska diskursen mo-
ment, vilka i ekvivalenskedjor konstruerar barn i förhållande till 
naturen, och uttrycker vad förskolebarn förväntas bli och lära sig 
av, i och om denna natur. 
 
Diskurser av lek och utveckling, lärande och fostran  
I boken Ute på dagis ges uttryck för hur barn står i utvecklingspsy-
kologisk korrespondens med naturen, ”assimileras” av och kom-
municera med den. Det överensstämmer med den ursprungliga och 
känslomässiga förbindelse mellan barn och natur som till exempel 
Chawla (2003, 2007), Wilson (1995, 1996, 2012) och Lee 
Hammond (2013) utgår från och som, om den inte kan vidmakt-
hållas, enligt dem bör återskapas. De ord som ger uttryck för rela-
tionen mellan barn och natur i texten – mystik, balans, skönhet 
och fascination - återfinns också hos dessa forskare. Till exempel 
skriver Wilson (1996) om vikten av att barn får ta del av naturens 
fostrande symbolik och variation på ett djupt och tydligt sätt för 
att kunna bygga upp minnen och attityder som sen kommer dem 
till del i resten av livet. Sobel (1995) vidare, delar textens uttryck 
för hur barn bör introduceras försiktigt för världen och hållas kvar 
i det naturliga barndomslandkapet tills de är redo för världen. De 
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Hälsodiskurs 
Det främsta momentet som utomhuspedagogiken fixerat inom 
elementet hälsa är motorik. I båda texterna artikuleras inslaget av 
rörelse, fysisk aktivitet och topografisk utmaning som utemiljön 
ger upphov i relation till, till andra friskfaktorer i diskursen. Att 
röra mycket på sig för att hålla värmen, för att lekarna är ”obe-
gränsade” och ”vilda” och kan tillåtas vara det eftersom utrymmet 
är obegränsat och ”utsträckt” beskrivs stimulera till motorik.  

Hjärnans ”plasticitet” och behov av lagom stimulans lyfts fram 
innehållsligt i takt med kunskapsutveckling och samhällets föränd-
ring. Det som tidigare riktades mot kroppens tålighet, styrka, ut-
hållighet och hygien är nu ett preventivt försvar mot kroppens för-
fall och till exempel ett utvecklat balanssinne så man klarar av att 
sitta still, samt ett omfattande fokus på kognition. 

Hälsa som moment löser problem med stillasittande och övervikt, 
motoriska problem och underlättar även för barn med olika former 
av svårigheter till koncentration och lugn, vilket många barn anses 
ha problem med, men lämnar alltså resten av den medicinska diskur-
sen därhän, till exempel olika former av fysiska handikapp eller den 
stress det innebär för kroppen att frysa (se Bilaga. 2).  

I både friluftsdiskursen och lärandediskursen skapas dikotomier 
mot ett stressigt samhälle och ett tillika stressigt inomhusvarnade, 
och det är lugnet som barn upplever utomhus som också stärker 
deras kognitiva funktion då de där upplever med alla sinnen och 
således förbättrar sin minneskapacitet (Moss, 2013, Szczepanski, 
(2013). Utan att gå in på resonemang om kost, livschanser och så 
vidare (faktorer som finns på diskursens utsida), används samman-
fattningsvis framför allt motoriken och naturens och utomhusva-
randets stimulans av den kognitiva förmågan som viktiga faktorer 
ur hälsosynpunkt (Björklind, 2005; Boldemann, 2013; Nedovic & 
Morrissey, 2013).  Således övergår aldrig momenten till att vara 
element helt och hållet – det finns alltid en osäkerhet, ett utrymme 
för nya relationer, artikulationer och moment som öppnar för för-
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kumentera. Genom att reartikulera vad lärande, lek, utveckling och 
fostran (socialisation) är, förändras hela diskursens identitet. Det 
förefaller vara barnets påverkan på naturen snarare än naturens 
inverkan på barnet som är i centrum. Naturen är upptäckbar, tyd-
lig och konkret och inspirerar barnet till forskande och kunskaps-
sökande.  Här flyttar den mätbara utvecklingen in i barn, medan 
fokus på kroppen lämnas till förmån för frågor kring livsstil och 
resursanvändning. 

Dessa delvis konflikterande diskursiva uttryck gör båda anspråk 
på att konstruera naturliga barnet med hjälp av naturen – en natur 
som liknar barnet och som uppmuntrar till lek och spontanitet, och 
en som står till dess tjänst som lärmiljö.  

Taylor (2013), skriver om hur just den här kombinationen av af-
fekt och förnuft, lek och lärande, naturen i barnet och barnet i na-
turen står i samklang med varandra och skapar just den spänning 
och dynamik som gör utomhuspedagogiken stark när den reartiku-
leras i en rationell lärandediskurs. 

Naturen framställs i båda texterna som objektiv och naturlig, i 
synnerhet i relation till det som är planerat, traditionstyngt och till-
rättalagt. Vidare uttrycker dessa diskurser när de konstruerar natu-
ren vilka önskvärda egenskaper hos barn som efterfrågas och, om 
man så vill, vilka som inte alls tycks existera. Barn som i frilufts-
diskursen sågs som individer i färd med att utveckla sina inre jag, 
hade visst utrymme för motstånd och kunde välja att vara passiva i 
förhållande till verksamheten. I lärandediskursen är passiva barn 
otänkbara eftersom allt lärande bygger på engagemang och aktivi-
tet, i synnerhet genom samtal med andra, vilket i Naturförskola 
benämns som meningsskapande. Pedagogerna styr verksamheten så 
att barnen kan få möjlighet till lärande. Naturen tillhandahåller 
verklig och ”upplevelsebaserad” lärmiljö, där den naturvetenskap-
liga metoden och ett undersökande arbetssätt kan användas. 
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snickrar pojkar och flickor målar tavlor, flickor leker bebis medan 
pojkar bygger landskap i sanden och flickor ”gör allting rätt” me-
dan pojkar kastar sten efter hönsen, men det görs inte till något 
problem eftersom naturens vidsträckthet skapar rum för skillnader 
och olika sätt att vara. I Naturförskola problematiseras detta inom 
ramen för en genusdiskurs som vill utjämna dessa skillnader.  

I de båda texter som jag har analyserat används genusdiskursen 
som argument för utomhuspedagogik, i det att naturen framställs 
som neutral och okönad (jämför Lindgren, 2013), och att dess er-
bjudanden gäller alla barn, både flickor och pojkar, på samma sätt. 

Samtidigt som man utgår ifrån att det finns genusskillnader i 
samhället, eftersom det är något man råder bot på, ser man dem 
knappt eftersom naturen verkar utjämnande och betraktas som en 
lösning på desamma. Det är således helt olika strategier förbundna 
med det argument för utomhuspedagogik, elementet genus, som 
båda diskurserna tillgår genom att säga sig vara mer könsneutrala 
än andra pedagogiska inriktningar.   

I Ute på dagis ges flera uttryck för uppfattningen om vad som är 
en god och en icke god barndom. Barn bör få vara ”sig själva” och 
ha plats och tid nog för att kunna leva ut hela sitt känsloregister 
och alla sina ”identiteter” och reaktioner. På så vis minskas både 
”frustrationer” och konflikter bland barnen i uteförskolan. Det 
passiva anslaget till barnens uttryck och aktiviteter gäller även ge-
nus och barnet får vara som de ”är” utan att det problematiseras, 
eftersom naturen är lika för alla i sitt erbjudande och skillnaderna 
ju inte anses märkas på samma sätt som i till exempel trånga eller 
tillrättalagda miljöer med leksaksaker och rumsindelning.  

I den genusdiskurs som Naturförkola ger uttryck för är genus 
framför allt en fråga om typen av aktivitet som barn väljer. När 
fokus riktas mot barns handlingar hamnar deras egenskaper ur fo-
kus och lika lite plats för individualitet, klass, etnicitet eller handi-
kapp, finns det för könsskillnader eller utrymme att på allvar pro-
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ändring (Börjesson, 2003). En möjlig förklaring till det kan vara 
utomhuspedagogikens historiska hemvist i icke akademiska miljö-
er, som föreningar och organisationer vilka skapar policy och ar-
gumentation för friluftsliv och aktiv fritid (Fredman, 2013). Denna 
kvarleva kan skönjas då element utan förankring ibland oreflekte-
rat lånas in i retoriken och tillåts genomsyra också texter som har 
pedagogik som huvudinnehåll, till exempel när barn med sociala 
funktionshinder beskrivs klara sig bättre utomhus eftersom de inte 
”stör” på samma sätt som inomhus. 
 
Genusdiskurs 
Genusdiskursen är en framträdande beståndsdel i den utomhuspe-
dagogiska retoriken. Som jag tidigare diskuterat emanerar de ut-
omhuspedagogiska idéerna ur vedertaget maskulina verksamheter 
och samhällssektorer och har historiskt sett starka inslag av tradi-
tionellt manliga representationsformer som fiske, jakt, skogsarbete 
och vandring (Humberstone & Pedersen, 2001; Nilsson, 1999; Pe-
dersen Gurholt, 2008). Det är därför intressant att just denna 
aspekt så ofta beaktas.  Genom att undkomma könskodade leksa-
ker och även väggar i vilka det sitter traditioner kan man bryta de 
beteendemönster som ”samhället” tillhandahåller barn. Barn kon-
strueras därmed som i grunden neutrala (liksom naturen) och kan 
därför, genom att vistas utomhus eller i naturen stärkas i denna 
neutralitet. 

Till exempel beskrivs i Naturförskola hur barn bjuds in till tradi-
tionellt könsöverskridande aktiviteter. Även om de värderingar 
kring genus som ges uttryck för i samhället inte når in till barnen i 
Naturförskolan arbetar pedagogerna aktivt med kompensatoriska 
åtgärder. De ”leder in” flickor på aktiviteter för att göra dem mer 
delaktiga, till exempel låter dem hitta en död fågel, samt uppmunt-
rar pojkar att ”plocka blommor”.  

I båda texterna uppmärksammas könsskillnader mellan pojkar 
och flickor och uttryck ges för vad som ”traditionellt” förväntas av 
respektive kön gällande intressen och aktiviteter.  I Ute på dagis 

110



 
 
 

119 
 

 
 

snickrar pojkar och flickor målar tavlor, flickor leker bebis medan 
pojkar bygger landskap i sanden och flickor ”gör allting rätt” me-
dan pojkar kastar sten efter hönsen, men det görs inte till något 
problem eftersom naturens vidsträckthet skapar rum för skillnader 
och olika sätt att vara. I Naturförskola problematiseras detta inom 
ramen för en genusdiskurs som vill utjämna dessa skillnader.  

I de båda texter som jag har analyserat används genusdiskursen 
som argument för utomhuspedagogik, i det att naturen framställs 
som neutral och okönad (jämför Lindgren, 2013), och att dess er-
bjudanden gäller alla barn, både flickor och pojkar, på samma sätt. 

Samtidigt som man utgår ifrån att det finns genusskillnader i 
samhället, eftersom det är något man råder bot på, ser man dem 
knappt eftersom naturen verkar utjämnande och betraktas som en 
lösning på desamma. Det är således helt olika strategier förbundna 
med det argument för utomhuspedagogik, elementet genus, som 
båda diskurserna tillgår genom att säga sig vara mer könsneutrala 
än andra pedagogiska inriktningar.   

I Ute på dagis ges flera uttryck för uppfattningen om vad som är 
en god och en icke god barndom. Barn bör få vara ”sig själva” och 
ha plats och tid nog för att kunna leva ut hela sitt känsloregister 
och alla sina ”identiteter” och reaktioner. På så vis minskas både 
”frustrationer” och konflikter bland barnen i uteförskolan. Det 
passiva anslaget till barnens uttryck och aktiviteter gäller även ge-
nus och barnet får vara som de ”är” utan att det problematiseras, 
eftersom naturen är lika för alla i sitt erbjudande och skillnaderna 
ju inte anses märkas på samma sätt som i till exempel trånga eller 
tillrättalagda miljöer med leksaksaker och rumsindelning.  

I den genusdiskurs som Naturförkola ger uttryck för är genus 
framför allt en fråga om typen av aktivitet som barn väljer. När 
fokus riktas mot barns handlingar hamnar deras egenskaper ur fo-
kus och lika lite plats för individualitet, klass, etnicitet eller handi-
kapp, finns det för könsskillnader eller utrymme att på allvar pro-

111

 
 
 

 
 
 

118 

ändring (Börjesson, 2003). En möjlig förklaring till det kan vara 
utomhuspedagogikens historiska hemvist i icke akademiska miljö-
er, som föreningar och organisationer vilka skapar policy och ar-
gumentation för friluftsliv och aktiv fritid (Fredman, 2013). Denna 
kvarleva kan skönjas då element utan förankring ibland oreflekte-
rat lånas in i retoriken och tillåts genomsyra också texter som har 
pedagogik som huvudinnehåll, till exempel när barn med sociala 
funktionshinder beskrivs klara sig bättre utomhus eftersom de inte 
”stör” på samma sätt som inomhus. 
 
Genusdiskurs 
Genusdiskursen är en framträdande beståndsdel i den utomhuspe-
dagogiska retoriken. Som jag tidigare diskuterat emanerar de ut-
omhuspedagogiska idéerna ur vedertaget maskulina verksamheter 
och samhällssektorer och har historiskt sett starka inslag av tradi-
tionellt manliga representationsformer som fiske, jakt, skogsarbete 
och vandring (Humberstone & Pedersen, 2001; Nilsson, 1999; Pe-
dersen Gurholt, 2008). Det är därför intressant att just denna 
aspekt så ofta beaktas.  Genom att undkomma könskodade leksa-
ker och även väggar i vilka det sitter traditioner kan man bryta de 
beteendemönster som ”samhället” tillhandahåller barn. Barn kon-
strueras därmed som i grunden neutrala (liksom naturen) och kan 
därför, genom att vistas utomhus eller i naturen stärkas i denna 
neutralitet. 

Till exempel beskrivs i Naturförskola hur barn bjuds in till tradi-
tionellt könsöverskridande aktiviteter. Även om de värderingar 
kring genus som ges uttryck för i samhället inte når in till barnen i 
Naturförskolan arbetar pedagogerna aktivt med kompensatoriska 
åtgärder. De ”leder in” flickor på aktiviteter för att göra dem mer 
delaktiga, till exempel låter dem hitta en död fågel, samt uppmunt-
rar pojkar att ”plocka blommor”.  

I båda texterna uppmärksammas könsskillnader mellan pojkar 
och flickor och uttryck ges för vad som ”traditionellt” förväntas av 
respektive kön gällande intressen och aktiviteter.  I Ute på dagis 

110



 
 
 

121 
 

 
 

Att vara utomhus löser således problemet med skillnader, vilket 
för övrigt handlar om och även löser de problem som ett tvåkönat 
samhälle medför. 82 

 
Miljö- och hållbarhetsdiskurs 
I boken Naturförskola… är en stor del av verksamheten inriktad 
på att få barnen att förstå naturen som en resurs och som en viktig 
förutsättning för både den egna och andra människors och orga-
nismers överlevnad.  

Detta perspektiv tillägnar sig barnen genom naturvetenskaplig 
kompetens. Det här är exempel på lärandediskursens rationella 
projekt, att bli en individ med de rätta kunskaperna, intressena och 
kompetenserna, för att kunna fatta de rätta besluten i framtiden. 

Det blir då viktigt att förstå kretslopp, cykliska förlopp, ekosys-
temet och inte minst – sin egen roll för att få allt detta att fungera, 
liksom den egna ”platsen” i ekosystemet och världsordningen. Det 
subjekt som i Ute på dagis, var obestämt och dynamiskt efterträds 
av ett i ett kollektiv ingående barn som mest av allt är intresserat 
av naturvetenskap, matematik, teknik och av att samtala om, re-
flektera över och på olika sätt manifestera sina kunskaper om des-
sa innehåll, gör det med nyfikenhet och utforskarglädje som samti-
                                                   
82 Genusteori, eller föreställningar om genus, är inte en diskussion som ryms inom ramen 
för denna studie, men den definition som jag gör av genus har förklaringsvärde gällande 
hur jag tolkar texterna och det de ger uttryck för. Harding (1986) beskriver genus som 
ett flerdimensionellt begrepp av vilket symbolik är en nivå på vilken begreppet kan för-
stås. Genus som symbolik beskrivs som skillnader mellan två kön (jmf Martinsson & 
Reimers, 2008) som konstrueras genom språket, t ex kategorierna pojkar och flickor. 
Det förfaller vara detta symboliska, dikotomiska kön som är utgångsläget i diskursen 
genom en ofta upprepad mening om att just denna skillnad mellan flickor och pojkar 
upplöses ute i naturen, och att om det ändå inte gör det, naturen i sig är kompensatorisk 
och således ett adekvat verktyg för att lösa detta problem. Yvonne Hirdman (2001) 
problematiserar genus som en diskussion om könen där i särhållande är norm, det vill 
säga där ”genusperspektiv” betyder samma sak som ”skillnadsperspektiv”.  Se även be-
greppet fabrikation (Popkewitz, 2012), tidigare, det vill säga hur en berättelse berättas 
på ett sådant sätt att den formulerar ett problem i förhållande till något som den också 
erbjuder lösningen på. Ett perspektiv som skulle kunna illustrera hur genus framträder i 
den utomhuspedagogiska diskursen. 
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blematisera dessa. Barn står således ”nya” inför naturen som om 
den inte vore kulturellt och socialt konstruerad.  

Genus förekommer således i båda texterna, och sammanfatt-
ningsvis skulle man kunna säga att det skapas ett problem som na-
turen samtidigt erbjuder lösningen på, oavsett om det handlar om 
särart eller likhet. Att barn också konstruerar sina egna könsidenti-
teter och är bärare av den kultur de växer upp i förbises helt (Wal-
ler, 2010). 

Denna berättelse både reflekterar och är medskapare av de ge-
nuskonstruktioner som ligger inbäddade i utomhuspedagogiken. 

Många av de betraktelser i Ute på dagis som uppehåller sig vid 
skillnaden på vad barnen gör i en ”planerad”, traditionell försko-
lemiljö och i sin tur i en uteförskolas naturliga miljö illustreras av 
pojkars respektive flickors skilda lekar. I den naturliga miljön upp-
löses dessa könsbestämda och begränsade möjligheter till lek och 
förefaller istället vara av naturen initierade och därför acceptabla. 

Det element som flickor och pojkar, det vill säga könsskillnader 
utgör i texten återkommer på flera ställen på detta sätt. Naturen 
gör att skillnaderna får fritt spelrum och inte ger upphov till kon-
flikt.  

I Naturförskola beskrivs flickors och pojkars aktiviteter som ge-
nusbundna, alltså (socialt) konstruerade, och man söker och kom-
penserar aktivt för dessa (jämför Reimers, 2005, om tvåkönsnor-
men), när man medvetet leder in flickor på vissa aktiviteter och 
pojkar på andra ur ett slags kompensatoriskt perspektiv. Det blir 
på det sättet mer och mer naturligt för alla att både plocka blom-
mor, snickra och klättra i träd. Det element som könsskillnader re-
spektive genusskillnader utgör i diskursen blir i den bemärkelsen 
ett moment i diskursen. Naturen framställs som värderingsfri, 
okönad och naturlig med samma erbjudande och möjligheteter för 
båda könen eftersom inslaget av traditioner och materiella attribut 
är mindre där än i inomhusmiljöer.  
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82 Genusteori, eller föreställningar om genus, är inte en diskussion som ryms inom ramen 
för denna studie, men den definition som jag gör av genus har förklaringsvärde gällande 
hur jag tolkar texterna och det de ger uttryck för. Harding (1986) beskriver genus som 
ett flerdimensionellt begrepp av vilket symbolik är en nivå på vilken begreppet kan för-
stås. Genus som symbolik beskrivs som skillnader mellan två kön (jmf Martinsson & 
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blematisera dessa. Barn står således ”nya” inför naturen som om 
den inte vore kulturellt och socialt konstruerad.  

Genus förekommer således i båda texterna, och sammanfatt-
ningsvis skulle man kunna säga att det skapas ett problem som na-
turen samtidigt erbjuder lösningen på, oavsett om det handlar om 
särart eller likhet. Att barn också konstruerar sina egna könsidenti-
teter och är bärare av den kultur de växer upp i förbises helt (Wal-
ler, 2010). 
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nuskonstruktioner som ligger inbäddade i utomhuspedagogiken. 
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skillnaden på vad barnen gör i en ”planerad”, traditionell försko-
lemiljö och i sin tur i en uteförskolas naturliga miljö illustreras av 
pojkars respektive flickors skilda lekar. I den naturliga miljön upp-
löses dessa könsbestämda och begränsade möjligheter till lek och 
förefaller istället vara av naturen initierade och därför acceptabla. 

Det element som flickor och pojkar, det vill säga könsskillnader 
utgör i texten återkommer på flera ställen på detta sätt. Naturen 
gör att skillnaderna får fritt spelrum och inte ger upphov till kon-
flikt.  

I Naturförskola beskrivs flickors och pojkars aktiviteter som ge-
nusbundna, alltså (socialt) konstruerade, och man söker och kom-
penserar aktivt för dessa (jämför Reimers, 2005, om tvåkönsnor-
men), när man medvetet leder in flickor på vissa aktiviteter och 
pojkar på andra ur ett slags kompensatoriskt perspektiv. Det blir 
på det sättet mer och mer naturligt för alla att både plocka blom-
mor, snickra och klättra i träd. Det element som könsskillnader re-
spektive genusskillnader utgör i diskursen blir i den bemärkelsen 
ett moment i diskursen. Naturen framställs som värderingsfri, 
okönad och naturlig med samma erbjudande och möjligheteter för 
båda könen eftersom inslaget av traditioner och materiella attribut 
är mindre där än i inomhusmiljöer.  
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När de polariserar mot pedagogik inomhus skapar de också ett 
inomhus, och ofta förutsätts i texterna att läsaren vet vad ”ute” är 
för något i kontrast till detta ”inomhus”: 

 

We all know what the outdoor is and the objectivity makes it 

appear as if it were an unproblematic category. This works to 

make the role of the outdoors in the practice of outdoor educa-

tion appear as if it was transparent. This transparency obscures 

how the production of categories produces knowledge. (Zink & 

Burrows, 2008, s. 256) 

 

Det här illustrerar hur relationer av skillnad, både mot ”traditio-
nell” pedagogik och sådant som utspelar sig inomhus, konstituerar 
och vidmakthåller utomhuspedagogikens identitet och hur denna i 
sin tur konstituerar och vidmakthåller denna uppdelning. Polariser-
ingen samverkar också med utbildningsdiskurser, genom att visa 
hur olika typer av lärande och för dem särskilt lämpliga ämnen 
sammanfaller med dem och underlättar inlärningen.  

I texterna som jag analyserat görs inte någon definition av be-
greppen naturen, närmiljön, utomhusmiljön och platsen utomhus.  

Samtidigt som texterna utgår från en relativt exklusiv, och få 
förunnad, naturmiljö, uttrycks att all närmiljö också går bra, bara 
den är utomhus. I texterna kan de här orden sägas representera na-
turen./utomhus. Det är utomhusvarandet som ger utomhuspedago-
giken dess exklusivitet och som också gör den ”bättre” än vanlig 
förskolepedagogik på saker som anses eftersträvansvärda: 

 

…how relations of meaning produced through the in-

door/outdoor binary intersects with broader educational dis-

courses to produce outdoor education practices that normalize 

the idea that outdoor education per se is a vehicle for meaning-

ful learning and deeper understanding of self and others.” (Zink 

& Burrows 2008 s. 253) 
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digt balanserar mot, för barn åtminstone, abstrakta men verbalise-
rade faror och hot (se Dahlbeck, 2013). Här konstrueras barnet 
som en förändringsfaktor, och som möjlig skapare av en bättre 
värld, Popkewitz, 2012). 

Fokus glider alltså från det lokala till det globala, från individen 
till kollektivet och från känsla till förståelse. Hälsodiskursen, som 
föreskriver att vistelse i naturen och utomhus gagnar barns hälsa, 
och som traditionellt varit stark och framträdande inom utomhus-
pedagogiken har nu mer och mer lämnat plats till förmån för en 
diskurs om jordens och naturens hälsa och ersätter i någon mån 
denna som argument för utomhuspedagogik (jmf Nedslag i tidigare 
forskning – till exempel nature deficit disorder och dylikt som 
barn, och indirekt naturen, anses löpa riks att drabbas av om inte 
barn får utveckla relationer till densamma). I miljö- och hållbar-
hetsdiskursen finns tydliga inslag av friluftsdiskursen, då den inte 
bara artikulerar kunskaper och naturvetenskaplig kompetens utan 
även handlar om respekt för och försiktighet med allt levande, och 
förespråkar enklare sätt att leva, det vill säga särskilda värderingar 
förbundna med en hållbar livsstil. Relationen mellan friluftsdiskur-
sen och hållbarhetsdiskursen har undersökts av t ex Beery (2013). 

I texterna omtalas barn och barndom som något stående utanför 
den allmänna civilisationen, där grundläggande goda barn tillhö-
rande och sprungna ur naturen blir ”förstörda” efterhand som de 
blir ”kulturvarelser” snarare än ”naturvarelser”. Denna diskurs 
kan sammanfattningsvis också sägas innehålla motstånd mot det 
rationella moderna projektet (Gulløv, 2003; Halldén, 2009) med 
överkonsumtion och digitalisering. 

 
Utomhus som centrum i diskursen 
I litteratur om utomhuspedagogik framhålls ofta skillnaden mot 
”konventionell” eller ”traditionell” förskoleverksamhet som ett 
sätt att definiera vad den istället är, och så sker även i de texter jag 
analyserat. 
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spaces) are socially constructed and by inference the outdoors is 

“natural. (Zink & Burrows, 2008 s. 256) 

 

Det framträder tydligt att också i talet om och beskrivningen av 
utomhuspedagogiken, som länge ansågs främja barnets fantasi och 
kreativitet i leken, nu nästan enbart accentuerar hur den stimulerar 
lärandet. Genom att involvera den fysiska upplevelsen, som dels 
uttrycks aktivera alla sinnen, då stärks ”inlärningskapaciteten, och 
genom att direkt genom ”utomhusskapet” tillhandahålla den typ 
av innehåll som just nu anses prioriteringsvärt, nämligen till exem-
pel naturvetenskap och till det nära relaterade ämnen som miljö, 
matematik och teknik. Beroende på i vilka termer man beskriver 
det som barnet gör eller förväntas göra skapar man också premis-
ser för den verksamhet där det ska äga rum, det vill säga i försko-
lan.  

Den diskurs som utomhuspedagogik för yngre barn utgör, och 
som sannolikt ligger till grund för den sociala praktiska manifesta-
tionen av denna, uteförskolan, kan sägas bygga sin hegemoni på, 
som bland annat Taylor också påpekar, spänningen mellan den ve-
tenskapliga och den romantiska tolkningen av naturen, som också 
bidrar till att vidmakthålla dess lockelse som plats för utbildning 
och lärande. (Taylor 2013, citat på sidan 45).  

Naturen idealiseras inte bara utan dess komplexitet förenklas 
också. Att den är socialt konstruerad, att den finns och blir till 
först i relation till den som ”stiger ut” i den är inte ett perspektiv 
som ens diskuteras, utan texterna präglas av naturens solida och 
inneboende kraft att ge alla dessa egenskaper, kunskaper och kom-
petenser inför en osäker framtid. Att vara ute i naturen likställs 
dessutom i många fall med att vara utomhus i största allmänhet. 

Halldén (2009) diskuterar hur natur kopplas till det som finns 
ute och hur naturen ute kopplas till utomhus och till slut blir till 
utomhusvistelse i allmänhet, vilket alltså betraktas som bra för 
barn. 
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Naturen blir till i förhållande till kultur och det resonemanget 
kan även appliceras på den inom barndomssociologin binära upp-
delningen mellan utvecklingspsykologi (natur) och socialkonstruk-
tivism (kultur) men att det är ett oklart och obearbetat förhållande 
till barndom som det oförställda, orörda. Platsens kraft är således 
stark och man rangordnar inte i materialet kvaliteten på platsen, 
samtidigt som man tydligt definierar den optimala platsen som så 
”naturlig” som möjligt. 
 

In much of contemporary outdoor education thinking and writ-

ing, knowing one is in the outdoors in the “right” way is pre-

sumed to allow human beings to reconnect with the natural – 

the outdoors - and the more natural the outdoors, the more 

powerful this reconnection is thought to be. (Zink & Burrows, 

2008 s. 251) 

 

Relationer och kategoriseringar skapar också särskilda och begrän-
sade subjektspositioner. I analysen framkommer att man i båda 
texterna, Ute på dagis och Naturförskola, anser naturen vara vär-
deringsfri och att barnet således också, när den är i den, kan agera 
värderingsfritt och således koncentrera sig på och intressera sig för 
det som är för händerna där, och som således är det som för barnet 
framstår som viktigt och riktigt. Zink och Burrows skriver om hur 
det som konstrueras som naturligt och neutralt också blir definie-
rat som ”normalt” och svårt att ifrågasätta, Eftersom det som är 
utomhus ofta uppfattas som naturligt medan det som är inomhus 
är socialt konstruerat. 

 

The apparent neutrality of this space opens the possibility for 

context free outdoor education in abstract nature which, in 

turn, normalizes abstract understanding of nature./…/Things 

that seem natural or factual do not invite questioning easily. 

One of the truth games and normalizing practices privileged in 

Western society is the knowledge that the indoors (or urban 
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toderna är definierade på ett nytt sätt och barnen inte bara leker 
utan arbetar också med sina lärprocesser. De vuxna, personalen 
som tidigare utgjorde en tydlig gräns mot barnen är utbildade i 
professioner och är samtidigt definierade som medforskare vilka 
aktivt både initierar och stödjer nämnda processer. 

Där uteförskolan från att ha varit stöd i ett barndomslandskap 
och försökt värna ”barndomen” som ett särskilt tillstånd, knyts 
den an till samhällets och framtidens krav och förväntningar ge-
nom att aktivera en förbindelse som går från det lokala, individuel-
la till det globala kollektiva. Naturen och utomhusmiljön rekvire-
ras som nodalpunkt i diskursen, och tillskrivs ett centrum med ut-
gångspunkt i den effekt den väntas ha på barn. 

 Framställningen av relationen mellan barn och natur som själv-
klar och naturlig, och som lösningen på många problem, skapar en 
okomplicerad och förenklad bild av utomhuspedagogik, vilket ut-
gör en lockelse i den ekonomiska och politiska diskurserna, till ex-
empel vid tillskapande av nya förskoleplatser.  

Ett av de viktigaste argumenten i texterna om utomhuspedago-
gik är att barn förefaller kunna lämna sina sociala förutsättningar 
därhän när de kommer ut i naturen (eftersom den är okönad, vär-
deringsfri och naturlig) och således istället gå djupare in i att upp-
täcka både sig själva och tillvarons olika ämnesrelaterade innehåll i 
och med hjälp av den. 

Den diskursiva transformation eller förändring som utomhuspe-
dagogiken har genomgått, det vill säga hur samma tecken och 
samma innehåll och begrepp laddas med ny betydelse, medger att 
ett förändrat barn framträder som det naturliga i förhållande till en 
tillika reartikulerad och annorlunda natur. Det sökande irrationella 
barnet har förändrats och blivit rationellt undersökande. Perspek-
tivet har vridit från fokus på naturen i barnet, som en kraft att ut-
vecklas med hjälp av, till fokus på barnet i naturen som en resurs 
och lärmiljö. Relationen mellan barn och natur vidmakthålls men 
förändras innehållsligt. Detta visar texters betydelsebärande vär-
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Sammanfattande diskussion 
I den här studien har jag analyserat texter om utomhuspedagogik 
för yngre barn och uteförskola och identifierat diskurser som utgör 
eller bildar hegemoniska system, vilka speglar, förhåller sig till, 
svarar mot och även bidrar till att skapa och förändra det som de 
konstruerar – det naturliga barnet i naturen. 

Den relativt korta tidsrymden mellan 1997 och 2011 kan tjäna 
som exempel på hur utomhuspedagogiken till sitt innehåll har vri-
dit från utvecklingspsykologiskt perspektiv på förskolebarnet, med 
tyngdpunkt på lekens och kreativitetens betydelse, till ett kompe-
tent skolförberett förskolebarn med fokus på lärande avämnesin-
nehåll och med anknytning till samhället och framtiden på ett tyd-
ligt sätt. 

Ett av den här uppsatsens intressanta resultat är hur språket 
härbärgerar denna förändring inom ramen för diskursiva struktu-
rer utan att det ”syns” så mycket utanpå.  

Konstruktionen av barn i naturen svarar mot en rad diskurser, 
vilkas effekt blir framställningen av ett i tiden särskilt väl passande 
barn (Zink och Burrows, 2008). Relationen uttrycks i texterna ge-
nom organisation av barns kroppar, deras identiteter och den 
framtid som de förväntas förvalta. De är sammanfattningsvis utan 
individuella, vare sig fysiska eller psykiska83 särdrag eller markörer. 
Vidare är de friska, motoriskt utvecklade, nyfikna, samtalande, lä-
rande, aktiva och effektiva ur ekonomisk och politisk synpunkt, 
och rationella i relation till ett framtida samhälle som kräver både 
kreativitet, flexibilitet (Ute på dagis) och ämneskunskaper, inte 
minst inom ämnena matematik, naturvetenskap och teknik (Natur-
förskola).  

Det kan här också utläsas en professionalisering av förskolan, 
både gällande synen på barn, innehållet i verksamheten och i be-
skrivningen av de som arbetar där.  Ämnesinnehållet och arbetsme-
                                                   
83 Funktionsnedsättningar benämns som någon grad av ”koncentrationssvårigheter” 
vilka naturen dock har läkande och dämpande inverkan på. I ”Naturförskola…” förslås 
den typen av barn, samtidigt som de i naturen kan hitta sina mötesplatser, träna sin mo-
torik, vilket i sin tur ökar koncentrationsförmågan (Naturförskola (2011, s. 21).  
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Sammanfattande diskussion 
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Framåtblick 
Det går aldrig att kliva ur diskursen.  Nya perspektiv medför nya 
diskursiva formationer inom ramen för densamma.  Ett av bidra-
gen som jag hoppas att den här studien ändå kan ge är att skapa 
medvetenhet om hur betydelsebärande språket är och hur snabbt 
det förändras i beskrivningen av givna, det vill säga diskursiva 
sammanhang, och således kan ge dem helt nytt innehåll.  

Språket styr våra tankegångar och även de perspektiv vi intar, 
och det är därför viktigt att det inte lämnas ogranskat och obelyst. 

Det blir också aktuellt att inte okritiskt anamma perspektiv på 
barn som har djupa historiska och kulturella rötter, och som ofta 
representeras av intressen och aktörer utanför den pedagogiska 
kunskapens sfär. Barn är inte (längre) en heterogen kategori.  I vårt 
komplexa och mångfacetterade samhälle måste även deras relatio-
ner och betydelsebärande symbolik problematiseras och ifrågasät-
tas på ett sätt som motsvarar detta faktum. Barns platser och till-
gång till det offentliga rummet är också en viktig fråga som kräver 
vidare forskning, även gällande de barn som inte har tillgång till 
uterummet genom sin förskolevistelse. 

Utomhuspedagogiken representeras av utbredda och omfattande 
nätverk och organisationer över disciplingränserna, och den fram-
står också till sitt uttryck som en lösning på många samtida pro-
blem. 

I kombination med det, och med intresset för att etablera ute-
förskolor och implementera utomhuspedagogik som manifesteras 
från politiskt håll,84 delvis som ett sätt att lösa platsbrist och und-
komma byggande av adekvata lokaler, gör det relevant att ifråga-
                                                   
84 ”Behovet av förskoleplatser är fortsatt stort i Malmö stad till följd av dels höga födel-
setal, dels att unga familjer väljer att bo kvar i staden i större utsträckning än tidigare 
när de har fått barn, och dels en fortsatt inflyttning. Svårigheter med att identifiera 
lämplig mark, i framför allt stadens centrala delar, för etablering av nya förskolor krä-
ver flexibla lösningar, där icke lokalkrävande pedagogik av olika slag ofta är kvalitativa 
alternativ.” (min kursivering), (Ur Utepedagogik i Malmö Stad – trösklar för utveckling 
av verksamheten. Stadskontoret, Enhet: Barn och ungdomsavdelningen, Malmö Stad, 
2012, s. 3.) 
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den, samt att ”gamla” och ”kända” begrepp kan reartikuleras och 
konstruera något helt nytt, samtidigt som diskursen bevarar sin he-
gemoni. 

I båda de analyserande texterna ges uttryck för idealiserade bil-
der av utomhuspedagogikens användningsområden och positiva 
effekter. 

Grundläggande i båda texterna är en för givet tagen uppfattning 
om att det är bra för barn att vara utomhus. Den här utgångspunk-
ten finns också representerad och accentuerad genom organisatio-
ner, föreningar och nätverk i Sverige, särskilt inom Friluftsfräm-
jandet, som också lanserade idén med uteförskolor i slutet av 80-
talet. Detta samtycke blir i sin tur basalt när uteförskolan fram-
ställs som ett modernt verktyg för att lösa en rad samtida barn-
domsrelaterade problem, faror och hot, och i det samtidiga sökan-
det efter effektiva och framgångsrika utbildningssammanhang.  

Naturen har i det moderna samhället och inom utomhuspedago-
giken fått hög status som lösningen på många problem vilket för-
anleder ökad ambition att vetenskapliggöra inte bara dess effekter 
utan även dess förmågor: 
 

By declaring external nature to be the cure for /…/disorder and 

offering scientific evidence for the ways in which nature also 

enhances cognition, self-confidence, appreciation of beauty and 

moral certitude ((Louv 2005)), the newly formed alliance be-

tween the New Nature Movement and the scientific experts 

who endorse it paves the way for science to relinquish the ex-

clusive rights to dispense facts about nature to children. Within 

this alliance, science´s new role remains one of validation, but it 

is no longer only called upon to validate the facts of nature. Ra-

ther paradoxically, it is now sciences job to validate Nature´s 

impeccable credentials to do its own thing. (Taylor, 2013 s. 57). 
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sätta vilka aktörer som gynnas av att de idealiserande konstruktio-
ner av barn och natur som jag diskuterat i den här studien vid-
makthålls. En mer differentierad bild av barn skulle kräva såväl 
andra berättelser som nya infallsvinklar på, och i relation till, både 
barn och natur. Det finns många viktiga, intressanta frågor som 
ständigt, i varje ny tid, kräver sitt svar. 
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Exempel på studier som använder Naturförskola som referens: 
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kommunikationens betydelse för tillämpning av förskolans läroplan – i ”Ur 
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Några exempel på motsvarande examensarbeten, vilka använder Ute på dagis 
som referens, publicerade i Stockholms universitets motsvarighet till MUEP, 
DIVA:  
 
Hallberg, C. & Högberg, J. (2013). Förskollärares syn på uterummet som 
lärmiljö, Stockholms universitet.  

 
Wallmark, M. (2010). Spåren efter I Ur och Skur: Ett långsiktigt perspektiv på     
utomhuspedagogik och I Ur och Skur, Stockholms universitet.  

 
Exempel på studentarbete vid Högskolan i Kristianstad är: 
 
Hristova, A. & E. Nolén, E. (2013). Utomhusmatematik: Hur förhåller sig 
förskollärare till den? Högskolan i Kristianstad. 

 
Exempel på högskolekurser där ute på dagis och/eller Naturförskola används 

som kurslitteratur: 

Lärosäte, kurskod, kursens namn anges, och inom parentes vilket material det 

gäller. 
 

Mittuniversitetet.se Kurskod PE012G Lek, rörelse och friluftsaktiviteter yngre 

barn. (Ute på dagis) (www.miun.se) 
 

Linköpings universitet Kurskod 970G09 Teknik och naturvetenskap – inne, 

ute, borta och hemma (Naturförskola och Ute på dagis) (www.liu.se) 
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Bilaga 2. 
Följande händelse kan tjäna som exempel på hur diskurser har en 
in- och en utsida:   

2012 på våren publicerades forskningsresultat för en internatio-
nell komparativ studie, där svenska barn ingick, benämnd KIDS-
CAPE1. Jag ska inte redogöra för innehållet i den eftersom det inte 
är det som är av betydelse här. En av studiens resultat gick dock 
stick i stäv med den utbredda och vedertagna uppfattningen, inom 
utomhuspedagogiken generellt, att naturen och gröna miljöer har 
stresslindrande inverkan på människor och gör dem lugnare. Studi-
en hade genomförts på en ganska radikal uteförskola, eftersom 
barnen där nästan aldrig vistades inomhus, oavsett väder eller års-
tid. Kortisolhalten i kroppen (kortisol är ett kroppseget stresshor-
mon) och de mätningarna av barnens saliv som genomfördes visa-
de förhöjda halter av just kortisol.  
 

När barnen var utomhus vad de också mer fysiskt aktiva än in-

omhus, dvs. de rörde sig snabbare och sprang fortare än inom-

hus. Barnen på förskolor med hög kvalitet på gården sov längre 

tid på natten och de var mindre ofta tjocka och hade smalare 

midja, vilket var tydligt från fyra års ålder. Barnens välmående 

var högre enligt föräldrarna. Stresshormonet kortisol i saliv var 

däremot högre hos barnen som lekte på förskolegårdar med hög 

kvalitet och högsta värdena noterades hos barnen i en uteförs-

kola. Men var då dessa barn mer stressade? Nej, det tror inte vi, 

utan den högre kortisolhalten var ett naturligt svar på den öka-

de ”belastning” som barnen utsattes för genom att de var ut-

omhus största delen. De rörde sig mycket, de skulle hålla 

kroppsvärmen och det höjer kortisolnivån. (Förskolegården vik-

tigare än vi trodde – rapport från projektet KIDSCAPE)85 

                                                   
85 Kort kan sägas att studiens resultat var att utemiljöns kvalitet var stor betydelse för 
olika aspekter på barns välbefinnande, t ex motorisk utveckling och god nattsömn. 
”Med utgångspunkt i forskning om barns lek och lärande fann vi att gården borde vara 
stor, kuperad, där någon del liknar vildmark. Det bör finnas träd och buskar som bar-
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Stockholms universitet 1. Kurskod UM4032 Utomhusdidaktik med fokus på 

matematik, naturvetenskap och teknik (Naturförskola) 2. Kurskod UB301Y 

Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och teknik (Naturför-

skola) 
 

Malmö högskola Kurskod RC311U Naturvetenskap och teknik för förskollä-

rare (Naturförskola) (www.mah.se) 
 

Göteborgs universitet Kurskod FLNT10 Naturvetenskap och teknik i försko-

lan – med didaktisk inriktning (Naturförskola) (www.gu.se) 
 

Högskolan i Halmstad Kurskod UV6013/3 NO/ Teknik-lärande (Naturför-

skola) (www.hh.se) 
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rationen. Fördelarna följer oss genom hela livet och det märks 

dramatiska hälsoförbättringar för medelålders svenskar som 

levt och lever ett aktivt friluftsliv. 

(Informationsblad utdelat till samtliga enheter från frilufts-

främjandets ledning i bemötandet av medierapporteringen från 

forskningsrapporten Kidscape under sommaren 2013). 

 

Detta skulle kunna ses som uttryck för en stark diskurs, en hege-
monisk struktur som sluter till när hälsa som moment (och diskur-
sen) riskerar destabiliseras av att elementets uteslutna innebörder 
(att barn kan bli stressade av att vara utomhus)artikuleras, det vill 
säga utgör ett hot från diskursens utsida mot den hegemoniska dis-
kursen. 
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Det intressanta här är den förklaring man anförde. Barnen var 
sannolikt inte stressade, utan de förhöjda halterna kunde bero på 
att barnen i uteförskolan tvingades till en relativt sett hög aktivitet 
för att hålla kroppsvärmen. Det innebar en belastning på kroppen, 
men inte stress. Friluftsfrämjandet reagerade snabbt på medias 
uppmärksamhet med att författa en pressrelease som också gick ut 
till samtliga I Ur och Skur-förskolor, anställda och föräldrar, där 
följande stod att läsa: 
 

Information till föräldrar och pedagoger med anledning av me-

diabilden om utevistelse och stress – 130613- 

Mediabilden baseras på småskaliga observationer gjorda av 

XX och enligt henne själv finns det ingen studie gjord på äm-

net… Friluftsfrämjandet välkomnar det växande intresset för 

utomhuspedagogik och vill gärna se mer forskning på området. 

Det bidrar till att skapa en bredare kännedom om utomhuspe-

dagogiken och det hjälper oss att utveckla och förbättra verk-

samheten/…/Vad är då fördelarna med att gå i en utomhusför-

skola? Otaliga studier visar på positiva effekter som är koppla-

de både till barns hälsa och att de får en nära relation till natu-

ren och ett hållbart synsätt på miljön. Det har bland annat 

framkommit att ett aktivt friluftsliv innan sju års ålder bidrar 

till friskare barn och en hälsosammare livsstil genom livet. I för-

skolor som anammar utomhuspedagogik är barnen friskare, har 

mer utvecklad motorik och en mer genusneutral miljö. De rör 

sig mer, får lagom med sol, är smalare och sover längre på nat-

ten. Den bästa inlärningen sker med en blandning av inomhus- 

och utomhusundervisning. Sådan pedagogisk mångfald under-

lättar inlärning och förbättrar minneskapaciteten och koncent-

                                                                                                            
nen kan leka under och emellan och vegetation som binder ihop öppna ytor och lekplat-
ser” (http://www.omep.org.se/uploads/files/omep-nytt_nr_3-12.pdf 140811) 
The quality of the outdoor environment influences children’s health – a cross-
sectional study of preschools Söderström, Boldemann, Sahlin, Mårtensson, 
Raustorp och Blennow Acta peadiatrica, 2012 
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Den här studien behandlar texter om uteförskola och utomhuspeda-

gogik för yngre barn.  Inom ramen för tidsrymden mellan 1997 och 

2011 ges exempel på hur utomhuspedagogiken till sitt innehåll har 

vridit från utvecklingspsykologiskt perspektiv på förskolebarnet, med 

tyngdpunkt på lekens och kreativitetens betydelse, till ett perspektiv 

som beskriver ett kompetent skolförberett förskolebarn med fokus på 

lärande av ämnesinnehåll och med anknytning till samhället och fram-

tiden på ett tydligt sätt. Genom förändrad artikulation har naturen, 

från att beskrivas som en pedagogisk kraft i sig allt mer kommit att 

konstrueras som en lärmiljö som det är möjligt för barn att distansera 

sig ifrån och undersöka vetenskapligt. 

Genom diskursanalys undersöks den transformation eller förändring 

som utomhuspedagogiken har genomgått, det vill säga hur samma 

begrepp och samma innehåll laddats med ny betydelse, och som 

medger att ett förändrat barn framträder som det naturliga i förhål-

lande till en tillika reartikulerad och annorlunda natur. Det sökande 

irrationella barnet har förändrats och blivit rationellt undersökande. 

Relationen mellan barn och natur vidmakthålls således men föränd-

ras innehållsligt. Detta visar texters betydelsebärande värden, samt 

att ”gamla” och ”kända” begrepp kan reartikuleras och konstrue-

ra något helt nytt, samtidigt som diskurser bevarar sin hegemoni. 
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ON THE EDUCABLE CHILD   
-Orphans of our common worlds 
 

Therese Lindgren, Malmö University 
Magdalena Sjöstrand Öhrfelt, Linneaus University 

 

Introduction  

This article is a critical reflection on the educable child of our time. Traditionally, the child has 

been an important actor, both in the preservation of society and in encountering predicted 

outcomes of the future. Today, the youngest children are also included in the educational project1, 

which fabricates 1- 5-year-olds2 as universal pathfinders for the somewhat conflicting mission of 

creating both economic growth and sustainable development.3 Considering this process, it is 

worth examining how the young child is articulated as an educable subject within the framework 

of dominating perspectives in the ECEC4 field. In this article we do so by focusing on two 

contrasting influential movements:5 the transnational policy-driven social economic and the 

philosophically inclined posthumanist discourses. These discourses provide diametrically 

opposing basic assumptions about the subject within the same educational context, that is, early 

education. Yet, education is accentuated in both discourses as the single most important factor in 

preparing the rising generation to face and handle future global, environmental and economic 

challenges. On this occasion, we ask which educational aims are proposed and how the child is 

enforced to meet the perceived challenges of the future. 
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3 

In Early Childhood Education policy, the child figures as a social, economic and political 

project, mirroring both the existing society and current political endeavours in trying to control 

the outcome of the future. In other words, conceptions about the educable child are closely related 

to societal development and perceived future demands.14 Recurring in the history of the young 

institutionalised child is the idea that, through education, the child can be emancipated and 

released from a future predestined by unfavourable background conditions (connected to class, 

culture and socioeconomic environment). In terms of change and new beginnings, the child (in 

education) accommodates the potential for providing solutions to contemporary problems. This 

assuming that children will participate in education early on, which is why the goal of providing 

preschool activities for all children (even when the economic or the social incentives are missing) 

is prominent in the international education policy for younger children.15  

In terms of increased accessibility to early childhood education and care, Sweden is 

regarded as a “model country”, both in the way that care and education are combined within the 

framework of the institution and in the fact that preschool is a state-subsidised right available for 

all children from one year of age, regardless of other circumstances. Although it is not a 

compulsory part of the educational system, it marks the earliest point of entry and attendance is 

the norm.16 

The idea of the educable child that we are beginning to unfold here focuses on individual 

cognition and receptivity in relation to predefined and delimited subject knowledge, where 

education is the “intervention” that captures political intentions and expectations through what we 

call a social economic17 discourse. The social economic discourse is not uniform but contains 

several different intentions within the governing field of education (e.g. education as a national 

 

 

 

2 

Background 

In 2017, the OECD6 launched the report Starting Strong 2017: Key OECD Indicators on Early 

Childhood Education and Care,7 comparing early childhood education and care in the 

industrialised countries. A newsletter on the organisation’s website states that “Early childhood 

education and care (ECEC) provides a crucial foundation for future learning by fostering the 

development of cognitive and non-cognitive skills that are important for success later in 

life/.../Issues covered include access and governance, equity, financing, curriculum, the teaching 

workforce and parent engagement.”8 In the wake of the OECD report, IEA9, the organisation that 

implements the TIMMS10 measurements, is carrying out a similar study titled “International Early 

Childhood Education Study (ECES)”, although it has been partly put on hold until a “sufficient 

number of countries commit to the study”.11 The intensified focus on international comparison 

and evaluation indicates that the political interest in ECEC has increased and that formalised, 

measurable and expected knowledge outcomes12 might come to dominate preschool practice in an 

unprecedented way. 

In what many scholars, as well as educational policy actors, call a precarious time,13 long-

term challenges such as globalisation and the pressure on resources are intensified. In the EU 

Commission report titled Europe 2020: A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, 

strategies are formulated for how to maintain the EU’s competitiveness in a socially, 

economically and ecologically sustainable way, which is largely considered to be dependent on 

increased availability and throughput in education. This also means that early education is 

emphasised on the political agenda.  
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pedagogical practices”25 as well as the mutual dependence between the child and the world.26 The 

posthumanist outlook of the future is bleak, and in order to survive, it is assumed that we as 

humans need to re-evaluate our position in the world by recognizing the complex relational nature 

of existence.27  

The posthumanist movement in ECEC originates in Australia, New Zealand and the 

Nordic countries - the same countries that have been prominent in research on outdoor education 

and sustainable development28.  Posthumanist theories have gained increasing influence in early 

education research at large and in the ESD field29 in particular. In the posthumanist discourse, as 

we will show further on, the child figures as the means through which the humanist notion of 

“human” is to be reconfigured and the broken bond with the more-than-human world (e.g. nature) 

reconnected.30   

Both the social economic and posthumanist discourses pose universal questions about the 

future and accommodate some common fundamental articulations: the notion of the world in 

crisis where education is the answer and the young child, educable within the framework of the 

right circumstances, embodying the potential for development and change. By studying the terms 

and conditions of these two opposing discourses, and how the contemporary problems and 

solutions are represented, we highlight differences and overlaps. Do they cross-fertilise, and if 

they do, in what way? Being held as a model country for the OECD, we assume that the Swedish 

example mirrors international ideas and movements in the ECEC field, where not only scholars 

but also powerful economic actors participate in articulating the conditions for the young child in 

education. As a point of departure we therefore briefly describe the development of Swedish 

ECEC with the purpose of providing an example of how the two studied discourses have been 
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economic engine or education as an individual right). Together they produce a particular 

(political) subject:  the entrepreneur, ready to invest in her/himself and in the future.18 However, 

the social economic discourse, albeit historically dominant within the Swedish (and international) 

ECEC field, has not been unopposed. In the 1980s and 1990s, an alternative to the 

developmentalist,19 and the economically associated quality discourse emerged coupled with a 

Reggio Emilia philosophical approach to early education.20 As part of a growing interest in the 

sociology of childhood, the Reggio Emilia approach has had a major impact on educational 

practice and theory development within the field, both nationally and internationally.21 Framed 

within a postmodern social constructionist theoretical framework, the child is articulated as a 

decentred and pluralistic subject, becoming and making meaning in the world through 

intersubjective interaction with others. Although deriving from this alternative movement, while 

sharing developmental psychology as the common theoretical antagonist, posthumanist scholars 

criticize the Reggio Emilia philosophical approach for having a too excessive linguistic and 

interpersonal focus,22 consequently lacking the tools to deal with the deep-rooted problems of a 

humanistic worldview. That is, the exaggerated exploitation of both human and natural resources 

based on economic development. In relation to early education, posthumanist scholars aim to 

broaden the relational understanding of the child and the world to also include non-humans and 

materiality.23 Swedish ECEC scholar Lenz Taguchi24 describes the pursuit of developing 

methodologies for posthumanist theory within the ECEC field in terms of searching for a 

language that enables researchers, as well as teachers, to work in ways that go beyond the binary 

divide (aka the Cartesian cut) between mind and body, nature and culture and theory and practice. 

Namely, a language that acknowledges the “intertwined discursive and material reality of 



 

 

 

5 

pedagogical practices”25 as well as the mutual dependence between the child and the world.26 The 

posthumanist outlook of the future is bleak, and in order to survive, it is assumed that we as 

humans need to re-evaluate our position in the world by recognizing the complex relational nature 

of existence.27  

The posthumanist movement in ECEC originates in Australia, New Zealand and the 

Nordic countries - the same countries that have been prominent in research on outdoor education 

and sustainable development28.  Posthumanist theories have gained increasing influence in early 

education research at large and in the ESD field29 in particular. In the posthumanist discourse, as 

we will show further on, the child figures as the means through which the humanist notion of 

“human” is to be reconfigured and the broken bond with the more-than-human world (e.g. nature) 

reconnected.30   

Both the social economic and posthumanist discourses pose universal questions about the 

future and accommodate some common fundamental articulations: the notion of the world in 

crisis where education is the answer and the young child, educable within the framework of the 

right circumstances, embodying the potential for development and change. By studying the terms 

and conditions of these two opposing discourses, and how the contemporary problems and 

solutions are represented, we highlight differences and overlaps. Do they cross-fertilise, and if 

they do, in what way? Being held as a model country for the OECD, we assume that the Swedish 

example mirrors international ideas and movements in the ECEC field, where not only scholars 

but also powerful economic actors participate in articulating the conditions for the young child in 

education. As a point of departure we therefore briefly describe the development of Swedish 

ECEC with the purpose of providing an example of how the two studied discourses have been 

 

 

 

4 

economic engine or education as an individual right). Together they produce a particular 

(political) subject:  the entrepreneur, ready to invest in her/himself and in the future.18 However, 

the social economic discourse, albeit historically dominant within the Swedish (and international) 

ECEC field, has not been unopposed. In the 1980s and 1990s, an alternative to the 

developmentalist,19 and the economically associated quality discourse emerged coupled with a 

Reggio Emilia philosophical approach to early education.20 As part of a growing interest in the 

sociology of childhood, the Reggio Emilia approach has had a major impact on educational 

practice and theory development within the field, both nationally and internationally.21 Framed 

within a postmodern social constructionist theoretical framework, the child is articulated as a 

decentred and pluralistic subject, becoming and making meaning in the world through 

intersubjective interaction with others. Although deriving from this alternative movement, while 

sharing developmental psychology as the common theoretical antagonist, posthumanist scholars 

criticize the Reggio Emilia philosophical approach for having a too excessive linguistic and 

interpersonal focus,22 consequently lacking the tools to deal with the deep-rooted problems of a 

humanistic worldview. That is, the exaggerated exploitation of both human and natural resources 

based on economic development. In relation to early education, posthumanist scholars aim to 

broaden the relational understanding of the child and the world to also include non-humans and 

materiality.23 Swedish ECEC scholar Lenz Taguchi24 describes the pursuit of developing 

methodologies for posthumanist theory within the ECEC field in terms of searching for a 

language that enables researchers, as well as teachers, to work in ways that go beyond the binary 

divide (aka the Cartesian cut) between mind and body, nature and culture and theory and practice. 

Namely, a language that acknowledges the “intertwined discursive and material reality of 



 

 

 

7 

smallest, but in her view the most important part of society) and its reproductive role, with facts 

based on scientific evidence. This contributed to the breakthrough of child psychology in the 

1930s. Ideas and scientific ideals on rational upbringing and education, inspired by Gesell, Bühler 

and Dewey, soon aroused interest in the stages of development and the study of learning 

processes. Science, via individual researchers,35 gained great influence over the political reforms, 

which aimed at streamlining and improving life per se. This was achieved by proposing how 

everyday life could be organised, such as through reproductive health, the balance between work 

and leisure time, and the planning of the family home in favour of a more rational way of living. 

In parallel with mandatory reforms, people were encouraged to make the “right” choices for their 

children.36  

In this manner the family has been a central subject of political reforms for social change 

since the interwar period, with implementation of so-called “social engineering” during the 

economic record years, particularly during the 1950s and the 1960s. The dream of a “new” 

society through the development of a new human being, where irregularities could be reduced 

through the state care of the children, can be regarded as a societal rationalisation project. In its 

wake, expertise on children grew through clinics and school psychiatry,37 based on psychological 

observation and correction of children. Until the 1970s, child research was mainly conducted 

within the framework of the psychological science.38 During the 1980s and 1990s, Swedish 

preschool assumed its current form as an educational institution, and as part of the quest for social 

levelling and equality on the labour market,39 the sociological interest in children and childhood 

grew.40 Although still influential as an “alternative” movement, this came to be the dominant 

perspective for a rather short period in time41 and was soon concurred by contemporary 

 

 

 

6 

able to coexist. In the following sections we take a broader perspective in analysing how the child 

is being articulated as educable in both discourses in order to compare the similarities and 

differences between them. In conclusion we offer a critical angle and consider the potential 

consequences for the subject in education when the two discourses are combined. 

 

The emergence of Swedish ECEC 

Sweden has one of the world’s highest rates of preschool attendance, due to a rather long history 

of  public ECEC. Around the turn of the last century, kindergartens and seminars,31 inspired by 

Fröbel’s pedagogical programmes, were established in Sweden. Together they have had a crucial 

influence over the design of Swedish early childhood education.32 In the early 20th century Fröbel 

figured as a great inspirational source of ideas about the naturally playful (and professionally 

raised) child, a child far too valuable to be left to her/his own fate in the context of the single 

family. With trained personnel and clearly stated educational ambitions, the pioneers of 

kindergartens had greater aims than just child care. They wanted to change society and the future 

through educational upbringing.33 Although the early initiatives were for the select few, ECEC 

soon became an important political issue directed towards the vast majority of families. By virtue 

of industrialisation and urbanisation, society’s structures changed, not least regarding women’s 

increased participation in the public labour market, and with that, the conditions under which 

families raised their children also changed. 

One of the main aspects of the Swedish Social Democrats’ political programme involved 

changing society through the family by enlightenment, education and family planning.34 Alva 

Myrdal’s political achievements aimed at replacing morally based views on the family (the 
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Research’s latest commission for a review of the preschool curriculum. This policy indicates that 

it is possible to streamline and measure the “outcome” of educational interventions.  

 

The articulation of the educable young child 

In light of this initial description of the historical development of Swedish ECEC, we will now 

focus on the premises for the educable child presented in the studied discourses as they emerge in 

central education policy and ECEC research. When inquiring into the construction of the educable 

child, we use the analytical concept of articulation. Articulation can be described as a process of 

combining ideas and concepts (notions) drawn from various theories and perspectives. Any new 

concept, combined within the discourse, both affects and is affected by the meaning of all other 

concepts used in the articulation. Therefore articulations are contingent, temporary fixations of 

significance, reproducing or changing discourses and meanings.50 As a concept, articulation 

captures the discourse in action. Consequently, we understand the educable subject as a 

construction, which discourses are struggling to provide with meaning and content. This 

discursive battle articulates completely different types of children, appropriate within the 

respective discourses in describing and envisioning the future. In our analysis, we use the 

terminology found in the respective discourses in order to emphasise the similarities and 

differences between them. 

The selection of primary materials used for the analysis are significant in the way that they 

contain ideas and articulations that recur in various other texts on ECEC51, as identified , for 

example, through cross-referencing. In analysing the articulation of the educable child in a social 

economic discourse, the material used is ECEC policy produced by the OECD and the EU.52 
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globalisation trend since the late 1980s, in connection with EU membership, the ratification of the 

Convention on the Rights of the Child and the Bologna Process reforms.42 This development is 

not least reflected in the ECEC policy’s economic vocabulary, where educational efforts mainly 

refer to growth, competition and general economic development43, also according to the increased 

influence of the OECD.   

In order to raise the preschool’s status as an educational institution, an ongoing 

professionalisation of preschool teachers has taken place since the 1990s, when the first preschool 

curriculum was introduced.44 It has since been revised on several occasions, with clarifications on 

school-related subject knowledge and an enhanced focus on monitoring and evaluating quality.45 

In the later revisions, teachers’ responsibilities to develop pedagogical practice based on 

documentation of children’s development and learning is strongly emphasised.46 To aid teachers 

in this work, the Swedish National Agency of Education, surprisingly, published and distributed 

support material, promoting a method for documentation and evaluation understood within a 

posthumanist theoretical framework.47 The fact that a theoretical statement has been made by a 

governmental authority, especially a statement that violates the developmentalist view on the 

child, can been considered rather unique. Although incidental, the work with reframing 

posthumanism in ECEC has not only contributed to making posthumanist thought a part of the 

official Swedish ECEC discourse, but has also had a significant influence on theory development 

in the field internationally.48 

However, educational psychology49 is newly on the rise in Swedish ECEC, since the 

increased adoption of the form of formalised teaching described in the Ministry of Education and 
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and directed by states and organisations such as the OECD in order to achieve social goals such as 

gender equality, social cohesion and lifting people out of poverty.59  

Although the alignment between education policy and the labour market has deep roots 

(compare e.g. Dewey), aiming to produce “workers” and “citizens”,60 we argue that some new 

aspects are brought into play. The future is difficult to predict, thanks in part to rapid technical, 

demographic and political developments, but inevitably there will be challenges, not least in 

relation to environmental threats connected to unsustainable lifestyles and unevenly distributed 

resources and privileges. As early education is to an increasing degree of international concern, 

being partly governed by concepts of global crisis and economic concurrence,61 the young child is 

represented as a yet rather unexploited resource, filled with promising possibilities for a better 

world. In policy, education often stands out as a cross-cutting factor for efforts, like an “Open, 

Sesame” -an intervention to remedy all kinds of “problems”. Here, the child is constructed in 

accordance with politically targeted social economic conditions.  

The discursive statements regarding the young child in OECD and EU policy orbit around 

three main inter- related areas. These areas emerge as articulations which, together, “create” the 

social economic subject (the child) in need of very specific educational interventions in order to 

address the “precarious times” and “crisis” highlighted in, for example, EUROPE 2020: A 

Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth and the OECD’s Starting Strong reports.62  

 

Economic development, competitiveness and profitability  

Subject knowledge, such as in science, mathematics and languages, is a priority in the Swedish 

preschool curriculum63 as well as in international policy.64 This priority is also reflected in the 
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Moving on to the posthumanist discourse, a selection of significant scholarly texts addressing 

posthumanist theory in ECEC practice has been made.53 Approaching the materials, our initial 

readings were inspired by Bacchi’s54 policy analytical question: What is the problem represented 

to be? In both discourses the future is depicted as precarious, and together with the identified 

deficiencies of our time, the need for early intervention in terms of education is justified. The 

child is not only being articulated in relation to an uncertain future, but also in relation to different 

representations of what is claimed to be at stake, e.g. growth, competitiveness, the environment 

and, not least, human survival55. 

 

The social economic discourse 

Primarily, we associate the social economic discourse with a couple of organisations and 

stakeholders, the OECD and the EU,56 which influence the course of education by providing 

reports and initiating trends that aim to adapt the infrastructure of education to the envisioned 

future society. One of the general aims is to increasingly decouple ECEC from the parental 

situation in order to provide educational training that will improve the individual child’s 

conditions for school success and future participation in the labour market. For this to occur, the 

return of public investments must be ensured and thus countered with a constant increase in 

(measurable) quality.57 The social economic influence is not to be mistaken for the notion of 

socio-economic status (SES), which relates to background factors and conditions that a person or 

social group has in relation to the so-called opportunities in life, such as housing environment, 

education level, ethnicity, income, occupation and health.58 What we mean by social economic 

discourse rather focuses on prevention programmes and economically related efforts suggested 
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Linked to socio-economic conditions, opportunities in life are seen as connected to parents’ level 

of education, which can potentially put the child in a precarious position. The child is portrayed as 

vulnerable and at risk. Preschool children are seen as products of their environment, illustrated in 

quantitative graphs. Depending on their socio-economic and family backgrounds, the future of 

children can therefore be predicted (see for example Heckman’s curve above). However, it is 

believed that high-quality ECEC settings can compensate for disadvantageous background 

conditions through social and educational levelling. Detaching a child from her/his low-skilled, 

poor and unemployed parents,67 and thus from a socio-economic background that makes the child 

vulnerable, is a strong goal in the EU policy.68 Through early intervention, the inherent negative 

spiral will be broken. The universal educational discourse entails a perspective on the child 

without contextual premises, which is also in tune with the idea of trans- and international 

economics and labour markets. Local conditions are either made invisible or items for 

customisation and calibration against the countries that make up the good example. 

 

 Early intervention through education   

The demonstrated social and economic benefits that can be gained through early intervention have 

raised increasing international political interest in ECEC.69  Heckman and Masterov state that “the 

highest returns to a dollar of investment are to the young”.70 Investing in young children’s 

education is simply stated to be profitable in multiple ways. As described in UNESCO’s report 

The Contribution of Early Childhood Education to a Sustainable Society, the benefits of early 

education seem to be quite extensive: 
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Swedish government’s bill on a new curriculum for preschool (strongly influenced by guidelines 

from the OECD), which also aims to increase the quality and effectiveness of teaching in 

preschool in order to develop the child’s full potential.65 Education is described in terms of a 

financial investment, and the child is regarded as a capital/resource to increase competitiveness in 

order to ensure future economic development and outcomes. Competition is located within and 

between countries, continents and unions (OECD, the EU and others). The figure belowe, an 

adapted version of the Heckman curve, in Starting Strong 2017 Indicators on early Childhood 

Education and Care illustrates the  “rates of return to one Euro invested in educational 

interventions for disadvantaged children and well-off children at different stages of the life cycle”. 

66 

 

In the OECD policy, the vulnerable child works as a motif for educational investments. 

 

Vulnerability and risk   
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Also featured in the OECD Starting Strong 2017 report, the graph above shows “sensitive periods 

in early brain development”. In the report it is stated that “research in neurosciences has shown 

that the brain sensitivity of highly important developmental areas/…/peak in the first three years 

of a child's life” and that “these findings indicate that the first years of a child's life represents a 

pivotal “development window”: the brain first develops rapidly, and its capacity to adapt and 

develop continues into adulthood, but it slows down with age.”73 

 

The posthuman child 

Providing an alternative view on the child and what is to be done about global challenges, 

posthumanist scholars within the ECEC field advocate a resistance to the dominant 

developmentalist and social economic discourses. Academic ambitions to reconceptualise ECEC 

in order to offer new theoretical understandings of children and childhood have gained 

momentum internationally since the 1980s. One of these initiatives resulted in the research 

network “RECE”74 (Reconceptualizing Early Childhood Education and Care), initially with the 

purpose of challenging the dominance of psychology and developmentalist theory by drawing on, 

for example, feminist, postcolonial and postmodern perspectives. The majority of researchers 
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A growing body of research recognises that early childhood education and care (ECEC) 

brings a wide range of benefits, for example, better child well-being and learning 

outcomes as a foundation for lifelong learning; more equitable child outcomes and 

reduction of poverty; increased intergenerational social mobility; more female labour 

market participation; increased fertility rates; and better social and economic development 

for the society at large.71 

In this articulation, risk and vulnerability are related to economic development opportunities and 

future outcomes, which legitimises the young child’s need to be educated as early as possible, that 

is, when the child is still malleable, as an “adult-in-the-making”. The continuous comparisons, 

evaluations and measurements of results and outcomes in competition between member countries 

leads to a desire for constant change, improvement and reform, in order to achieve increased 

educational quality.72For this to be done, the child must be considered innately receptive, curious 

and interested in the prioritised subject matter (language and numbers). The child is regarded as, 

on the one hand, not yet competent to seek knowledge itself, but on the other hand, sufficiently 

competent to be constantly taught in order to learn new things, at the right time.  
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an imminent threat to human as well as non-human survival.79 The human species needs to 

change, and in order to do so, posthumanist scholars argue, the assumption of human 

exceptionalism must be challenged. According to Taylor and Pacini-Ketchabaw, ECEC settings 

are possible sites for such a challenge, suggesting “common world pedagogies” as a means to 

oppose the human-centric assumptions about children:  

In an attempt to move beyond education’s traditional focus on child development and learning 

within an exclusively socio/cultural (in other words, exclusively human) context (Rogoff 2003), 

we deliberately reposition children within the full, heterogeneous and interdependent multispecies 

common worlds in which we all live. (...) We focus, instead, on the collective manners and means 

through which children learn from engaging with other species, entities and forces in their 

immediate common worlds. We call these collectively engaged modes of learning ‘common world 

pedagogies’.80  

The notion of “common worlds” is described as a counter position to the romantic image of 

nature, which in turn is claimed to be based on Enlightenment western thinking and the 

“Cartesian cut”81 between nature and culture, body and mind. This divide allowed humans to 

distance themselves from nature, by regarding it either as a resource or as something that could be 

improved and saved with the help of technology, according to human needs. Giugni, Pacini-

Ketchabaw, Ritchie and Taylor82  propose a new way of thinking collectively about our common 

worlds by announcing the “entangled inheritances and trajectories”83 between humans, more-

than-humans and materiality. Taylor and Giugni clarify the role of early education in this context 

by stating that: “We want young children to sense and register, in more than cognitive ways, that 

it is never just about ‘us’”.84 Therefore, children should be encouraged to develop a “multispecies 

ethic”85 based on the realisation of belonging to human/more-than-human common worlds.   
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mentioned in this article who have engaged with either postmodern, postcolonial or posthumanist 

perspectives are affiliated with this particular network. Two other noteworthy and influential 

research networks are the Common World Research Collective,75 described as an interdisciplinary 

network of researchers concerned with human relations with the more-than-human world, and the 

network  Decolonising Early Childhood Discourses: A Critical Posthumanist Orientation in 

Higher Education.76 

In our inquiry into the research positioning ECEC within a posthumanist framework, we 

have identified some recurring themes and basic ontological assumptions. However, it is not our 

intention to reduce the complexity of the vast research done based on different strains of 

posthumanist theory. Rather, our intention is to examine the articulation of the educable child, 

when posthumanism is reworked into and adapted to this particular field. 

 

Ecological crisis and the challenge of human exceptionalism 

Growing up in an era of human-induced climate change, unprecedented numbers of displaced 

people seeking asylum, steadily increasing geographical disparities of resource harvesting, 

distribution and consumption, and the multi-faceted legacies of Indigenous dispossession – 

children face the most confronting political and ethical issues. Their world is at stake.77  

The dystopian image of the future, portrayed in posthumanist ECEC research emphasising 

sustainable development, is typically paired with the notion of anthropocentrism. The exploitation 

of nature is seen as a consequence of human positioning over and beyond nature, leaving an 

irreversible impact on the earth’s geo- and bio-systems.78 In other words, the epoch of the 

Anthropocene has left its permanent geophysical mark, resulting in environmental disasters and 
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the child is the solution, and this aspect appears to be key in both the posthumanist and social 

economic discourses. 

 

The orphan 

In an anthropocentric universe, the white male body is claimed to be the norm against which all 

other bodies are measured and valued. Therefore, far from everyone has ever had the privilege of 

being counted as “human”.91 In ECEC research, diligently quoted theoretical physicist and 

feminist Barad advocates posthumanist theory as a way to challenge traditional Western 

philosophical perspectives by including “females, slaves, children, animals, and other 

dispossessed Others.92 

Lenz Taguchi, who has made a considerable effort in reframing Barad’s theoretical work 

in ECEC, describes children as “emergent in a relational field, where non-human forces are 

equally at play in constituting children’s becomings”.93 Also inspired by Barad’s work, South 

African researcher Murris describes the entangled and always becoming nature of existence.94 

Since there is no self-contained existence in the world, Murris argues, children cannot pre-exist 

their interactions with the world.  Consequently, “there is no prior existence of individuals with 

properties, competencies, a voice, agency etc.”.95  The entanglement of culture and nature, child 

and environment, “means that it is impossible to say where the boundaries are of each child, or 

the teacher, or the furniture, or the drawings and so forth (not only from a epistemological, but 

also from an ontological point of view)”.96 This thoroughly relational worldview relates to what 

has been termed a “flat ontology”. In a flat ontology no distinctions are made between different 

types of organisms and matter - everything is treated and valued equally.97 
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 Working with the concepts of “common worlds” and “common world pedagogies”, Taylor 

and Giugni86 emphasise the connection between posthumanist theory and Indigenous (such as 

Māori and Aboriginal) philosophies (which are interpreted as so-called “relational ontologies”). 

According to Ritchie, humans in pre-technological societies had no choice but to live in close, 

respectful connection with the earth in order to maintain an abundance of resources. As such, 

“Indigenous knowledges and values of relationality with the earth” could be offered as “a counter-

paradigm to western scientific exploitation87 and destruction of earth”.88  We interpret the notion 

of “common worlds” as a call for a new moral compass and a holistic and universal ethic. In this 

endeavour, preschool settings are again proposed as sites for counter-colonial renarrativisations 

“in service of an ethical project of enhancing relationalities, reconnecting children with the more-

than-human world”.89  

When being articulated against the background of the Anthropocene, while at the same 

time being repositioned within interdependent common worlds,90 the child becomes a potential 

site for change and new beginnings. The idea of common worlds offers a relational utopia, 

beyond hierarchical categorisations and foundational differences. It is supposed that, by making 

the child aware of her/his intricate relationships with the local environment, the child will 

understand the bigger picture and his/her interdependence with the world. This, in turn, is 

assumed to help the child develop responsibility and empathy – the foundations of sustainability. 

The educable child is not articulated against the backdrop of a romantic belief in the divine nature 

of the child, but in relation to a decidedly romantic belief in the power of education, a power so 

strong that it could disrupt the humanist anthropocentric world order. If education is the means, 
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In the aim of decolonising childhood, the child is being articulated as “orphan”, 

paradoxically detaching the child from its subjectivity and social and historical past. The 

intervention of repositioning the child within a flat ontology is furthermore expected to raise the 

child’s insight into the true relational nature of existence. In turn, this is supposed to foster a will 

to do right (i.e. preserving the earth). As in the social economic discourse, the educable subject is 

articulated as being in need of educational intervention in order to become able to respond to the 

“precarious times”. 

 

Summarising thoughts 

In this article we have used Swedish ECEC as an example and point of departure for discussing 

the articulation of the young educable child. We argue that the reason the social economic and 

posthumanist discourses are able to coexist may be due to the fact that the young child has been 

both a matter of concern and a project for the state, while different competing theoretical 

perspectives and political ambitions have had varying degrees of influence over time. These have 

ranged from Fröbel’s natural and innocent child, legitimated by developmental psychology as 

having universal properties and an inner unfolding nature, via the contextually and socially 

constructed child, that is, the child as co-constructor of culture and society, to the child as 

educational subject – which can and should be taught.101 This struggle, between perspectives on 

the child as nature, as competent social actor and as human capital (in need of education to fulfil 

her/his potential), can be thought of as an embryo of the two discourses compared in this article. 

These perspectives have contributed to providing the construction of the educable child with 

meaning and content, and maps onto a discussion concerning early education on a broader level, 
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In an effort to “decolonise” childhood, Murris describes the child as an “epistemological 

orphan” in the sense that there are no epistemological or ontological fathers (such as Descartes) to 

turn to anymore. The child is a nomadic subject, a continuously material-discursive becoming; in 

Murris words an “inhuman-iii”. The articulation of the child as an “inhuman-iii” is on the one 

hand contrasted with what Murris terms the “child-as-i”, that is, the “child-as-nature” (or the “last 

savage”), and on the other hand with the “child-as-I”, namely, the child as autonomous agent with 

individual human rights. Murris explains the purpose of using the pronoun “iii” as a way to open 

up alternative non-dualistic understandings of the child which “involves non-dichotomous ways 

of valuing young children’s thinking in its post-Cartesian redefinition of (organic and inorganic) 

matter as ‘agential’, non-inert and having force”.98  

In an effort to move beyond dualist thought, which supposedly has contributed to 

inequality, alienation and “otherness”,99 the child is articulated as always already enmeshed in a 

myriad of human, more-than-human and material relational entanglements. The posthuman child 

is relation and change in itself. Poststructural and postcolonial theories are furthermore criticised 

for putting too much focus on and therefor reproducing excluding binaries such as race, class and 

gender in educational research and practice, resulting in the risk of reinforcing children’s use of 

them in a discriminatory manner. When the child is articulated as “inhuman-iii”, basic human 

rights are put out of play. Murris raises this issue herself. If we make no distinction between 

different types of subjects, organism and matter, the very idea of individual rights based on the 

association of a specific category of existence becomes a non-issue. Nevertheless, Murris 

explains, there is no escaping the cultural bias embedded in universalised human rights anyway.  

Apparently, the self-governing autonomous subject is simply a “metaphysical illusion”.100  
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achieve political and social change. Throughout the history of ECEC, the child has continued to 

be annexed as a transformer for a different future.  

The striving to release the child from social and cultural heritage (either being regarded as 

disadvantageous or as founded on an oppressive humanist worldview) recurs in both discourses, 

which contributes to depoliticising issues of inequality, exclusion and education as a power 

structure. Both discourses studied are based on strong future-oriented visions but appear to be 

blind to the individual, thus hiding the fact that there are still multitudes of people who have not 

yet conquered their human rights and who neither have the opportunity to enjoy the educational 

offer nor wish to renounce human “exceptionalism”. As Ahmed puts it, discriminatory and 

oppressive social (and worldly) structures do not cease to exist because we state that their 

ontological foundations are inaccurate. At worst, they become invisible.102 

In this article we have shown how two seemingly contradictory discourses overlap and 

sometimes even reinforce each other. This has led to an entrenching of the idea of the child as an 

available space and transformer for change, the detachment of the child as subject from social and 

cultural contexts, and with that, the depoliticisation of important social issues. By claiming access 

to a world (in this case, ECEC settings) beyond social categorisation and structures of power, 

“making the child orphan”, the dimension of the political is negated.103 Instead of focusing on 

levelling and obscuring existing differences, we argue that it is important to highlight and 

problematise them in order to create a sustainable society. It is impossible to ignore the agency of 

children as political subjects, or their individual experiences of their cultural and social contexts. 

Children are political subjects because of their history, their contexts and their living conditions.  
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as they are now absorbed by global conceptions of education. As we have shown, the child is 

articulated in both discourses in relation to contemporary crisis and perceptions about future 

global economic and environmental challenges. In the social economic discourse, the focus is on 

society, and the child is articulated against the background of economic development, 

competitiveness and profitability. Here, the child’s capacity for flexibility and receptivity is 

emphasised, although vulnerable in relation to her/his cultural attributes. When the child is 

articulated to ecological crisis in the posthumanist discourse, it is the interdependence between 

the child and the world that is accentuated, that is, the realisation of the utterly relational nature of 

existence. The humanist notion of “human” is revoked, and when articulated as “inhuman iii”, the 

subject is dissolved. The child is relational, that is, already posthuman.  

In both discourses there are underlying assumptions that there is consensus about what is 

at stake and about how to deal with the associated challenges. On the one hand, the problem is 

represented as the threat of decline in the development of welfare, global concurrence and growth. 

The presented solution to relieve poverty is to raise the level of education. Here, early 

intervention (e.g. early education) is held to be a key factor bringing about social levelling. In this 

vision of the future, the child is made an entrepreneur and a problem solver. On the other hand, 

the problem is represented as an ecological crisis, brought on by an unsustainable lifestyle linked 

to an anthropocentric worldview. The solution is claimed to be a reconfiguration of the human 

through repositioning the child within a flat ontology. Although the posthumanist perspective 

claims to offer a radical theoretical alternative to developmentalist and social economic 

discourses, both discourses reinforce the idea of the child as a site for “intervention” in order to 
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achieve political and social change. Throughout the history of ECEC, the child has continued to 
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We argue that the idea of solving deep-rooted social and political problems, by dint of 

utopian universal visions, creates more problems than it solves. Such ideas are generally based on 

broad approaches and value consensus, and by removing categorisations, differences and 

hierarchies, they run the risk of opening up for collective rational solutions and an exaggerated 

belief in what education and institutionalisation can achieve. The assumption that there could be a 

consensus about both the child and the world is deeply problematic. On the one hand, we have the 

rationalist belief in the availability of a universal consensus based on reason, and on the other, a 

posthumanist belief in universal consensus based on a notion of “common worlds” and a flat 

ontology – that we are in this together and that we are all equal. Something is lost between 

globalism and myopia, between looking at the world through a wide-angle lens and through a 

magnifying glass. If you look too closely or from too far away, you might lose sight of the power 

structures affecting children living their lives in the world, here and now. 
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Export and import of the swedish preschool model via trans-
national education policy. The purpose of this article is to discuss 
how the Swedish preschool’s role has changed over the last twenty years, 
and how this change has been influenced by transnational education 
policy. Through text analysis and focus on key strategies and concepts 
that describe problems and solutions (Bacchi 2012), I have found a 
prominent intertextuality in transnational and national education policy, 
leading to significant discursive displacements. Sweden, by working with 
a cohesion model that combines care and learning, has now embraced a 
modified version of its own model, influenced by dominant transnational 
economics-oriented organizations. The concept of the vulnerable child 
works as a legitimizing mechanism.

Keywords: preschool, transnational policy, education, discourse.

Introduktion
För drygt tjugo år sedan fick förskolan i Sverige fick sin läroplan 
(Lpfö 98). Förskolan som institution har sedan dess reformerats i 
relation till utvecklingen på flera politiska områden. Inte minst har 
den under en denna 20-årsperiod anpassats till skolans organisation, 
struktur och innehåll. Den har också förändrats i relation till den 
samhällsekonomiska utvecklingen och därmed i förhållande till en 
intensivare internationell anknytning. Den svenska förskolans historia 
följer i stor utsträckning den allmänna sociala, politiska och ekono-
miska utvecklingen i landet och har varit djupt förbunden med denna 
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matematiskt tänkande införs från och med juli 2019 (Skolverket 2019).2 
Således samexisterar dels en lång och förskolespecifik idétradition som 
värnar det yngre barnets särart och ”holistiska utveckling” (SOU 
1997:157, SOU 1997:21), dels en till synes självklar anpassning till 
skolans utbildningsdiskurs. Syftet med föreliggande artikel är att ge ett 
bidrag till diskussionen om hur den svenska förskolan har förändrats 
i relation till en transnationell utbildningsdiskurs. Genom att analy-
sera det sätt på vilket förskolan och förskolebarnet problematiseras i 
centrala nationella och transnationella utbildningspolicydokument, 
och hur de ger uttryckt för intertextualitet genom likartade mål, in-
tentioner och riktlinjer, framträder också vilka dominerande lösningar 
som därmed görs tillgängliga.

Bakgrund 
Det går inte att förstå förskolans samtida utveckling i förhållande 
till transnationell policy utan att ställa den i relation till utbildnings-
systemet i sin helhet, vilket reformerades grundligt under 90-talet 
(Lindensjö & Lundgren 2000). Reformeringen av skolan kom att 
påverka också förskolan. År 1996 flyttades ansvaret för förskolan från 
socialdepartementet till utbildningsdepartementet och kom därefter 
att omfattas juridiskt av skollagen (SFS 2010:800). År 1997 infördes 
sexårsklassen som en mjuk övergång mellan skolformerna. Under 
1990-talet hamnade Sverige dessutom i en ekonomisk kris som kom 
att sammanfalla med en rad andra viktiga reformer på förskolans 
område. I kombination med minskade anslag och stor expansion av 
både efterfrågan och tillgång, till exempel erbjudandet om förskola 
för alla barn från ett år utan restriktioner, tvingades effektiviseringar 
och rationaliseringar fram. Tillgängligheten ökades således utan att 
vara finansierad (Martin Korpi 2015). Besparingsåtgärder ledde till 
större barngrupper, lägre lärartäthet och ett stort behov av att som 
kompensation för svikande strukturkvalitet öka processkvaliteten, 
det vill säga kvaliteten på händelserna i förskolan. Gällande denna 
förskolans moderna reformhistoria och roll som utbildningsinstitution 
finns flera avhandlingar i ämnet. Kenneth Hultqvist (1990) problema-
tiserar hur barnet har fungerat som teoretisk resurs, där olika sätt att 
se på barnet i förskolan har skapat legitimitet åt förändringar. Han 
visar hur policy, politik och forskning tillsammans lyckats ”skapa” 
ett ändamålsenligt barn utifrån de behov och problem som utbildning 
just i ögonblicket kan anses vara lösningen på. Karl G Hammarlund 
(1998) ger en historikers perspektiv på hur förskolan etablerades i 
det svenska välfärdssamhället som en socialdemokratisk utopi för 
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(Hammarlund 1999, Martin Korpi 2015). Den har som institution 
varit en viktig del av ett nationellt välfärdsprojekt, framför allt i syfte 
att möjliggöra föräldrars jämlika deltagande på arbetsmarknaden, 
men också avseende omsorg om barns lärande och utveckling genom 
pedagogisk, statligt subventionerad verksamhet. Denna ambition 
har kommit att förenas i begreppet ”educare”, där lärande genom 
lek i kombination med omsorg länge har lyfts fram som förskolans 
viktigaste innehåll. Strävansmål istället för uppnåendemål har till 
exempel varit ett av sätten att vidmakthålla dess särart i relation till 
skolan (Tallberg Broman 2010). De senaste årtiondena har inneburit en 
förändrings- och utvecklingsprocess, både begreppsligt och gällande 
förståelsen av vad förskolan är, vem den är till för och vilka syften 
den tjänar till att uppnå. Inte minst medger globala utbildningstrender 
och diskurser att förskolan accentueras som en utbildningsinstitution 
och att förskolebarnet uppmärksammas som ett ekonomiskt inves-
teringsobjekt i större utsträckning än tidigare (Kjørholt & Qvortrup 
2011, Plum 2014). Detta påverkar syftet med förskolan utöver den 
gällande kontexten både i tid och rum, med tydligare riktning mot 
en föreställd framtid (Peterson, Olsson, Popkewitz & Krejsler 2016). 
Styrningen av utbildning i samklang med transnationell policy har 
sällan varit uppe på den politiska agendan och därmed inte varit 
särskilt explicit i Sverige (Krejsler, Olsson & Petersson 2014, Waldow 
2009). Det gäller i särskilt hög grad förskolan, som i grunden har 
vilar på teoretiska och didaktiska influenser och idéer ”utifrån”, till 
exempel Fröbel, Vygotskij och Reggio Emiliafilosofin, men ändå länge 
har betraktats som ett unikt nationellt projekt (Lindensjö & Lundgren 
2000, Martin Korpi 2015, Steiner-Khamsi & Waldow 2012). Vid en 
internationell utblick blir det dock tydligt att förskolan de senaste 
tjugo åren har följt en liknande utveckling och reformverksamhet i 
många olika länder (Driessen 2017) och att det således är relevant 
att tala om en internationellt anpassad process. Strategierna för att 
möta denna utveckling i enskilda länder har emellertid skiljt sig åt 
och varit mer eller mindre följsamma (Campbell-Barr & Bogati  2017, 
Ringsmose 2017). 

Den senaste revideringen av den svenska förskolans läroplan 
(SKOLFS 2018:5) motiverades med hänvisning till OECD:s rekommenda-
tioner. Ändamålet uppgavs vara att knyta förskolan till det obligatoriska 
skolsystemet genom ett ökat fokus på måluppfyllelse (Utbildnings-
departementet 2017).1 Samtidigt ligger både IEA (Bertram & Pascal 
2016) och OECD (2017a) i startgroparna med program för mätning och 
utvärdering av lärandet i förskolan genom test av femåringar i ett trans-
nationellt jämförande perspektiv. I Sverige har förskoleklassen gjorts 
obligatorisk och kartläggningar av barns språklig medvetenhet och 
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Export och import av den svenska förskolemodellen...

Stöddokument till läroplanen för förskolan: 
- Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk 
dokumentation (Skolverket 2012).
- Allmänna råd om måluppfyllelse i förskola (Skolverket 2017).

Regeringsuppdrag: 
- Uppdrag om en översyn av läroplanen för förskolan (Regeringen 

2017). 
- Förskolans kvalitet och måluppfyllelse (Skolinspektionen 2018). 

Svenska bakgrundsrapporter till OECD: 
- Early childhood education and care policy in Sweden: back-

ground report prepared for the OECD thematic review 
(Gunnarsson, Martin Korpi & Nordenstam 1999).

- Quality Matters in Early Childhood Education and Care: 
Sweden (Taguma & Makowiecki 2013).

OECD-rapporter: 
- Starting strong: early childhood education and care (OECD 

2001).
- Starting Strong III - A Quality Toolbox for Early Childhood 

Education and Care (OECD 2012). 
- Starting Strong 2017: Key OECD Indicators on Early Child-

hood Education and Care (OECD 2017).
- Early Learning Matters (OECD 2017). 

EU- rapporter:
- Nyckelkompetenser för livslångt lärande: En europeisk refe-

rensram (Europeiska Unionen 2007).
- EU 2020 Strategy (Europeiska Komissionen 2010).
- Study on the effective use of early childhood education and 

care (ECEC) on preventing early school leaving (Europeiska 
Kommissionen 2014).

- Smarter, Greener, More Inclusive? (EUROSTAT 2017). 

IEA- rapport:
- Early Childhood Policies and Systems in Eight Countries: 

Findings from IEA’s Early Childhood Education Study 
(Bertram & Pascal 2016). 

Policyanalysen baseras på Carol Bacchis analytiska begrepp “what is 
the problem represented to be” (WPR). Policy betraktas inte som svar 
på befintliga objektiva förhållanden och problem, utan som uttryck 
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samhällsförändringar, där allmän förskola i statlig regi blev en förutsätt-
ning för folkhemmets framväxt och utvecklig. Maria Folke-Fichtelius 
(2008) beskriver hela den politiska process som sedermera ledde fram 
till en läroplan för förskolan och problematiserar hur förordningar 
och regleringar baserade på delvis nya premisser kom att begränsa 
förskolan som institution. Birgitta Hammarström-Lewenhagen (2016) 
visar hur professionssträvanden inom förskollärarkåren i samband 
med dessa regleringar inte bara initierades uppifrån via krav på 
ökad processkvalitet utan även var en fråga som drevs inifrån fältet 
för att erhålla ökad legitimitet, erkännande och status. Yrkesrefor-
merna kom att sammanfalla med 1990-talets nedskärningar, och 
därmed en samtidigt uttalad oro för att förskolan skulle försämras 
(Hammarström-Lewenhagen 2016). 

Förändringen av förskolans verksamhet de senaste decennierna 
kan övergripande sammanfattas i tre centrala företeelser vilka inneburit 
skärpt styrning av dess innehåll, processer och resultat: En läroplan 
(Lpfö 98) som ökade styrning och kontroll över innehållet i verksam-
heten och integrerade förskolan i utbildningssystemet, reformering 
av lärarutbildningen med ökat fokus på professionalisering (Martin 
Korpi 2015) och tydligare styrning av praktiken genom lagstiftat 
krav på dokumentation och utvärdering (Utbildningsdepartementet 
2004). Förskolans samhällsanknytning ändrade också karaktär i slutet 
av 1990-talet, inte minst under påverkan från FN:s Barnkonvention 
(Unicef 1989). Den dittills dominerande utvecklingspsykologin (Halldén 
2007) utmanades av nya, framför allt sociologiska, perspektiv på barn 
och barndom vilka medgav att barns kontextuella förutsättningar 
uppmärksammades och sattes i relation till samhälleliga sammanhang. 
Föreställningen om barns agens, aktörskap och kompetens att skapa 
mening kring sin situation och position blev central (Smith 2014, 
Tallberg Broman 2011). Sammantaget banade förändringarna väg 
för en utveckling som satte förskolan och förskolebarnet i ett större 
ekonomiskt och socialt sammanhang än förut (Kampmann 2013) och 
därmed även i tätare förbindelse men en global utbildningskontext, 
vilket också öppnade upp för en rad ”nya” intressenter. 

Material och metod 
De texter som utgör material för analys i föreliggande artikel är både 
svenska och transnationella policydokument med särskilt stor relevans 
för förskolan. Urvalet av rapporter är gjort enligt hur de använts som 
underlag för och referens till reformer och består av:
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Svensk förskola i ett internationellt perspektiv

Att förskolan som utbildningsinstitution har blivit mer och mer 
framträdande i utbildningspolicy kan sägas hänga samman med dess 
skol-och arbetsmarknadsförberedande funktion, i enlighet med en 
styrningsstrategi som i allt högre grad fokuserar utbildning som en 
central faktor gällande framtida ekonomiska risker och möjligheter 
(Kjørholt & Qvortrup 2011, Peterson, Olsson, Popkewitz & Krejsler 
2016). En annan förklaring är att den tjänar som projektionsyta för 
många olika förväntningar och mål, vilka appellerar till politiska 
intressenter och policyaktörer (Mahon 2016), vars huvudsakliga 
mål är exempelvis långsiktig ekonomisk utveckling och social mo-
bilitet. Dessutom motsvarar förskola möjligheten att tidigt iaktta 
individens rätt till utbildning och ökade ansvar för sitt eget lärande.  
För förskolans vidkommande är det framför allt tre stora transna-
tionella organisationer som kan sägas ha fått direkta effekter på dess 
utveckling, OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling), EU (Europeiska Unionen) och IEA (The International 
Association for the Evaluation of Educational Achievement). Dessa 
organisationer kommer inte att beskrivas ingående inom ramen för 
denna artikel utan fokus ligger istället på deras förhandlingskultur.  
Då varken EU eller OECD har någon lagstiftande makt över ut-
bildningsområdet kännetecknas beslutsprocesserna där av förhand-
lingar och medlemsländerna frivilliga samarbete kring gemensamma 
övergripande frågor, vilka fungerar som förberedelser till den policy 
som sedan utformas. Förfarandet betecknas som ”soft governance” 
(Brögger 2015) då det i den decentraliserade styrningsmetoden varken 
finns några faktiskt fattade beslut eller enskilda beslutsfattare som de 
kan härledas till. Medlemsstaterna förhandlar fram överenskomna 
mål, och utgör press på varandra att anamma och implementera 
dem. Detta kan jämföras med OECD:s jämförelsedrivna styrning. 
Förhandlingskulturen gör det är svårt att formellt följa hur policyn 
växer fram samt ”vem” som egentligen har initierat och fattat beslut, 
vilket i sin tur kan ge sken av en konsensuskultur som hindrar alter-
nativa röster att både gå i polemik och att höras (Krejsler, Olsson 
& Petersson 2014). Lobbyism har stor betydelse för utnyttjandet av 
synergieffekter och samförstånd kring policyarbetet, vilket i sin tur 
ger det en prägel av konformitet och standardisering (Brøgger 2016, 
Campbell-Barr & Bogati  2017). Politiskt har inlåning av idéer och 
intentioner utifrån ofta också en välgörande effekt på inomnationella 
överenskommelser och medger ett politiskt konsensusbyggande. Olika 
läger kan då enas om ett tredje, utifrån kommande mål, med refe-
rens till ”internationell standard” (Tveit & Lundahl 2018, Waldow 
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för en önskad förändring, där både problem och lösningar skapas med 
hjälp av specifika begrepp och nyckelstrategier. Dessa tolkningar och 
problematiseringar av objekt görs i sin tur till föremål för moralisk 
reflektion, vetenskaplig kunskap eller politisk analys, i enlighet med 
de förutsättningar och lösningar som antas eller tas för givna i den 
problemrepresentation som erbjuds (Bacchi 2012). Policyprocesser 
omfattar inte bara besluten om varför och hur man ska agera utan även 
motivering av vilka resurser som krävs för stödja genomförandet, och 
hur de kan motiveras. Som verktyg i den analytiska processen föreslår 
Bacchi frågor att ställa till policyn, för att blottlägg de antaganden 
och värderingar som den vilar på: 

- Vad är problemet?

- Vilka utgångspunkter eller antaganden ligger till grund för 
denna typ av problemformulering eller representation?

- Vilka konsekvenser kan problematiseringen få? Vilka är 
intressenterna? Vilka lösningar leder den till?

- Vad lämnas oproblematiserat i denna representation?

Bacchi menar att olika representationer skapar olika subjekt, vilka 
påverkar och påverkas av policyn. I denna artikel har rapporterna och 
dokumenten granskats och analyserats med hjälp av frågorna ovan för 
att identifiera de problem som förskola avses lösa, hur subjekt positio-
neras genom denna problemrepresentation samt vilka förutsättningar 
och antaganden som underbygger den. Analysmetoden visar hur 
politiska lösningar legitimeras med hjälp av dessa representationer.

Analys 
Analysen i artikeln organiseras i två delar. För att klargöra kontexten 
tar den första delen av analysen sin utgångspunkt i tidigare forskning 
om hur den svenska förskolan har kommit att etableras i transnatio-
nella jämförande sammanhang och hur förbindelsen med övergripande 
utbildningspolicy har banat väg för förändring av förskolan. Därefter 
diskuterar jag, med hjälp av det ovan angivna empiriska materialet, 
centrala diskursiva förskjutningar som blivit möjliga genom detta, 
dels gällande förskolans roll som institution, och dess uppdrag och 
mål, och dels gällande hur det barn som förskolan avses vara till för 
representeras i utbildningspolicy. 
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uttryck för transnationell policykorrespondens där svensk förskola 
kommit att spela stor roll som förebild för en önskvärd utveckling 
är OECD:s Starting Strong-rapporter. Intentionen att genomföra 
en jämförande tematisk transnationell översikt över ECEC-policy 
(Early Education and Care) lanserades för första gången av OECD:s 
utbildningskommitté 1998. Drivkraften i projektet kom från ett möte 
med utbildningsministrar 1996 ”Making Lifelong Learning a Reality 
for All” (OECD 2001). Vid det mötet anslöt sig medlemmarna till att 
prioritera två olika mål: att öka tillgängligheten till och kvaliteteten 
på förskoleverksamhet. Tolv länder volonterade för den dittills största 
studien av ECEC av sitt slag av i OECD:s historia. Till grund för den 
första Starting Strong rapporten låg de enskilda ländernas bakgrunds-
rapporter (den svenska av Gunnarsson, Martin Korpi & Nordenstam 
1999), varefter ett team från OECD:s sekretariat besökte varje land 
tillsammans med en expertgrupp och där sammanträffade med parter 
och intressenter inom förskolan för förhandlingar, jämförelser och 
samtal.  Den första svenska Starting Strong-konferensen ägde rum i 
Stockholm 2001 (OECD 2001). Konferensen utgjorde starten på ett 
omfattande projekt som syftade till att utöka, tillgängliggöra och 
samordna offentlig barnomsorg och förskola i medlemsländerna. 
Ett uttalat mål för organisationen var att utveckla en förskola med 
förmågan att kombinera omsorg och lärande (care and education), 
en modell som redan var väl utvecklad i Sverige (OECD 2001 och 
2006, Choi 2002). Den svenska modellen väckte intresse i OECD 
och talades vid tiden till och med om som en exportvara i svenska 
näringslivskretsar (Hammarström-Lewenhagen 2016). Ett annat 
viktigt mål med Starting Strongrapporterna var att samordna forsk-
ning kring ECEC för att identifiera framgångsfaktorer och effektiva 
metoder för ”tidig intervention” (OECD 2006). Incitament för ökade 
offentlig finansiering måste tydliggöras och med hjälp av effektiva 
utvärderingsmetoder skulle evidens för reformer skapas, särskilt 
gällande det allt överskuggande målet att motverka fattigdom och 
åstadkomma social mobilitet. Det internationella samarbetet och 
utbytet mellan enskilda forskare och via nätverk och konferenser är 
svårt att avgränsa eller datera, men denna konferens kan sägas utgöra 
startpunkten i tid för när svensk förskola på allvar kom att figurera i 
ett internationellt systematiskt jämförande sammanhang. 

8
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2012). Det är en svårgenomskådlig process ur demokratisynpunkt, 
när flera olika organisationer genom förhandlingar drar åt samma håll. 
Resultatet av det syns i den i huvudsak konvergerande policyn gällande 
vad som är definierat som ”problemet” med förskolebarnet och tillika 
vad som anses vara lösningen på detsamma, uttryckt genom ett antal 
nyckelstrategier och begrepp som tidig intervention och kvalitet. 
Sammanlikningen ger uttryck för en dominerande konsensuskultur 
och hegemonisk utbildningsdiskurs som i stora drag handlar om att 
placera barnet, så tidigt som möjligt, i en pedagogiskt ändamålsenlig 
kontext, ledd av rätt kvalificerade pedagoger, i syfte att åstadkomma 
skolförberedelse och i förlängningen utveckling av arbetsmarknad, 
tillväxt och fortsatt ekonomiskt välstånd (EU 2010).

I den svenska förskolans historia urskiljer sig två parallella ut-
vecklingslinjer. Dels har förskolan fungerat som ett socialt utjämnande 
välfärdsprojekt, omsorgskompensatoriskt för familjen, och dels har 
den haft ambitionen att fungera som en utbildningsinstitution som 
kan stimulera och stödja barns utveckling och lärande, i en verk-
samhet ledd av professionella pedagoger.3 Båda funktionerna har 
mötts i läroplanen för förskolan, där en ökad betoning på lärande, 
utbildning och undervisning gradvist har accentuerats genom en tätare 
politisk och juridisk förbindelse med skolans uppdrag. Som institu-
tion har förskolan därmed i allt högre grad kommit att vara till för 
barnet själv. Denna individualiseringsprocess kan skönjas i de reformer 
under 1990-talet som hela tiden flyttat fram positionen mot en allmän 
avgiftsfri förskola för alla barn, oberoende av föräldrarnas situation 
eller behov (Martin Korpi 2015) och i enlighet med beskrivningen 
av förskola som en rättighet för det enskilda barnet (Quennerstedt 
2010).  Det internationella politiska intresset för och förväntningarna 
på utbildning för de allra yngsta barnen har ökat stadigt (Ringsmose 
2017, Urban 2015a, Wasmuth & Nitecki 2017), vilket också har fört 
med sig att en rad ”nya” aktörer och intressenter kommit att ge sig in 
i det offentliga samtalet gällande vad utbildning för de yngsta barnen 
skulle kunna vara och förhoppningsvis resultera i. Signifikativt för 
dessa aktörer är att de inte kommer inifrån pedagogikfältet och att de 
”nya” sätt att se på utbildning som de representerar har fört med sig en 
agenda och en barnsyn som delvis skiljer sig från den som hittills legat 
till grund för förskolan. Gällande skolan har en anpassning till den 
transnationella jämförelse- och mätningsdiskursen under 1990-talet 
varit tydlig men inte alltid explicit (Krejsler, Olsson & Petersson 
2014, Steiner-Khamsi & Waldow 2012). I förskolesammanhang har 
förändringar i sin tur oftast varit orienterade mot att stärka relatio-
nen till skolsektorn varför denna förbindelse har varit ännu mindre 
tydlig och därmed inte heller uppmärksammad. Ett särskilt manifest 
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lärandeuppdrag kvaliteten på personalen, och således på lärar-
utbildningen, där välutbildade och uppmärksamma pedagoger ansågs 
kunna kompensera för både låg personaltäthet och stora barngrupper. 

OECD (Starting Strong I och II) and CoRe findings confirm 
that development of professional capacity is crucial for the 
quality of the educational system to be able to respond effec-
tively to children’ s needs/.../Research evidence points out that 
effective professional schemes and tailored teacher training 
can enhance the quality of education provision and children’s 
development despite low staff- child ratios and big group sizes. 
(European Commission 2014, s 45). 

Tillsammans utgör dessa prioriteringar, en mer specificerad läroplan 
och en reformerad lärarutbildning för att kvalificera pedagoger som 
effektivt kan identifiera och stärka barns lärandeprocesser, en tydlig 
linje mot ökad rationalitet och målstyrning av förskolans verksamhet. 

Som stöd för processerna mot att genomföra de förändrade prio-
riteringarna, att stärka och öka måluppfyllelse, har Skolverket gett ut 
tre dokument med konkreta riktlinjer, förslag och exempel på för hur 
intentionernan i förskolans läroplan kan implementeras; Uppföljning, 
utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation 
(Skolverket 2012) och Allmänna råd med kommentarer om förskolan 
(Skolverket 2016), ersatt av Allmänna råd. Måluppfyllelse i förskolan 
(2017).4 Sammantaget ökar frekvensen och intensiteten i styrnings-
direktiven gällande förskolans innehåll och organisation. I den nya 
läroplanen, som börjar gälla i juli 2019, avses begreppen utbildning 
och undervisning förtydligas i syfte anknyta förskolan till skolan. 
Förändringarna motiveras delvis med hänvisning till OECD och i ett 
jämförande perspektiv: 

OECD redovisade 2013 en rapport om den svenska förskolans 
läroplan – Quality Matters in Early Childhood Education 
and Care: Sweden 2013. I rapporten analyseras den svenska 
läroplanen och jämförs med läroplaner i Nya Zeeland, Norge 
och Portugal. OECD pekar på flera områden som Sverige kan 
reflektera över, såsom innehåll som riktar sig mot perspektiv 
av social integration, en förbättrad gemensam och tydlig in-
riktning med grundskolan och ämnesområden som svarar mot 
samhällsförändringar.../ (Regeringsbeslut 2017, s 3). 

Noteras kan att den rapport som hänvisas till, och som citeras ovan, 
baseras på en så kallad bakgrundsrapport. OECD ägs och finansieras 
av medlemsländerna vilka själva beställer och initierar enskilda så 
kallade länderrapporter, vilka grundar sig i en slags självvärdering.
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Förändrat fokus på förskolan – hög kvalitet och 
professionella pedagoger 

Under 1990-talets intensiva reformverksamhet flyttades inte bara 
ansvaret för och styrningen av förskoleverksamheten juridiskt utan 
också dess fokus, vilket konstateras i den svenska bakgrundsrapporten 
till OECD:s Starting Strong 2001: 

The educational role of ECEC has been strengthened and 
been more visible/…/preschool activities are now expected 
to be organised in accordance with the goals and values of 
the national curriculum/…/This is of particular concern if it 
applies to children from socially disadvantaged environments, 
who would have been especially supported by participating 
in the activities in preschools (Gunnarsson, Martin Korpi & 
Nordenstam 1999, s 66–68).

Nya problem blev nu centrala att lösa, till exempel förskolans otydliga 
roll som första instans i utbildningssystemet, de otillräckligt dokumen-
terade lärandeprocesserna, samt den bristande kompetensen hos förskol-
lärarna att genomföra denna kvalitetshöjning. För att utkristallisera 
innehåll och effektivisera verksamheten lagstiftades krav på kontinuerlig 
och systematisk kvalitetsutvärdering 2005 (Utbildningsdepartementet 
2004). Läroplanen reviderades (Lpfö 2010) i led med EU:s prioriterade 
ämnesinnehåll för nyckelkompetenser (EU 2007), vilket innebar att 
målen gällande matematik, naturvetenskap och literacy skärptes. Sam-
tidigt förtydligades styrnings- och ansvarsfördelningen, det vill säga 
riktlinjerna för måluppfyllelse i förskolan. Dessutom tillkom ett helt 
nytt kapitel i läroplanen gällande dokumentation och utvärdering som 
anger att ”För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor 
för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras 
och analyseras” (Skolverket 2010, s 14). År 2010 fattades också beslut 
om legitimation för förskollärare (Utbildningsdepartementet 2010). I 
den svenska rapporten i relation till Starting Strong III valdes särskilt 
målet att tillförsäkra kvalitet genom utveckling av läroplan och rikt-
linjer för implementering av denna ut: 

...Sweden considers improving quality through curriculum as a 
priority; it considers a well-designed balanced curriculum as key 
to providing high-quality ECEC with the most favourable holis-
tic outcomes for children (Taguma & Makowiecki 2013, s 7). 

Förutom en mer detaljerad och tydligare reglerad läroplan upp-
märksammade EU i en rapport om effektivisering av förskolans 
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År 2017 kom också den femte Starting Strongrapporten Key OECD 
Indicators on Early Childhood Education and Care, bestående av 
en mängd statistiskt presenterade argument för förtjänsterna med 
förskoleverksamhet, bland annat med hänvisning till hjärnforskning 
om den unga hjärnans receptivitet: 

A consolidated body of research in recent years, in particular 
from neuroscience, shows that early childhood education and 
care (ECEC) provides a crucial foundation for future learning 
by fostering the development of cognitive and non-cognitive 
skills that are important for success later in life. Research 
also suggests that much of the benefit of ECEC for children’s 
future learning and development depends on the quality of 
ECEC services. Therefore, governments are also increasingly 
looking to international comparisons of ECEC’s opportunities 
and outcomes as they develop policies to mobilize resources 
to meet rising demands (OECD 2017b, s 3). 

På liknande sätt används den som Sverige blivit känd som Heckmans 
kurva i Starting Strongrapporterna, vilken illustrerar hur förskola 
som ekonomisk investering ger större avkastning ju tidigare i livet 
interventionen görs och som en funktion för social mobilitet (Heckman 
& Masterov 2007, s 476). I OECD:s policy är ett högprioriterat mål att 
förmå och motivera stater att investera i ECEC, genom att argumentera 
för den avkastning det kommer att ge. 

Även EU har stor inverkan på utbildningspolitiken och i policy-
texterna kan spåras liknande argumentation. Förskolan beskrivas 
som en prioriterad och viktig investering för ekonomisk utveckling. I 
efterföljaren till Lissabonfördraget, målfördraget Europe 2020 (Euro-
peiska Kommissionen 2010) accentueras det livslånga lärandet som en 
viktig målsättning och naturvetenskap, matematik och literacy anges 
vara prioriterat ämnesinnehåll i utbildning (jfr EU:s nyckelkompeten-
ser 2007). I det mer specifikt inriktade policydokumentet Study on 
the effective use of early childhood education and care in preven-
ting early school leave (2014) lyfts förskolans kort- och långsiktiga 
effekter och rollen som skolförberedande institution fram. I samma 
fördrag uttrycker EU ambitionen att öka effektiviteten i utbildning 
genom att identifiera evidensbaserade erfarenheter, framför allt 
genom longitudinella studier och även genom att bryta ”ny” mark 
genom neuropsykologisk forskning: ”The process of exactly how those 
inputs are transformed into outcomes are significantly less explored in 
educational research; although some beginnings can be found in brain 
and psychological literature” (Europeiska Kommissionen 2015, s 86). 
Här ges också uttryck för en förhoppning om att utbildningsinsatserna, 
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Förskola för ekonomisk utveckling och social mobilitet 

Inom förskoleområdet har en mängd policy producerats varav den 
mest centrala är OECD:s Starting Strongrapporter 2001, 2006 och 
framåt. I de två första rapporterna visade de fram komplexitet och 
diversitet men med tiden har de mer och mer kommit att präglas av 
argument för att investera i förskoleverksamhet och olika tekniker 
att motivera och effektivisera resultatstyrning genom utvärdering 
och jämförelser. I rapporten Early Childhood Education Matters 
(OECD 2017) lanserades för första gången en metod för internationell 
mätning och jämförelser av medlemsländernas förskoleverksamhet, 
med argumentet att forskningen om villkoren för barns lärande och 
utveckling är bristfällig: 

...the environment in which children grow up plays a funda-
mental role in ensuring that they have equal opportunities 
to develop cognitive and socio-emotional skills, preventing 
future learning difficulties and reducing the impact that socio- 
economic background has on learning outcomes. Empirical 
research, however, is still rather limited on how children’s 
competences develop and are interconnected at an early age. 
/.../The new OECD survey aims to provide this kind of infor-
mation, both at national and international levels, allowing 
countries to understand their commonalities but also their 
differences, in order to deliver better policies for children 
(OECD 2017a, s 13). 

Dessa jämförande test, som av kritiker kommit att kallas ”Baby-Pisa”,5 
lanseras med den enda vetenskapliga referensen till den så kallade 
Perry Preschool Study i USA vilken omfattade 120 barn och utfördes 
mellan 1964 och 1967. Förskoleverksamhetens skolföreberedande 
funktion lyfts fram och anses särskilt avgörande för migrerade eller 
på annat sätt förfördelade barn: 

While children benefit from attending high quality early child-
hood education programmes research shows that children from 
economically and socially disadvantaged backgrounds benefit 
the most. For these children, intervention during the early years 
can make a critical difference in mitigating early disadvantage and 
help prepare them to enter primary school on an equal footing 
with other children from more advantaged backgrounds/.../
Early childhood education and care programmes are especi-
ally important for students with an immigrant background. 
They help to develop the linguistic and social skills needed to 
effectively integrate in a new country’s school system (OECD 
2017a, s 12). 
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mätning av kvalitet för verksamhetsutveckling och ökad forsknings-
anknytning genom till exempel forskarskolor och nya karriärvägar 
för förskollärare (Vetenskapsrådet 2015). 

År 2016 publicerade IEA den jämförande rapporten Early Child-
hood Policies and Systems in Eight Countries. I rapporten heter det 
att förskolan är en lönsam investering både kortsiktigt och långsiktigt 
och att den kan fungera som en chans till social mobilitet; 

Research has indicated that there are some areas of learning 
that are particularly vital to focus on in the foundation years 
of life /.../Recent research from neuroscience (Diamond, 2010) 
affirmed this approach to the early years’ curriculum and 
identified a range of “executive functions” that are needed 
for a child to make educational progress./.../Therefore, to 
support a child to be “school ready” and able to operate as an 
effective learner, the early years’ curriculum needs to focus 
on both cognitive and non-cognitive aspects of early learning 
and, importantly, give children a sense of their own capacity 
to be successful learners. (IEA 2016, s 110). 

Här ges uttryck för hur förskolan är viktig inte bara för att tillhan-
dahålla kognitiv utveckling utan också socialisation och fostran 
gällande karaktärsdanande egenskaper, med andra ord framhävs 
den tidiga institutionella interventionens civilisatoriska potential 
(Gilliam & Gullöw 2017) att forma ”framgångsrika learners”. IEA 
lyfter också fram den övergripande vinsten med att investera i barns 
tidiga lärande− social mobilitet: 

This evidence makes a strong case that ECE policy provides a 
key opportunity to address inequality and improve outcomes 
later in life. It also points to a growing body of literature that 
demonstrates that the returns to investments in children’s early 
years are substantial, particularly when compared to equivalent 
investments made later in life. The benefits to such investments 
can accrue to individual children and to society more broadly, 
and can be leveraged to in hence diverse policy objectives, 
including increasing female labor participation, reaching 
marginalized populations, and reducing the intergenerational 
transfer of poverty…/ (IEA 2016, s 21). 

I det svenska stöddokumentet till förskolans läroplan, Måluppfyllelse 
i förskolan (2017), framhålls förskolan på liknande sätt som en faktor 
för att kompensera för ”sociala problem”: 
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som inte bara borde anpassas bättre till samhälleliga utmaningar utan 
samtidigt samordnas, kan komma att överbrygga det ”gap” mellan 
samhällets grupper som anses föreligga (EU 2000, Urban 2015b). 

I EU:s policy är utbildning den i särklass mest framhållna faktorn 
för att säkra ekonomisk utveckling och den viktigaste målsättningen 
är att alla barn tidigt ska erbjudas högkvalitativ ”care and educa-
tion”, särskilt socioekonomiskt sårbara eller migrerade barn. På 
”Universal Childrens Day” den 20 november 2016 publicerade EU:s 
statistikorgan EUROSTAT statistik gällande barnfattigdom i Europas 
medlemsländer (EUROSTAT 225/2016). Ungefär 25 miljoner barn 
mellan 0 och 17 år sägs leva på eller under fattigdomsgränsen. Den 
viktigaste förklaringsfaktorn till denna situation anges vara föräld-
rarnas låga utbildningsnivå. Fokus på en läroplansstyrd undervisning 
i förskolan och inriktning mot formellt lärande gällande ett specifikt 
ämnesinnehåll syftar samtidigt till att öka förskolans kvalitet och 
likvärdighet, genom att alla barn ges samma erbjudande och förbereds 
på framtida utbildning: 

Participation in ECEC is crucial for preparing children for 
formal education, especially those from disadvantaged back-
grounds. The aim is to reduce the incidence of early school 
leaving and thereby address one of the Europe 2020 headline 
targets on education. Investment in pre-primary education 
also offers higher medium- and long- term returns and is more 
likely to help children from low socioeconomic status than 
investment at later educational stages (Eurostat 2017, s 115). 

Ytterligare en aktör gällande utbildningspolicy för förskolan är IEA, 
som har en utpräglad utbildningsfokus (jämför OECD:s ekonomiska 
dito). Resultat av lärande identifieras genom datadriven jämförelse 
mellan medlemsländer. Sverige var delaktig i den första av IEA utförda 
TIMMS-mätningen av 13-åringar (i naturvetenskap och matematik) 
1995, vilken sen har utökats till både 10- och 13-åringar (årskurs 4 
och 8) och med PIRLS-mätningen (literacitet) för 10-åringar (årskurs 
4). Dessa tester, som i Sverige utförs utöver de nationella prov som alla 
elever går igenom i årskurs 3, 6 och 9, skapar tryck nedåt på förskolans 
roll som skolförberedande institution, inte minst med hänvisning till 
det yngre barnets särskilt höga grad av kognitiv receptivitet (OECD 
2017a). Som ett led i att stärka en obruten utbildningsbana riktas också 
fokus på smidigare övergångar mellan skolformer, utbildningsenheter 
och system (transitons) genom att göra dem lika och innehållsligt 
samordnade. I Sverige har det uppmärksammats genom ökat inslag 
av ämnesdidaktik i verksamheten, professionalisering (till exempel 
yrkeslegitimation), accentuering av procedurer för utvärdering och 
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omsorg till utbildning och undervisning. Sverige har anammat en 
vokabulär och en målbild vars egentliga syfte är att motivera och öka 
offentlig finansiering av förskoleverksamhet, där den av olika anled-
ningar inte föreligger i tillräckligt hög utsträckning. Dessa argument 
omtolkas och modifieras till språkliga verktyg, genom begrepp som 
kvalitet och effektivitet, vilka i sin tur legitimerar att en skol- och 
kunskapsdiskurs tar plats i förskolan. När förskolan definieras och 
problematiseras utifrån nya, skolrelaterade, premisser anses den ofta 
brista i kvalitet och inte vara tillräckligt effektiv. Pedagogerna anses 
inte tillräckligt professionella utan i behov av kvalificering och för-
bättring och resultatet av verksamheten anses inte tydligt i relation 
till de uppsatta målen (Skolinspektionen 2018). Konsekvensen blir att 
ett av de mest centrala innehållet i förskolan blir utvecklingsarbete, i 
form av strukturerad självskattning, systematiska och kontinuerliga 
utvärderingar, kollegial granskning och kvalitetssatsningar, och där 
mer diminutiva värden, som till exempel omsorg och lek, inte kan 
konkurrera (Löfdahl & Folke-Fichtelius 2014). Den andra centrala 
diskursiva förskjutningen har inneburit att det i den svenska förskolan 
traditionellt autonoma och kompetenta barnet istället beskrivs inom 
ramen för en samhälls- och framtidsorienterad kontext i vilken barnets 
kognitiva förmågor hamnar i förgrunden. Livsvillkor och historiska 
förutsättningar ”utanför” utbildning görs osynliga då de åtgärdas/
utjämnas, av just investering i utbildning (Macfarlane & Lakhani 
2015). Konstruktionen av det riskfyllda barnet, som inte kommer i 
åtnjutande av förskoleverksamhet av hög kvalitet, fungerar därmed 
som resurs för ökad målstyrning, effektivitet och rationalitet. Det 
sårbara, svaga och utsatta barnet accentueras och representerar ett 
motiv för ökad offentlig finansiering i en förskola som kan producera 
skol- och arbetsmarknadsförberedda framtidsmänniskor. Detta antyder 
dessutom att sårbarhet är en individuell egenskap som kan utbildas bort 
snarare än ett strukturellt fenomen: 

The promise of “assistance” meanwhile positions welfare 
recipients as needing some form of help or “uplift”, ignoring 
the range of structural factors that impact on people‘s lives. 
The reference to “prevention” and “early intervention” like-
wise targets recipients as requiring “fixing up” in some way 
(Bacchi 2009, s 67). 

I kontrasten mellan en förskolediskurs som fokuserar barnet i sin 
egen rätt och kontext och en som istället fokuserar barnet som en 
investering i en föreställd framtid förefaller Sverige navigera väl, 
genom att kombinera det aktivt lärande och kompetenta barnet 
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En förskola av god kvalitet har utjämnande socioekonomiska 
effekter. För barn som lever i socioekonomiskt utsatta familjer 
kan det vara extra viktigt med lämplig storlek på barngruppen 
och utbildad personal i förskolan. Tillgång till en förskola av 
hög kvalitet kan bidra till att minska barns psykiska ohälsa 
och sociala problem (Skolverket 2017, s 17). 

I en omfattande utvärdering av den svenska förskolan 2018 konsta-
terar gransknings- och utvärderingsmyndigheten Skolinspektionen 
att kopplingen till målstyrd utbildning fortfarande är för svag. 
Flera åtgärder föreslås som anses bidra till kvalitetsutvecklingen och 
måluppfyllelsen i förskolan, såsom förtydligande av undervisning 
som begrepp, form och innehåll för att befästa undervisning som en 
målstyrd process: ”Ett förbättrat systematiskt kvalitetsarbete som 
styrs utifrån läroplansuppdraget och barnens bästa behövs, /…/i 
syfte att kunna bidra till kvalitetsutvecklingen och måluppfyllelsen i 
förskolan” (Skolinspektionen 2018, s 9–10).  Framför allt fokuseras 
förskollärarnas förmåga att utföra och dokumentera sitt uppdrag på 
ett professionellt, effektivt och målstyrt sätt.

Resultat och diskussion - diskursiva förskjutningar 

De reformer som vidtogs gällande den svenska förskolan under 
1990-talet skedde sammanfattningsvis i tät förbindelse och kor-
respondens med skolsektorns utveckling vilket förberedde för att 
sätta in förskolan i en transnationell utbildningspolicykontext på ett 
systematiskt sätt. Den gradvisa anpassningen till utbildningssystemet 
i stort, vilken har legitimerat en förskolepolicy som fokuserar social 
mobilitet och framtida skolframgång, är en möjlig förklaring till att 
förändringen av förskolans roll har kunnat etableras så omärkligt och 
i princip utan debatt i Sverige. 

Förändringen mot en transnationell harmonisering inträffade vid 
tiden för en expanderad men samtidigt rationaliserad verksamhet, 
pressad av besparingsbeting. Detta har sannolikt inneburit en förstärkt 
effekt. I samband med anpassning till OECD och den transnationella 
utbildningsdiskursen har intresset för att identifiera mät- och jämför-
bara ”framgångsfaktorer” ökat vilket medgett två viktiga diskursiva 
förskjutningar. Den ena gäller förskolans roll som institution, den 
andra gäller beskrivningen av förskolebarnet. Förskolans uppdrag 
har allt mer kommit att knytas till skolans, vilken i sin tur värderas i 
relation till en jämförande utbildningsdiskurs med fokus på resultat 
(Pettersson, Prøitz & Forsberg 2017). Skollagen har möjliggjort en 
legitim begreppsförskjutning som gått från lärande genom lek och 
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omsorg till utbildning och undervisning. Sverige har anammat en 
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sin tur kunnat skänka reformer legitimitet som ”best practice” eller 
”international standard” (Steiner-Khamsi & Waldow 2012).  Det är en 
komplicerad process som sker när policy reser, inte bara mellan länder, 
utan även hur den kan göra omvägen via inflytelserika intressenter för 
att sedan återbrukas, men då med större legitimitet. Internationella 
diskurser kan då komma att fungera som ”resonansbotten” eller 
”förstärkare” för lokala diskurser (Waldow 2009, s 24 ff). Svensk 
förskolepolicy förefaller ha gjort omvägen via transnationella orga-
nisationer för att komma tillbaks i en ny form, även om relationen är 
komplex. De i artikeln granskade dokumenten präglas av påfallande 
intertextualitet gällande problem och lösningar och återfinns, om 
än modifierat och klätt i en förskolespecifik språkdräkt, också i de 
svenska policydokument som beskriver metoder och processer mot 
ökad måluppfyllelse och fokus på ökad validitet genom utvärdering. 
Den här utvecklingen har drivits enligt nyckelstrategier som bygger 
på social mobilitet och ekonomisk utveckling (tidig intervention och 
hög kvalitet) och de implementeras i den svenska förskolepolicyn utan 
att dess fundamentala grundvalar förändras eller rubbas. 

Förutom att den intensivare förbindelsen med skolan och indirekt 
med transnationella utbildningsdiskurser har förändrat förskolans or-
ganisation, innehåll och uppdrag har Sverige även på förskoleområdet 
på det sättet gått från att vara ett modelland till att bli följare av en 
utbildningsdiskurs. I den svenska diskursen om det kompententa 
barnet framträder ett subjekt som är både kapabelt, och i behov av, 
att tillägna sig utbildning. I kombination med det i utbildningssamman-
hang sårbara förskolebarnet förstärks legitimiteten gällande förskolan 
som en institution för utbildning och undervisning och som en effekt av 
det, ökade förväntningar på resultat av mätbar måluppfyllelse genom 
utvärderingar. Förskolans gradvisa inkorporering i en transnationell 
utbildningsdiskurs under lång tid och problematiseringen av utbildning 
i policy som en resultatorienterad ekonomisk investering skulle kunna 
förklara hur dessa betydande diskursiva förskjutningar har kunnat 
ske i Sverige utan att de har uppmärksammats särskilt mycket ur ett 
kritiskt perspektiv.

Noter

1. ”Läroplanen för förskolan behöver anpassas till dagens situation och inför 
framtida utmaningar. Förskolans uppdrag är fortsatt brett och komplext. 
Regeringen anser att det måste vara tydligt vad uppdraget i läroplanen 
innebär för att öka kvaliteten i undervisningen i förskolan och därmed 
förskolans kvalitet och måluppfyllelse.” (Utbildningsdepartementet 2017, 
s 8). https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/04/uppdrag-om-en-
oversyn-av-laroplanen-for-forskolan/ Hämtad 190101.
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med det sårbara, som teoretisk och politisk resurs för reformverk-
samhet. Detta banar väg för en instrumentell och idealiserad syn på 
både förskoleverksamhetens möjligheter att ”skapa” barn, och dessa 
barn i sin tur som öppna för, och i behov av, en likriktande inter-
vention. Begreppens generella karaktär gör att de går att applicera 
på många sammanhang, men riktar också uppmärksamheten mot 
särskilda problem, nämligen grupper som anses löpa störst risk att 
”avvika”. Utan likvärdighet, tidig intervention och hög processkvalitet 
riskeras det framtida samhället gå miste om en optimal investering 
i barn. Innebörden i dessa drivna teman glider mot att likvärdighet 
gäller likhet och jämförbarhet, tidig intervention en möjlighet att 
överbrygga socioekonomiska problem och genom hög processkva-
litet åstadkomma en rationaliserad kostnadseffektiv förskola som 
medger ökade prestationer. Barnet blir mer och mer inkompetent och i 
behov av en högkvalitativ utbildning ju längre fram policyrapporterna 
kommer i tiden, men samtidigt mer utbildningsbart och kontextlöst. I 
kombination med de i särklass mest betydande pedagogiska perspek-
tiven i svensk förskola de senaste tjugo åren, Reggio Emiliafilosofin 
och Vygotskijs sociokulturella teori (SOU 1997, Sjöberg 2011) vilka 
båda accentuerar barnets inneboende kraft och vilja att utvecklas 
i en pedagogiskt ändamålsenlig miljö öppnar, i kombination med 
diskursen om sårbara barn, upp för bilden av barnet som resurs för 
”intervention”. 

Sammanfattning
Denna artikel började med en beskriving av hur den svenska förskolan 
har förändrats de senaste 20 åren med argumentet att det har skett 
i samklang med transnationell utbildningspolicy, en korrespondens 
i vilken Sverige har gått frän att statuera exempel till att mer och 
mer anpassa sig till en utifrån kommande, mer generell målbild för 
förskolan. Syftet har varit att undersöka på vilket sätt det har kunnat 
ske, särskilt i förhållande till den i Sverige etablerade diskursen om det 
kompetenta barnet.6 Genom att beskriva hur förskolan har problemati-
serats och vilka lösningar som har kopplats till de problematiseringarna 
(Bacchi 2009) i transnationell utbildningspolicy har nyckelstrategier och 
begrepp identifierats, vilka banat väg för en förändrad förståelse både 
av förskolan som institution och det barn som den syftar till att vara 
till för. Sättet på vilket policyaktörer tar inspiration från ett begränsat 
antal kunskapsbanker med ensidiga intressen och även varandra gör 
att likheten mellan policy på olika systemnivåer och från olika aktörer 
blir framträdande. Denna konvergens har, i kraft av sin dominans, i 
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2. https://www.skolverket.se/undervisning/forskoleklassen/kartlaggning-i-
forskoleklassen/ Hämtad 190101.

3. Svenska Fröbelförbundet (1918–1938), för vilket utbildnings- och 
professionsutvecklingsfrågor var centrala från början, lade grunden för 
förskolan som en lärandeinstitution. Fröbelförbundet bytte namn efter andra 
världskriget och fortlever idag som ett av de största fackförbunden inom 
förskolan, Lärarförbundet (Tallberg Broman 1995). Se även Halldén (2007).

4. I stöddokumentet Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan (Skolverket 
2017) förekommer ordet utbildning 73 gånger på 37 sidor. 

5. Förslagen från OECD och IEA att mäta 5-åringars ”school readiness” 
har kritiserats för att ”negligera tjugofem års forskning och kunskap som 
erbjuder alternativa förståelser av vad det innebär att utbilda och ge omsorg 
om småbarn» (Moss & Urban 2017 s 4) och vara allmänt okänslig för kon-
textuell och nationell mångfald (Pence 2016, Wasmuth & Nitecki 2017).

6. Det ”kompetenta barnet” blev ett begrepp inom svensk förskolediskurs 
och banade väg för fokus på barns inneboende förmåga och vilja att lära 
och utvecklas i samspel med andra (Brembeck, Johansson & Kampmann 
red. 2004).
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