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De allra flesta svenska barn går numera i förskolan, en institution som 

många barn och föräldrar möter dagligen. Den är en del av skolan, har 

en egen läroplan och beskrivs som en del i det livslånga lärandet. 

Förskolan befinner sig i en brytningstid och det finns anledning att fråga 

sig vad som karaktäriserar denna institution. 

   Avhandlingens syfte är att bidra med kunskaper om en av välfärds-

statens institutioner för barn, förskolan, och undersöka hur den skapas 

och upprätthålls av dess aktörer. Avhandlingen utgår från ett perspektiv 

där aktörernas handlande kopplas samman med de institutionella ramarna. 

   Studien baseras på fältstudier i två förskolor under ett års tid. Det 

analyserade materialet består av deltagande observationer av dagliga 

aktiviteter, inspelade utvecklingssamtal samt intervjuer med barn, 

föräldrar och personal. Genom att studera både "görandet" och "talet 

om", finns möjlighet att belysa hur förskolan skapas via sociala praktiker.

   Analyserna visar att förskolan är en komplex och hybridartad 

verksamhet i spänningsfältet mellan hem, förskola och skola. Vardagen 

karaktäriseras av en tidens och rummets pedagogik där social ordning 

upprätthålls via scheman, rutiner, pre-definierade rum och andra 

materiella resurser. Barn, föräldrar och personal följer, överträder och 

skapar egna sociala ordningar och skapar på så sätt institutionen. 

Studien visar exempel på hur detta kommer till uttryck via samspelet i 

återkommande aktiviteter samt i mötet mellan hem och förskola. 

   Förskolan betraktas som en nödvändighet och ett obligatorium och 

görs på så sätt till en del av den normala barndomen. Gränserna för hur 

ett gott eller normalt institutionsbarn bör vara är skapade i relation till 

de krav som ställs i kontexten. Denna studie lyfter även fram och 

poängterar betydelsen av den immanenta pedagogiken, där aktörernas 

följsamhet respektive motstånd mot densamma, måste betraktas som 

en betydelsefull del av det pedagogiska arbetet.
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