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Abstrakt 

Forskning visar att kommentarsfält i forum på sociala medier konstruerat en tydligare transparens i 
kommunikationen mellan producenter och följare, vilket även påverkat den fria samhällsdebatten, som i sin tur 
skapat olika typer av normer. Syftet med denna studie är att beskriva hur förskolläraryrket framställs på sociala 
medier, samt vad det kan få för betydelse för förskolans pedagogiska verksamhet. Forskningsfrågor som studien 
ämnar besvara är, Hur talas det om förskolläraryrket i kommentarsfält i forum på sociala medier? Samt, Vilka 
diskurser blir synliga i forum på sociala medier och vilken betydelse får det för förskolans praktik? Den 
vetenskapliga utgångspunkten i studien grundas i den socialkonstruktionistiska teorin. Metoden har genomförts 
utifrån en kritisk diskursanalys, där textgranskning av trådar i forum på sociala medier lagt grunden för resultat, 
analys och diskussion. I resultatet synliggörs att kommunikationen mellan förskolan och hemmet behövs för att 
konstruera en förståelse, samt för att nå ut och sprida kunskap. Vilket möjliggör för mer kunskapsbaserade 
diskurser i sociala medier kring förskolläraryrket och förskolans pedagogiska verksamhet. Slutsatsen blir därmed 
att trots producenter och följares kunskap kring vad förskolläraryrket innebär, väljer de att bortse från denna 
kunskap. De konstruerar en verklighet, som för dem anses vara trovärdig, där förskolläraryrket framställas som 
ett yrke med låg status, vilket även konstruerar negativa konsekvenser för förskolan. 

  

Nyckelord: kommentarsfält, förskolläraryrket, förskolan, kommunikation, sociala medier, 
forum 
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Vi vill börja med att tacka Anniqa som gav oss inspiration och mod att våga ge oss in i detta 
för många provocerande, men relevanta ämne. Vi vill även tacka våra handledare Lotta och 
Jonas, som genom detta examensarbete guidat oss in i bättre vetande. Vi vill även passa på att 
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kring hur förskolläraryrket framställs i forum på sociala medier. 
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1.  Inledning 
 

Under 3,5 års utbildning på förskollärarprogrammet har vi fått förklara, försvara och besvara 

olika påstående och frågor angående vårt framtida yrke samt förskolans verksamhet. Både i det 

verkliga livet, men även på sociala medier, från nära och kära och för oss okända individer. 

Dessa påståenden och frågor har fått oss att fundera på hur dessa individer ser och talar om vårt 

yrke, men även om och i sådant fall hur detta kan komma att påverka oss i framtiden. Då vi 

upplever att vi får försvara och förklara oss angående vad som sägs och skrivs, finner vi det 

högst troligt att även andra förskollärare får göra detsamma. En återkommande kommentar vi 

fått är ett ifrågasättande, om utbildningens innehåll och längd verkligen behövs, detta då “ni 

ändå bara ska passa barn”. Vi fundera på vad detta kan få för betydelse för den pedagogiska 

verksamheten och om förskollärare på grund av sådana kommentarer ifrågasätter sitt val av 

yrke? Kommer förskolan kunna leva upp till de krav som styrdokumenten kräver om 

förskollärares engagemang kring yrket avtar?  

I förskolans senaste reviderade läroplan (Skolverket, 2018) beskrivs förskollärares 

förtydligande uppdrag och ansvar. Vilket bland annat innebär att förskollärare har det yttersta 

ansvaret för att det systematiska kvalitetsarbetet genomförs, samt att skapa förutsättningarna 

för ett aktivt arbete med den pedagogiska verksamheten. För att möjliggöra detta krävs det 

enligt Regeringskansliet (SFS 2011:326) en examen på högskolenivå på 3,5 år som ger 

behörighet för att kunna bedriva undervisning i förskolan. Undervisning är ett nytt begrepp i 

den reviderade läroplanen (Skolverket, 2018), som enligt Skolinspektionen (2018) har kommit 

att bli en diskurs på i forum på sociala medier. Diskursen som uppstått handlar om förskollärare 

och barnskötares användning av begreppet undervisning i förskolans verksamhet. Vilket vi 

menar kan konstruera en ny diskurs hos individer som inte arbetar inom förskolans verksamhet, 

då pedagoger öppet skriver om sin oro. 

Citatet nedan är bara en i mängden av de internetbaserade kommentarer vi funderat över, som 

vi menar kan ha startats genom en tidigare diskurs angående förskolläraryrket.  

 

 “Rent krasst är jag faktiskt mer bekymrad över bristen på läkare och 
kompetenta ingenjörer som driver landet framåt. Torka bajs och passa 

fyraåringar kan en lågpannad tomte utan utbildning göra”.  

(Internetforum, 2018, 19 november) 
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Sådana citat kan bero på det som Karlsson (2014) skriver, att tankar och åsikter på sociala 

medier har blivit allt mer förekommande i och med den ökade digitaliseringen i vårt samhälle. 

Redan år 2014 beskrev internetsajten Förskolan.se (2018, 15 november) problematiken kring 

de negativa åsikterna på sociala medier och hur förskolan och förskollärare framställs där. Vår 

uppfattning när vi skrollar igenom olika forum på sociala medier är att förskolan och 

förskollärare oftast, utifrån en allmän samhällssyn, beskrivs utifrån olika kategoriseringar där 

utbildning och kompetens ifrågasätts och rankas. Citatet ovan är ett exempel på vad vi menar 

med kategorisering, då individer ställer yrkeskategorier och kompetens i en rangordning. 

Alvesson och Sköldberg (2008) skriver att texterna som skrivs på exempelvis sociala medier 

blir maktbaserade, men understryker att det inte är individerna i sig som äger makten, utan 

själva handlingen som utförts. Det som däremot kan komma att påverka makten är det som 

Åblad (2011) skriver om angående kommentarsfält som begränsas för publiken, vilket hon 

poängterar går emot syftet med forum, där huvudsyftet och incitamentet är kommunikationen. 

Detta kan kopplas till det som Lundqvist och Lundin (2011) skriver om, att det finns två viktiga 

faktorer till varför individer väljer att använda sig av sociala medier, där det ena är dialogen 

och det andra är, viljan att synas. Viljan att synas är inget nytt fenomen då exempelvis 

förskollärare och förskolor redan syns i de traditionella medierna. De sociala medierna 

möjliggör, till skillnad från de traditionella, kommunikationen mellan individer (ibid). 

Vi vill i denna studie ge en inblick i hur förskolläraryrket framställs på sociala medier, där vi 

valt att lägga fokus på ett av Sveriges största internetforum som fokuserar på frågor om 

förskolan, barn och livet som föräldrar. Forumet har i dagsläget strax över en miljon besökare 

om dagen och i diskussionsforum kan användare skapa och besvara inlägg. Valt internetforum 

har offentliga kommentarsfält där vi som forskare och du som läsare, anonymt kan gå in och 

läsa inlägg och trådar utan att ansöka om medlemskap. Vi har valt att undersöka detta då vi 

anser att det finns en begränsning i tidigare forskning som berör sociala medier och hur 

förskolläraryrkets framställs, som en gemensam utgångspunkt.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Vi menar att det finns en relevans i att undersöka vad som skrivs i forum på sociala medier och 

detta ligger till grund för problematiken kring vilken betydelse det kan komma att få för 

förskolläraryrket och förskolan. I enighet med Åblad (2011) vill vi hävda att individer som 

befinner sig i olika forum på sociala medier applicerar sina mänskliga känslor på det digitala 

innehållet, vilket både kan förstärka, men samtidigt försvaga de digitala relationsbanden 
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individer emellan. Vårt intresse ligger i att studera formulerade texter i kommentarsfält och hur 

förskolläraryrket framställs där. Åblad (2011) beskriver att i forum på sociala medier kan 

individer hitta likasinnade, med samma åsikter och intressen, vilket gör att uppförandenormer 

som inte är acceptabelt på vissa forum blir gångbart där likasinnade är samlade (ibid).  

För att skydda varje medborgares rätt att uttrycka sina åsikter och känslor angående offentliga 

ämnen finns Sveriges grundlag om yttrandefrihet (SFS: 1991:1469). Ur en juridisk synvinkel 

är rättigheterna i stort sett detsamma på sociala medier som i det verkliga livet. Exempelvis får 

individer inte sprida hot, förtal, hets mot folkgrupp eller upphovsrättsskyddat material som 

individen inte äger rättigheterna till, oavsett om det är på sociala medier eller i verkliga livet 

(ibid). Ett av internets signum är valmöjligheterna att vara anonym eller använda sig av ett 

annat användarnamn än sitt riktiga, ett så kallat alias. Valmöjligheten av att få vara anonym på 

sociala medier är för många en demokratisk rättighet eftersom det ökar chansen för att göra sin 

röst hörd i omdiskuterade samhällsdebatter. Men att vara anonym bidrar även till spridandet av 

kränkningar och hot på internet (SOU 2016:7). Vill vi därmed genom en kritisk diskursanalys 

undersöka hur förskolläraryrket framställs i sociala medier, samt vilken betydelse detta kan få 

för förskolans pedagogiska verksamhet. 

  

1.2 Syfte och Frågeställningar 
 

Vi avser i denna studie att undersöka hur förskolläraryrket framställs i forum på sociala medier. 

Detta då sociala medier har konstruerat möjligheten för producenter och följare att öppet 

kommunicera och diskutera med varandra. Vi har valt att rikta in oss på förskolläraryrket och 

hur det framställs, då vi har konstaterat att det finns begränsningar i tidigare forskning kring 

ämnet. Vårt syfte med denna studie är att synliggöra hur förskolläraryrket framställs i forum 

på sociala medier, samt vad det kan innebära för förskolans pedagogiska verksamhet.  

 

Frågeställningar:   

• Hur talas det om förskolläraryrket i kommentarsfält i forum på sociala medier? 
 

• Vilka diskurser blir synliga i forum på sociala medier och vilken betydelse får dessa 
för förskolans praktik? 
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1.3 Begreppsanvändning 
 

Nedan kommer vi att förklara studiens centrala begrepp utifrån en stipulativ 

begreppsdefinition: producent, följare, tråd samt forum. Vi har valt ut dessa begrepp då de 

kommer att vara ständigt återkommande i denna studie. Nedan förklaras även begreppet sociala 

medier. 

Vi kommer i denna studie att använda oss utav begreppet producent när vi beskriver den individ 

på sociala medier som skapat en tråd i ett forum, det vill säga skrivit ett inlägg. De individer 

som sedan kommenterar denna tråd har vi valt att kalla för följare. Vi kommer använda oss av 

Regeringens (SOU 2016:7) förklaring av begreppet Sociala medier. Vilket beskrivs som 

komplexa och mångfacetterade kommunikationskanaler med möjligheter till bredare social 

interaktion i olika chattforum och trådar, till mer sociala system som exempelvis Facebook och 

Instagram. I forum kan användarna dela information i form av bilder, text, film och ljudfiler 

som antingen laddas upp i de olika forumen eller länkas till andra följare som i sin tur kan 

kommentera egna och andras delningar (ibid). Då samlingsnamnet Sociala medier kommer att 

vara ständigt återkommande kommer vi fortsättningsvis i denna studie att använda oss utav 

förkortningen SM. 

 

 

2. Tidigare forskning 
 

I det här kapitlet kommer vi att presentera tidigare forskning som är av betydelse för denna 

studie. Den tidigare forskningen är uppdelad i fyra följande teman: 2.1 Kommunikationen, som 

medel eller mål? 2.2 Kommentarsfält, möjligheternas fält 2.3 Normer och Relationer 2.4 Det 

livslånga Lärarengagemanget i förändring. Kapitlet kommer sedan att avslutas med en 2.5 

Sammanfattning av framskriven tidigare forskning. 

  

2.1 Kommunikationen, som medel eller mål? 
 

I Leonardis (2014) fältstudie från USA angående användandet av sociala medier (hädanefter 

nämnd som SM), samt i Baruahs (2012) kvalitativa och kvantitativa analysmetod, även den 

från USA, där hon undersökt SM utveckling, lyfter båda forskningarna fram den inverkan som 

SM har på individer. De skriver att då majoriteten idag använder sig utav SM synliggörs en 
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mer framstående transparens i det öppna sociala kommunikationerna än i det verkliga livet. 

Vilket har att göra med att då individer genom forum på SM även kan se vad andra skriver, blir 

kommunikationen mer öppen och lättillgänglig (ibid). Även Weibull (2015) skriver om 

kommentarsfälten och hur det möjliggjort för interaktioner, detta då individer i forum på SM 

kunde dela med sig av sina erfarenheter och åsikter om olika ämnen, vilket skapade helt nya 

plattformar för att nå ut till en större publik.  

I en studie av Vallberg-Roth (2012) visar resultatet att vårdnadshavare ses som aktiva i olika 

internetforum där diskussioner angående förskolan, familjer och föräldraskap är framträdande. 

Resultatet visar även att vårdnadshavare oftast befinner sig på öppna och offentliga forum och 

att de där öppet bedömer, men även dömer, bland annat förskollärare. Författarna skriver även 

fram att lärarprofessionen är av stort intresse för vårdnadshavare och att dessa 

forumsdiskussioner även utgör exempel på hur relationen mellan förskollärare och 

vårdnadshavare kan se ut (ibid). Däremot skriver Knauf (2016) genom sin explorativa fallstudie 

där forskaren undersökt användande av SM på amerikanska förskolor att förskolor blir 

utmanade då SM är komplext. Författaren skriver även att det som skrivs på SM kan göra att 

andra individer, såsom vårdnadshavare och- eller barn kan ta skada av det material som läggs 

ut. Det som förskollärare i sådana situationer bör vara medvetna om, är att det som läggs ut på 

forum på SM är till för offentligheten, samt att de synliggör sitt arbete, vilket även möjliggör 

för kritiker att kommentera och sårbarheten får då en större bredd (ibid). Fox och Bird (2017) 

skriver att dessa konsekvenser har skapat en rädsla för användandet av SM och att detta har 

resulterat i att förskollärare sällan yttra sig offentligt, vilket i sin tur skapar en begränsning för 

andra (ibid).  

  
2.2 Kommentarsfält, möjligheternas fält 
 

I en studie genomförd av Karlsson, Bergström, Clerwall och Fast (2015) under perioden 2007–

2013 där de genom en innehållsanalys samlat data om konstruktionen av kommentarsfälten 

från fyra av de största tidningssajterna i Sverige. Visade resultatet att läsarnas engagemang för 

att kommentera artiklar och blogginlägg ökade från 2007 till 2010, men att det sedan minskade 

kraftigt från 2011 och framåt. En del av minskningen berodde enligt författarna på att 

kommentarsfälten succesivt stängdes ner, då följarnas kommentarer inte uppfyllde tidningarnas 

policyregler. Santana (2016) skriver i sin kvalitativa studie, gjord på över 2100 digitala 

nyhetsartiklar, att i och med den ökade digitaliseringen kunde läsaren nu med ett knapptryck 

fylla i användarnamn, anonymt eller ej, på tidningens hemsida och sedan klicka i en ruta där 
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de godkände policyn. Där uppmanades läsaren att inte bete sig olämpligt för att få tillgång till 

kommentarsfältet. Resultatet visade att producenterna ändå begränsade läsarnas möjlighet att 

kommentera de mest kontroversiella artiklarna, genom att stänga kommentarsfälten (ibid).  

Santana (2016) beskriver svårigheten för producenterna att hantera kommentarer som inte 

uppfyller policyn. Hans resultat visar att det krävdes stora resurser för att kontrollera vad som 

skrevs i kommentarsfälten, även i Karlsson et.al (2015) studie poängteras att intresset från 

följarna att kommentera artiklarna minskade i takt med att kommentarsfälten rensades. Dessa 

hanteringar av kommentarsfält går dock emot Crone och Konjins (2018) samt Underwood och 

Ehrenreichs (2017) studier där de båda undersökt sociala interaktioner på nätet, vilket de gjort 

utifrån en metaanalys. Resultaten i båda studierna visar att syftet med kommunikation på SM 

innehåller gemensamma funktioner, det vill säga att genom interaktion i ett socialt syfte 

påverka hur andra ser på sig själva. Detta möjliggörs genom gillande och kommentarer mellan 

producenter och följare i forum på SM, men det öppnar även upp för diskussioner där en 

konstant jämförelse av aktiviteter och åsikter pågår (ibid). 

Kommentarsfälten har även blivit en mötesplats för det som idag kallas för nättroll. Vilka 

beskrivs som en grupp av individer som ofta består av anonyma användare, som orsakar ett 

negativt debattklimat genom att exempelvis diskutera något irrelevant istället för sakfrågan 

och- eller att de går till personangrepp (Santana, 2014). Vad som dock bör nämnas är att 

forskningen som vi tagit del av när det kommer till kommentarsfält visar en kluvenhet. Santana 

(2016) skriver exempelvis att det finns forskare som hävdar att de som skriver i 

kommentarsfälten i olika forum på SM, anonyma eller inte, bidrar till en positiv utveckling mot 

en mer aktiv och fri samhällsdebatt. Detta då åsikter kring ett ämne kommer fram, jämfört med 

vad åsikter och tankar görs i det offentliga rummet, det vill säga, ansikte mot ansikte.  

Den problematik som kan komma att uppstå i den fria samhällsdebatten på SM är det som 

Zhao, Grasmuck och Martin (2008) lyfter i sin socialkonstruktionistiska studie. Där de 

analyserat 63 personers Facebookkonton, med syftet att få fram hur producenter presenterar 

sig själva för allmänheten. Forskarna skriver att producenterna hellre visar än berättar och att 

de kan avidentifiera sig helt och hållet och därmed presentera sig utifrån olika självbilder. Som 

Santana (2014) lyfte fram angående begreppet nättroll, kan detta relateras till Zahos et.alt 

(2008) studie, där de hävdar att den fria samhällsdebatten kan få konsekvenser beroende på om 

individen bakom Facebookkontot är den som den utger sig för att vara. 
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2.3 Normer och Relationer 
 

I Löfdahls (2014) avhandling med utgångpunkt i socialkonstruktionistisk teori, skriver 

författaren att förskollärare använder sig av uppvisande av dokumentationer både i 

verkligheten, men även i forum som Instagram för att bygga förtroende till vårdnadshavare. 

Författaren skriver att när förskolläraren har vårdnadshavarnas förtroende genom att låta dem 

bli delaktiga i det som pågår i den pedagogiska verksamheten kommer relationen mellan dem 

att förstärkas. Engdahl (2001) bekräftar på ett liknande sätt detta, då han skriver att det är viktigt 

att individer anpassar sitt framförande efter allmänna normer i olika situationer, eftersom andra 

i sammanhanget förväntar sig att normer ska följas (ibid). Vi kan koppla detta till användandet 

och formuleringar i olika forum på SM, där de olika rollerna, som vi valt att kalla producenter 

och följare, även där förväntas följa normer och regler och om detta inte görs, väntas 

konsekvenser. Ett inlägg på ett forum där producenten kritiserar förskolan kan dels upplevas 

som normbrytande, men beroende på vem som läser kan det även ses som positivt, då följare 

känner samma sak för ett ämne. 

I enighet med Löfdahl (2014) skriver Chairatchatakul, Jantaburom och Kanarkard (2012) i sin 

studie om att använda SM för att förbättra kontakten och relationen mellan vårdnadshavare och 

förskola och skola. De har utgått från en thailändsk förskolas användande av Facebook, där 

information och kommunikation mellan förskolan och hemmet har ägt rum. Enligt forskarna 

är det inte själva teknologin som gör att samarbetet förbättras, utan det är kommunikationen i 

forum på SM mellan förskolan och hemmet som krävs för att ett samarbete och relationen ska 

bli bättre. 

  

2.4 Det livslånga Lärarengagemanget i förändring 
 

Löfdahl (2014) skriver att inom forskning om förskollärares arbete riktas intresset ofta mot hur 

läraridentiteter förändras i takt med rådande samhällsförändringar, som exempelvis 

digitalisering. Författaren hävdar att vi i dag inte längre kan se samma hängivna engagemang 

hos förskollärare, vilket tidigare uppfattats tydligt och att förskollärare tillbaka i tiden placerade 

sig själva i ett livslångt engagemang för yrket. Författaren skriver att nya krav såsom hantering 

av SM har bidragit till nya och annorlunda uppgifter, vilket i sin tur har skapat dessa 

konsekvenser som påverkat förskollärarnas engagemang för yrket.  Detta styrks av Eriksson 

(2015) som genom sin kritiska diskursanalys analyserat förskolans läroplan från 1998 och de 

revideringar som utformats efter det. Hon skriver i sin studie om förskollärares roll och hur den 
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förändrats genom åren, vilket hon poängterar har kommit att påverka förskollärares profession. 

I en annan studie av Eriksson (2014) lyfter hon även fram att förskolläraryrket är ett 

kvinnodominerat yrke. Enligt Eriksson uppstår det en problematik kring detta, då förskollärare 

och barnskötare utför samma arbetsuppgifter trots olika kompetens och utbildning. Ett 

argument för att dem utför lika arbetsuppgifter beror enligt Eriksson (2014) på kvinnors starka 

vänskapsrelationer, som bygger på en likhetsprincip. Denna konstruktion i förskolans 

pedagogiska verksamhet bidrar till att förskollärares professionella kompetens osynliggörs för 

vårdnadshavare och andra i samhället. Dels vad gäller ansvaret för att leda och utforma den 

pedagogiska verksamheten, men även de förändringar som skett i en kunskaps och 

kompetensmässig relation till förskollärarutbildningen (ibid). I och med den senaste 

revideringen av förskolans läroplan har Nilsson, Lecusay och Alnervik (2018) i sin forskning 

genom ett sociokulturellt samt situerade perspektiv analyserat det tillkomna begreppet 

undervisning. Deras beskrivning av arbetet med undervisning innebär att målstyrda processer 

ska ske under ledning av förskollärare.  

Gezgin, Hamutoglu, Gemikonakli och Ramans (2017) turkiska studie som genomfördes utifrån 

en innehållsanalys, har granskat olika texter för att beskriva individers användande och rädsla 

för att gå miste om uppdateringar och inlägg på SM. Genom sitt resultat visar de att 

användandet av SM radikalt har ökat de senaste åren och att användandet av SM har blivit en 

stor del av individers liv och vardag. Resultatet visar även att relationen mellan det 

okontrollerbara som sker när individer inte är online och beroendet som SM skapat, har kommit 

att påverka vanor och känslobeteende även i det verkliga livet utanför SM. I Kascak, Pupala 

och Mbuguas (2016) slovakiska studie ha de analyserat förskollärares Facebookinlägg om 

deras tankar angående den reviderade läroplanen. Trots att denna forskning relativt ny, anser 

författarna att det finns begränsat med forskning kring ämnet förskollärare och SM som en 

gemensam utgångspunkt. Deras resultat visade dock att konsekvenserna blir att förskollärarnas 

negativa känslor framträdde tydligt i diskussionerna. Vilket författarna framhåller inte skulle 

ske på liknande vis i andra kommunikativa kontexter, exempelvis i verkliga möten på 

arbetsplatser, där förskollärare konstant behöver upprätthålla sin professionalitet (ibid). Detta 

styrks även i Santanas (2016) tidigare nämnda studie angående hur individers åsikter blir 

tydligare på internetforum än i det verkliga livet. Även Mirjamsdotter (2011) understryker i sin 

studie att i och med digitaliseringen så har världen krympt och individer kan nu kommunicera 

med vem som helst runt om i världen utan någon som helst fördröjning. Även förskolor kan 

idag genom forum på SM vara i ständig social interaktion med vårdnadshavare och andra (ibid). 
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2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Då vårt syfte är att synliggöra hur förskolläraryrket framställs i forum på SM, samt vilken 

betydelse det kan komma att få för förskolans pedagogiska verksamhet, kommer den forskning 

som vi lyft fram i kapitel 2. Tidigare forskning få betydelse för vår studie, vi vill härmed 

presentera en sammanfattning.  

I temat 2.1 Kommunikationen som medel eller mål? lyfter forskning fram den sociala 

interaktionen som sker i forum på SM som möjliggör för öppen och lättillgänglig 

kommunikation. Vårdnadshavare är aktiva i olika forum där de diskuterar ämnen angående 

förskolan, förskolläraryrket, familjer och barn. Forum på SM har konstruerat en transparens i 

kommunikationen mellan producenter och följare. Samtidigt har det resulterat i en rädsla hos 

förskollärare att använda SM, då det som läggs ut på forum är till för offentligheten, vilket 

möjliggör för kritiker att kommentera. Detta kan konstruera en begränsning för båda parterna, 

då kommunikationen uteblir. 

Forskning visar även det som lyfts i temat 2.2 Kommentarsfält, möjligheternas fält, att 

kommentarsfälten har bidragit till den fria samhällsdebatten, då de möjliggjort för producenter 

och följare att framföra sina åsikter. I och med att alla nu kunde uttrycka sina åsikter, gav detta 

även möjligheten för åsikter som kunde var irrelevanta i relation till sakfrågan och- eller att 

producenter och följare gick till personangrepp. Forskning lyfter fram att de diskussionerna 

som sker i forum på SM skiljer sig från de diskussioner som sker i det offentliga rummet, 

ansikte mot ansikte. Att dessa diskussioner skiljer sig kan beror på att producenten eller följaren 

bakom kommentaren på SM är anonym, vilket dem inte är i det offentliga rummet.  

Vidare i tema 2.3 Normer och Relationer, visar forskning att genom att använda forum på SM 

som en kommunikationskanal kan förskollärarna förstärka relationsbanden till vårdnadshavare. 

En viss förväntan på att producenter och följare anpassar sig efter allmänna normer och regler 

behövs för att inte de ska ses som normbrytande. Om regler och normer inte följs, väntas 

konsekvenser, vilket innebär att exempelvis förskolan då väljer att stänga ner kommentarsfält 

för vårdnadshavare och relationsbanden försvagas. 

I det sista temat 2.4 Det livslånga Lärarengagemanget i förändring skriver forskningen fram 

att läraridentiteten har förändrats i takt med de samhällsförändringar som uppstått. De nya 

kraven som ställs på förskollärare har gjort att det tidigare och tydliga engagemanget för yrket 

har minskat. Detta kan sammanlänkas till det förtydligade ansvaret där hantering av forum på 

SM ingår i arbetsuppgifterna. Dessa samhällsförändringar kan kopplas till användandet och 
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rädslan för att missa något på SM, som i sin tur skapat nya typer av uppförandenormer. 

Forskningen tar även upp förskollärarnas uppdrag och ansvar utifrån styrdokument, såsom 

förskolans läroplan. Det har visats att förskollärarens profession förändrats genom åren, dels 

genom det förhöjda ansvaret kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet, samt till det 

tillämpade begreppet undervisning, vilket innebär att undervisning ska ske genom målstyrda 

processer som ska ledas av förskollärare. Forskning visar även att vårdnadshavare har svårt att 

se skillnad på vem som utför vad i förskolans verksamhet, detta då förskollärare och 

barnskötare upplevs utföra samma arbetsuppgifter. 

 

 

3. Vetenskapsteori 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera den socialkonstruktionistiska teorin som handlar om 

verkligheten av den sociala konstruktionen. Vi kommer genomgående i denna studie ta stöd av 

teorin, dess begrepp och innebörden av dem. När vi skriver “talar om”, menar vi i denna studie, 

de ord som formulerats av producenter och följare i en text i forum på SM. 

 

3.1 Socialkonstruktionistisk teori 
 

Den socialkonstruktionstiska teorin handlar enligt Alvesson och Sköldberg (2008) om den 

sociala konstruktionen av verkligheten och utgår ifrån att individer uppfattar verkligheten, som 

konstrueras genom språket. För att minimera kaos behöver individen ha någon form av 

stabilitet, vilket sker genom social ordning, i meningsfylld interaktion med andra. Författarna 

skriver även att genom institutionalisering utsätts individen för en social kontroll (ibid). Vi 

kopplar begreppet SM i vår studie till en typ av institutionalisering, där producenter och följare 

exponeras för allmän beskådan, ett slags rum där Engdahl (2001) beskriver att vi förväntas 

följa normer och värderingar, men ändå i en meningsfylld interaktion med andra. Eftersom 

syftet med denna studie är att undersöka hur det talas om förskolläraryrket i forum på SM finner 

vi socialkonstruktionsimen som en användbar teoretisk utgångspunkt. Detta då teorin belyser 

de sociala konstruktioner som skapas när någon talar om något, vilket i denna studie handlar 

om producenter och följares texter.  
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Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver teorin som en självklarhet, en förgivettagen sanning. 

För vår studie blir denna självklarhet utifrån vald teori en viktig aspekt genom hela arbetet. 

Detta då författarna fortsätter förklaringen med att vitsen med denna teori är att slå hål på denna 

självklarhet genom att gå vidare och visa att saker och ting inte alls behöver vara som det är i 

denna stund. När denna insikt kommit fram ska forskaren sedan gå vidare för att se om denna 

självklarhet borde avskaffas eller radikalt förändras. Författarna skriver att vi behöver se 

helheten och inte bara delarna, detta då riktningen är mångfacetterad.  

Några av de centrala begrepp inom teorin är (sociala) konstruktioner, som Alvesson och 

Sköldberg (2008) beskriver som att verkligheten är socialt konstruerad och att dessa 

konstruktioner är företeelser som ska stå i fokus. Sociala konstruktioner innebär att genom 

språket konstrueras ett slags socialt kunskapsförråd, som sker i sociala interaktioner. Detta 

kunskapsförråd kommer i sin tur att fungera som en slags receptbok för det fortsatta sociala 

handlandet (ibid). För att skapa detta kunskapsförråd skriver Boréus (2015) att forskare 

behöver förstå sig på det underförstådda i en diskurs, oavsett om den är muntligt eller i text. 

Alvesson et. al (2008) skriver att diskurser har en tendens att dra iväg åt olika håll. De skriver 

att diskurser kan ses som både ett verktyg, men samtidigt som ett hinder för utövande av makt, 

vilket är ett annat centralt begrepp inom teorin. Författarna lyfter fram Foucault och hans 

beskrivning av begreppet makt och att det först existerar när den uttrycks vid handling. Han 

poängterade dock att det inte är individerna i sig som äger makten utan att de bara är en produkt 

av makten. Foucault förklarade att vetande och makt är två sammanlänkade begrepp, men att 

de trots det kan stå för sig själva. Han beskriver det som att maktutövande producerar kunskap, 

men kunskap ligger samtidigt till grund för maktutövande (ibid). Begreppet får relevans då 

makt ständigt ses som föränderlig på grund av de diskurser som uppkommer, som i denna 

studie handlar om texter i forum på SM.  

Ett annat begrepp är kategorisering, vilket Boréus (2015) förklarar i likhet med Bryman (2011) 

att individer, de som vi valt att kalla följare och producenter, kategoriserar varandra och att 

forskare genom texter kan synliggöra detta. Författarna skriver att sociala konstruktioner sker 

genom kategoriseringar, samt genom sociala företeelser.  Bryman (2011) lyfter även fram 

begreppen organisation och ordning, vilket vi valt att jämföra med kategorisering, detta då han 

skriver att den sociala ordningen (kategoriseringen) i en organisation handlar om en generell 

förståelse mellan exempelvis förskollärare och vårdnadshavare. Denna förståelse kan även 

utmärka sig i forum på SM och att det är en förståelse som ständigt förändras. Författaren 

skriver att genom sociala interaktioner avgörs vem individen är eller blir i ordningen.  
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4. Metod & Design 
 

I detta kapitel kommer vi steg för steg att redogöra för studiens metod och design, vilket börjar 

med en beskrivning av 4.1 Kritisk Diskursanalys, därefter presenteras 4.2 Urval, 4.3 

Textgranskning, 4.4 Transkribering, 4.5 Analysverktyg, 4.6 Etiska ställningstagande och 

avslutningsvis 4.7 Analysprocessen. 

 

4.1 Kritisk Diskursanalys 
 

I vår textgranskning har vi utgått från en kritisk diskursanalys, med bland annat stöd av Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) som lyfter fram begreppet diskurs och poängterar att detta 

begrepp är relevant inom denna typ av analys och särskilt användbar i undersökningar som 

syftar till förändring. Vi har även tagit stöd av Faircloughs (2003) beskrivning, där hans 

förklaring är att texter påverkar den sociala praktiken och att det därför är grundläggande att 

förstå dessa texter, men samtidigt av största vikt att faktiskt ifrågasätta dem. Faircloughs 

kritiska diskursanalys är just kritisk såtillvida att den syftar till att synliggöra de 

maktförhållanden som upprätthålls i praktiknära texter. Ett mål med Faircloughs kritiska 

diskursanalys är att individer ska få insikt i det sammanhang de befinner sig i, genom att bli 

kritiskt språkmedvetna och på det sättet kunna förändra detta sammanhang (ibid). Wodak och 

Meyer (2015) skriver att för kritiska diskursanalytiker börjar ofta forskningsprocessen i ett 

socialt problem som ska undersökas och att det redan finns en uttalad inställning till att deras 

arbete, samt att den har politiska konsekvenser redan innan dem påbörjar analysarbetet. 

Författarna beskriver även att den kritiska diskursanalysen är problemorienterad med ett 

intresse för bland annat sociala maktprocesser (ibid). Vi har funnit den kritiska diskursanalysen 

som en användbar metod för denna studie, detta då vi ämnat att undersöka och förstå det som 

producenter och följare skrev i de texter vi valde att granska. Samt att vi syftar till en förändrad 

och mer kunskapsbaserad syn på förskolläraryrket och förskolans pedagogiska verksamhet. 

  

4.2 Urval 
 
Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) i studien, vilket innebär att 

deltagarna i studien fanns tillgängliga för oss redan innan analysarbetet började. 

Bekvämlighetsurvalet var rätt val för denna typ av studie, då vi undersökte forum på SM och 

redan befintliga texter, urvalet hamnade därför på texterna och inte själva deltagarna. I 
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föreliggande studie valde vi ut det empiriska materialet från ett och samma forum, som är ett 

offentligt forum där det diskuteras om olika ämnen, såsom förskolläraryrket och förskolan. Vi 

valde detta öppna forum då det inte kräver medlemskap, vilket gav oss fri tillgång till samtliga 

trådar. Forumet vänder sig till olika yrkeskategorier, familjekonstellationer, såsom 

vårdnadshavare, förskollärare, barnskötare med flera. Då vi ämnade att ta reda på hur 

förskolläraryrket framställs i forum på SM, föll valet på forumet där diskussionerna mellan 

producenter och följare skildras ur flera olika perspektiv. Vilket möjliggjorde för en bredare 

analys där det empiriska materialet inte gav oss direkta svar och där vi som forskare, i så stor 

utsträckning som möjligt, opartiskt och neutralt kunde analysera texterna och ämnet. 

Då vi efter granskning i valt forum insåg att materialet och antal trådar som berör ämnet 

förskolläraryrket och förskolan var näst intill oändligt fick vi göra en begränsning och ett urval, 

vilket resulterade i att vi utgick från de första 100 träffarna när vi sökte på orden, förskollärare 

och förskola. Vi fick helt enkelt “kill our darlings” då vi hade velat få med mycket mer. Efter 

noga övervägande valde vi två trådar som båda berörde förskolläraryrket och förskolan. Samt 

att de var skrivna ur olika perspektiv, utifrån olika producenter och följares erfarenheter, åsikter 

och värderingar kring förskolläraryrket och förskolan. Utdragen är en del i en helhet, detta då 

det hade blivit ett enormt stort material att transkribera, då trådarna i forumet kan beskrivas 

som långa. Transkriberingen av texterna gjordes med hjälp av skärmdumpar med en 

mobiltelefon. Sammanlagt gjordes 52 stycken skärmdumpar och av dessa gjordes sedan ett 

urval där irrelevant material som reklamtext, färg och utfyllnad runt tråden valdes bort. Även 

de kommentarer som kunde ses som utfyllnad och- eller utan något relevant innehåll valdes 

bort. Skärmdumpar gjordes för att vi skulle kunna ha tillgång till vårt empiriska material utan 

att behöva söka efter trådarna på forumet under transkribering och analysarbete. Den första 

tråden som vi valde hade 48 svar, där gjordes 19 skärmdumpar, där valde vi att ta med 

producentens inlägg, samt nio kommentarer från följare. Vi gjorde detta urval då vi endast var 

intresserade av de kommentarer som riktades mot förskollärare och vi ansåg att de nio 

kommentarerna skulle räcka för att analysera utifrån vårt syfte. I den andra tråden som vi valde 

att analysera fanns 114 svar på producentens inlägg, vilket resulterade i 33 skärmdumpar, vi 

valde där att enbart analysera producentens inlägg och två av följarnas svar. Detta urval gjordes 

då producenten och följarnas åsikter och formuleringar kring förskolans verksamhet, genom 

en tydlig transparens synliggjordes i diskussionen och var därmed tillräckligt omfattande för 

analys.  

Sammanfattningsvis gjordes dessa två urval av trådar, då vi ansåg att kommentarernas innehåll 

var tillräckligt omfattande och därmed tillräckliga för analys. Detta då de berörde vårt syfte 
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kring hur det talas om förskolläraryrket på SM och vad det kan innebära för förskolans 

pedagogiska verksamhet.  

För en förståelse för helheten i trådarna, se bilaga 1 och 2, där större delar av materialet finns 

transkriberat. 

 

4.3 Textgranskning 
 
Vi använt oss av en kritisk diskursanalys eftersom vårt syfte var att genom textanalys beskriva 

hur förskolläraryrket framställs i forum på SM, samt vilken betydelse det kan komma att få för 

förskolans pedagogiska verksamhet. Då ämnet vi undersökt är väl utbrett och tillgängligt i valt 

forum gav vårt sökande många träffar, vilket resulterade i flertalet trådar för oss att granska. 

Vi valde sedan ut två trådar med olika utgångspunkter, som båda var kopplade till 

förskolläraryrket och förskolan. Vi började med att läsa igenom dessa två trådar i sin helhet, 

för att sedan välja ut de delar som för denna studie var mest relevanta. Enligt Wodak och Meyer 

(2015) betyder den kritiska diskursanalysen att ett socialt problem ska undersökas, vilket vi 

menar att vi gjort, dels genom att vi valt ett socialt forum, samt då vi utgick från 

analysverktyget, intertextualitet. Att utgå från en kvalitativ textanalys innebär enligt Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) att forskaren behöver se det centrala i texten och 

inte delarna för sig, en lämplig metafor enligt forskarna är att vi ska se hela skogen och inte 

bara varje enskilt träd.   

Textgranskningen kan även syfta till det som Alvesson och Sköldberg (2008) lyfter fram 

angående Foucaults och hans beskrivning av analysmetoden, där allt vi behöver veta finns i 

texten och det som är utanför texten eller diskursen är irrelevant. Han menade även att diskurser 

inte är planerade, utan sker slumpmässigt. I likhet med Alvesson och Sköldberg (2008) skriver 

även Wodak och Meyer (2015) att som forskare finns det en strävan efter att gå bortom redan 

befintliga sociala föreställningar och ordningar för att undersöka vilka maktförhållanden som 

verkar för att upprätthålla dessa samhällsmekanismer.   

Genom att vi sammanlänkat textgranskningen i resultat och analysanalysarbetet till studiens 

syfte och frågeställningar var vår förhoppning att de transkriberade texterna 

skulle besvara dessa frågeställningar, samt skapa en röd tråd. 
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4.4 Transkribering 
 

Transkriberingen har genomförts med hjälp av skärmdumpar av forumsdiskussionerna via 

mobiltelefon. Vilket innebär att en bild tas av motiv och- eller en text och sparas i sin helhet i 

mobilens bildarkiv. Sedan har vi via mobilens bildverktyg avidentifiera producenter och följare 

genom att sudda ut och- eller stryka över namn och bild. Vi har sedan överfört dessa bilder till 

en dator, för att på så vis få in materialet i arbetet. Utöver borttagning av överflödigt material, 

valde vi även att ta bort datum då producenter och följare är aktiva i skrivandet. Vi har 

transkriberat alla skärmdumpar till en typ av löpande text i en samtalsruta. Vi gjorde sedan 

samtalsrutorna mer estetiskt tilltalande med olika färger samt genom att använda oss av olika 

stiltyper på texten. Se Bilaga 1–2 för att du som läsare, lättare ska kunna se helheten i 

samtalsdialogerna. Vi har sedan valt ut de delar som är mest relevanta för denna studie och 

presenterar dessa nedan i resultat och analyskapitlet. 

  

4.5 Analysverktyg, intertextualitet 
 

Vi analyserade vårt empiriska material utifrån en kritisk diskursanalys, detta då den typ av 

metodologi fokuserar på hur någon talar om något, där innehållet påverkas av den sociala 

praktiken, som i denna studie har handlat om texter på ett specifikt forum. Då vi ville ta reda 

på hur producenter och följare framställer förskolläraryrket och förskolan är det enligt Bryman 

(2011) viktigt att vi först ställer oss frågan, vem uttrycker sig, samt hur och varför den 

producenten eller följaren uttrycker sig i ord och texter.  

Val av analysverktyg blev därmed begreppet intertextualitet som innebär att fokus riktas mot 

att diskursens existens även kan existera i andra diskurser. Bryman (2011) lyfter även att 

intertextualiteten riktar sig mot den sociala och historiska kontexten som finns i diskursen. 

Även författaren Gee (2005) beskriver intertextualitet och förklarar att begreppet innebär att 

delar av texter som individer exempelvis lägger ut i forum på SM kan vara sådana som någon 

annan redan formulerat. Det kan vara ett citat eller helt taget ur en annat sammanhang än det 

som individen nu deltar i. Winther Jørgensen och Philips (2000) skriver att om samma typ av 

texter och citat berättas om och om igen befäster det konstruktionen av en samstämmighet. 

Intertextualiteten blir då stark och för följarna blir texten trovärdig, det vill säga att det för dem 

blir en “verklighet” (ibid). Exempelvis att producenterna och- eller följarnas kommentarer har 

liknande typer av beskrivningar och begreppsvändningar. Det innebär att producenter och 

följare som befinner sig på SM inte alltid är medvetna om vad de skriver och delar, utan det 
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handlar mer om att dem uppfattat något bra i en text som de sedan vidarebefordrar och på så 

vis får det spridning. Boréus (2015) i sin tur skriver att begreppet intertextualitet berör den 

diskursiva praktiken och beskriver hur texter kan influera och relatera och på så vis som Gee 

(2005) beskrev det, får texten spridning. Vi kopplar intertextualitet till vald teori detta då texter 

påverkar den sociala praktiken och hur producenter och följare kommer att agera. Santana 

(2014) skriver om diskussionsklimatet och hur det har kommit att påverka den fria 

samhällsdebatten, detta då producenter och följare som av samma anledning befinner sig i 

forum, det vill säga att de frångår sakfråga genom att sprida och dela egna åsikter med andra 

(ibid). I det Santana beskriver blir då det intertextuella, i vår undersökning, makten i texterna 

som sprids genom medhåll och delningar på SM. 

Ett exempel på intertextualitet skulle kunna vara den pågående diskursen på SM kring 

förskolans luciafirande. Producenter och följare har i olika forum spridit delningar, genom 

länkar samt via andra producenter och följares formuleringar angående detta och hävdar i dessa 

texter att flera förskolor valt bort Luciafirandet. Detta har senare visat sig varit en felaktig 

spridning av information, då majoriteten av förskolor inte alls valt bort Luciafirandet. Vår 

uppfattning kring forumsdiskussioner om förskolläraryrket och förskolans pedagogiska 

verksamhet inte är ett undantag när det kommer till spridning av information, vilket kan 

kopplas till valt analysverktyg, intertextualitet. 

 

4.6 Etiska ställningstagande 
 

Då vi valt en kritisk diskursanalys utifrån texter från forum på SM var det av största vikt att vi 

förhöll oss professionella under hela analysarbetet. Alvesson och Sköldberg (2008) poängterar 

att när forskare utgår från ett kritiskt perspektiv i en analys behöver forskare bibehålla sin 

professionella roll och inte anpassa sig efter ett redan utstakat mönster kring vad som är 

relevant eller inte. Vi som forskare bör se helheten och inte bara delarna och därmed ha ett 

kritiskt självmedvetande genom hela analysarbetet, trots att författarna poängterar svårigheter 

med detta vid användandet av en kritisk analys. Detta handlar i huvudsak om att författarna 

skriver att de forskare som tidigare använt sig av ett kritiskt perspektiv oftast gör det för att 

gynna sig själv i den framtida forskarkarriären (ibid).  

Vi valde att avidentifiera samtliga producenter och följare i studien. Vilket tydliggörs då vi 

benämner samtliga med namnen producent eller följare, vilket även görs i Bilagorna (se 1–2). 

Även forumets namn valde vi att helt ta bort från studien, samt datum och rubriker på 
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producenternas inlägg. För att ytterligare förstärka producenter och följares, samt forumets 

anonymitet valde vi i resultatavsnitten att ta bort vissa inlägg i tråden. Berg (2015) förklarar 

utifrån en netnografisk ansats svårigheterna med att anonymisera det granskade materialet på 

sociala forum och poängterar att de texter som ska undersökas går att hitta via sökmotorer på 

internet, genom att kopiera befintlig text i sökfältet. Å andra sidan behöver vi behålla textens 

ursprungliga betydelse för att höja studiens trovärdighet, vilket kan ändras om vi väljer att 

skriva om den (ibid). 

En viktig etisk fråga är hur vi som forskare ska värna om de personer vars textinlägg 

förekommer i studien. Ahrne och Svensson (2015) påpekar vikten av forskningsobjektens 

anonymitet, men lyfter samtidigt problematiken med att nätbaserad forskning gör det svårt att 

följa forskningsetikens riktlinjer. Internet ger möjligheten för forskare att samla in empiriskt 

material utan att be om samtycke. En vanlig uppfattning blir då att medlemmarna på offentliga 

internetforum är medvetna om att det som publiceras är offentligt och att det då ger ett 

automatiskt samtycke att studera deras ord (ibid). I vår studie är de enskildas identitet inte av 

intresse och med stöd av Vetenskapsrådet (2017) kan anonymitet av producenter och följare 

tillviss del utlovas, men det finns nackdelar, som exempelvis vid kontroll av forskarnas data 

behövs källan anges och ska anonymitet utlovas helt går inte detta att fullföljas.  

Då de etiska principerna i denna studie har varit svåra att följa, valde vi att använda oss av 

andra riktlinjer än vetenskapsrådet. Detta då vår studie påminner om en netnografisk ansats, 

vilket gjorde att vi valde att utgå från några av Pace och Livingstons (2005) riktlinjer angående 

hur forskare kan bruka forskningsmaterial med utgångspunkt ur ett etiskt förhållningssätt. De 

skriver att en pågående forumsinteraktionen ska vara tillgänglig utan lösenord för allmänheten 

samt att informationen ska vara lättillgänglig. Det ska heller inte finnas känslig information 

som vi forskare har som mål att föra vidare. Även Sjöberg (2010) nämner i sin netnografiska 

avhandling svårigheten med de forskningsetiska riktlinjerna kring användandet av empiriskt 

material från öppna forum på SM, där undersökningsindividerna inte är medvetna om att de 

deltar (ibid). Vi har inte kunnat finna några riktlinjer för denna typ av internetstudie som vi 

gjort, vilket ha resulterat i att de etiska aspekterna blivit problematiska. I likhet med vår studie 

har Sjöberg (2010) endast använt material från öppna forum där varken lösenord eller 

medlemskap krävs för att hitta information och- eller relevanta inlägg för studiens syfte. Vi 

hade kunnat skriva i trådarna om samtycke att få använda producenter och följarnas 

kommentarer, men hade då behövt ansöka om ett medlemskap. En ytterligare svårighet med 

samtycke är att forumstrådar, likt de vi undersökt, är ett levande dokument där vi inte vet om 

producenter och följare är aktiva längre, vilket ytterligare stärks då trådarna är ett respektive 



   

 18 

tre år gamla. Vi tar stöd av Sjöbergs (2010) netnografiska avhandling i vårt val att som forskare 

ansvara för att genera “ny och viktig kunskap” (Sjöberg, 2010, s 56.) samt genom att skydda 

producenter och följarnas identitet.  

 

4.7 Analysprocess 
 

Innan vi påbörjade arbetet med analysen läste vi igenom vårt material i sin helhet och studerade 

det med syfte och forskningsfrågorna i åtanke. Vi gjorde en muntlig provanalys av olika delar 

av insamlad data, för att se om det skulle vara genomförbart i det slutgiltiga analysarbetet. Ur 

det producerade materialet valde vi ut delar som var av betydelse för vår studie, utifrån syfte 

och frågeställningar och det var det som resulterade i studiens empiriska material. Utifrån 

analysverktyget intertextualitet analyserade vi det empiriska materialet. Där Gee (2005) 

beskriver att delar av de texter som producenter och följare formulerar är tagna ur tidigare 

sammanhang, som nu influerar de som befinner sig i det sammanhang som vi valt att 

undersöka. I analysen sökte vi efter beskrivningar och sätt att tala om förskolläraryrket och den 

pedagogiska verksamheten, vilket skrivs fram i kapitel 5. Resultat och Analys. Genom 

producenternas och följarnas språk (de skrivna orden) kunde vi förstå det underförstådda 

genom en kritisk diskursanalys och därmed synliggöra begreppen kategorisering, makt och 

konstruktioner.  

 

 

5. Resultat och analys 
 

Nedan kommer vi presentera två resultat som visas genom transkriberingar från valt 

internetforum. Efter varje resultat som presenterats var och en för sig, kommer analysen att 

skrivas fram. Varje resultat kommer således att analyseras genom studiens syfte att synliggöra 

hur förskolläraryrket framställs, samt vad det kan innebära för förskolans pedagogiska 

verksamhet. Samt genom frågeställningar, hur talas det om förskolläraryrket i kommentarsfält 

i forum på sociala medier? Vilka diskurser blir synliga i forum på sociala medier och vilken 

betydelse får dessa för förskolans praktik?  Detta görs således med analysverktyget 

intertextualitet som stöd. 



   

 19 

Tråden nedan läses uppifrån och ner för att på så vis kunna följa den i rätt ordning. Då texterna 

är helt autentiska innebär det att det förekommer ordformuleringar som innehåller felstavelser 

och talspråk. (se bilaga 1–2 för fullständig transkribering).  

 
5.1 Resultat 1 - När orden får spridning konstrueras en samstämmighet 
 

Tråden som visas nedan börjar med att två till synes konkreta frågor ställs från en producent 

som själv skriver fram att hen är en nyligen utexaminerad förskollärare. Då det ingenstans i 

texten står vilket kön producenter och- eller följare identifierar sig som, har vi valt att kalla 

samtliga för hen, detta då könet inte är relevant för studiens syfte. 

Producent 
Ons 22:23 

  

”Vad tjänar ni förskollärare ?! vilken kommun jobbar ni? Jag har jobbat sedan december och 
tjänar 29. 800 i Göteborg. Har flera vänner som är nyexade och som gick in med 32 000! 
Funderar på att byta jobb snart.” 
  

Följare 2 
Tor 12:59 

”Förskollärare har alldeles för höga löner, skamligt!” 
  

Producent  
Tor 18:34 

”Du måste skoja ? Vi har ett stort ansvar och jobbet är väldigt stressande .... vi måste ständigt 
sträva efter att uppnå de mål som finns i läroplanen !” 
  

Följare 3  
Tor 18:36 

”Håller med. Helt sjukt. Vaddå 32000 som nyexad? Det har många akademiker inte förrän efter 
många år. Verkligen inte rimligt.” 
  

Följare 4  
Tor 20:27 

”33500:- i Stockholm.” 
  

Följare 5  
Tor 20:51 

”32' är högre ingångslön än vad de flesta civilingenjörer, läkare, tandläkare, psykologer och 
jurister får. Sen blir ju ni bajstorkande nannys ordentligt ifrånsprungna efter bara något år så se 
till att fira ordentligt nu att ni får kämpa med migrän, spyor och andras snorungar dagarna i 
ända. I ett yrke som går ut på att göra det man egentligen bara vill göra med sin egen 
avkomma.” 
  

Producent 
Tor 20:55 

”Men herregud ! Vi som jobbar med detta har valt det av egen vilja och vi tycker om det jobb vi 
gör dag in dag ut . Det handlar inte om bajs och spyor men nu till saken vi pratar endast om lön 
här inte val av yrke. Har kollegor som har 38-40 jobbat i några år! 2025 kommer Sverige att 
vara i kris då det finns alldeles för få förskollärare.” 
  

Följare 5  
Tor 21:09 

”Rent krasst är jag faktiskt mer bekymrad över bristen på läkare och kompetenta ingenjörer som 
driver landet framåt. Torka bajs och passa fyraåringar kan en lågpannad tomte utan utbildning 
göra.” 
  

Följare 6  
Tor 21:12 

”nej, Sverige kommer inte krisa för att det blir brist på en tjänst som vem som helst kan utföra. 
Det kommer att lösa sig väldigt fort. Däremot kommer läkarbrist eller kompetensflykt på riktiga 
samhällsbyggare att kännas av.” 
  

Följare 2  
Fre 14:16 

”Exakt! Att utbilda sig på högskola för att jobba som barnvakt är ett skämt! Hela utbildningen 
är bara flummig och totalt onödig.” 
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5.2.1 Analys, Kategorisering 
 

Genom producentens inlägg i trådstarten blir det tydligt att hen kategoriserar sig själv som 

någon med lägre lön än sina vänner och att hen på grund av detta funderar på att byta jobb. 

Producenten söker också medhåll från följarna i hopp om att bli bekräftad utifrån lön och 

kompetens. Det dröjer dock inte länge innan diskussionen drar igång och följare 2, 3 och 5 

uttrycker sina samstämda negativa åsikter angående förskollärares löner. Genom att följarna 

jämför andra yrkeskategorier och bristen på dessa, kategoriserar följarna förskolläraryrket som 

något som “en lågpannad tomte utan utbildning kan utföra”. Texten konstruerar ett 

ifrågasättande av utbildning och kompetens och en kategorisering synliggörs då 

förskolläraryrket enligt följarna borde hamna långt ner på listan av viktiga yrken. Detta 

förstärks ytterligare av Följare 5s kommentar där hen lyfter fram yrken som hen anser vara mer 

betydelsefulla för samhället än vad förskolläraryrket är. Producenten får därmed inget medhåll 

från följarna. 

Producenten i tråden använder sig av begreppet “vi” när hen skriver om förskollärare och inte 

“jag” som en enskild individ, vilket tydliggörs mer när trådens följare kommer med andra och 

starka åsikter angående förskolläraryrket. Majoriteten av följarna kategoriserar förskollärare, 

samt vårdnadshavare och skriver att vem som helst kan utföra det arbetet och att en 

vårdnadshavare inte behöver utbildning för att “jobba som barnvakt” och “torka bajs”. Följarna 

kategoriserar därmed inte bara producenten, utan en hel yrkeskår. Kommentaren “I ett yrke 

som går ut på att göra det man egentligen bara vill göra med sin egen avkomma.” kan ha att 

göra med att följare 5 inte har kunskapen om vad en förskollärares arbetsuppgifter och ansvar 

innebär, mer än att det handlar om omsorg. Däremot har hen kunskapen om vilka yrken hen 

anser “driver landet framåt”, vilket kan ha uppkommit genom tidigare sociala interaktioner där 

den informationen lagts fram. 

 

5.2.2 Analys, Konstruktionen 
 

De texter som konstrueras genom språket tydliggörs genom interaktionen mellan producent 

och följare och deras kunskap. Då ett tydligt dialogmönster synliggörs genom att samtliga 

svarar på varandras kommentarer och på så vis influerar varandra. I utdraget ovan blir det 

tydligt hur följare och producenter konstruerar sina tankar, åsikter och värderingar på varandras 

inlägg. Trots att producenten skriver “Vi har ett stort ansvar och jobbet är väldigt stressande 

.... vi måste ständigt sträva efter att uppnå de mål som finns i läroplanen” är följarnas svar inte 
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grundat i det producenten skriver, utan fokus hamnar istället ur diskussionen om kompetens 

och lön, vilket kan hänga samman med att de inspirerats av tidigare diskussioner om 

exempelvis lön i andra sammanhang. 

Genom att blottlägga det underliggande kan vi utläsa texternas konstruktion genom att följarnas 

egna åsikter förs fram på ett sätt som de själva kan se som legitima, medan andra, såsom 

producenten kan uppleva det som påhopp. Detta då följarna bedömer förskollärares kompetens 

och utbildning. Följarnas texter kan kopplas till deras tidigare kunskap utifrån andra sociala 

konstruktioner, men om den kunskapen inte är den rätta kan själva konstruktionen av denna 

diskussion uppfattas som irrelevant. Följarna beskriver att de besitter den kunskap som behövs 

för att ta hand om barn i hemmet, i egenskap av vårdnadshavare. Vilket gör att följarna, utan 

utbildning och lön har den kunskap och kompetens som de anser räcker. Vi kan se en relation 

mellan följarnas texter då det synliggörs genom en samstämmighet i formuleringarna. Detta 

kan göra att en stark intertextualitet konstrueras, då samtliga följare delar en åsikt och denna 

åsikt kan ses som verklig och sann, utifrån tidigare erfarenheter.  

 

5.2.3 Analys, Makt 
 

I texten kan vi utläsa att majoriteten av trådens följare inte är förskollärare, vilket gör att de blir 

starka tillsammans och att deras kunskap omvandlas till makt. Detta då följarna har majoritet 

och producentens ord inte väger speciellt tungt i denna tråd. Makt är ständigt föränderlig vilket 

tydliggörs i tråden, då följarna hela tiden återgår till att förminska förskolläraryrket. Detta sker 

således genom att följarna skriver om sådant som är relevant för dem men inte för producenten 

och att de inte besvarar producentens frågor och påståenden. Å andra sidan är det inte följare 

eller producenter som får makten, utan det är de skrivna orden som får makt, vilket synliggörs 

genom följarnas bekräftande av varandras åsikter i tråden. För att producentens ord ska få makt 

kan hen genom sin kunskap och vetande fortsätta uttrycka sig, trots att följarna har majoritet. 

När följare 2 uttrycker sin åsikt ”Förskollärare har alldeles för höga löner, skamligt!”, får hen 

direkt medhåll av andra följare, vilket gör att diskussionen får en ny riktning och en 

samstämmighet uppstår. Vilket även innebär att makten går från producentens text i trådstarten 

till följarnas genomgående svar. Genom ordens makt kategoriseras förskolläraryrkets status 

som lågt, vilket vi upplever att producenten har svårt att vända. Å andra sidan kan det bero på 

att producenten redan vid trådstarten kategoriserade sig själv som försvagad i jämförelse med 

andra likvärdiga förskollärare, samt att följarna har majoritet i tråden, vilket konstruerar större 

möjlighet till makt.  
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5.3 Resultat 2 – Verkligheten, pedagogiken är skitsamma 
 

Tråden nedan börjar med att en producent uttrycker sin åsikt om huruvida det heter dagis eller 

förskola. Till skillnad från tidigare redovisat resultat och analys kan vi här utläsa vilken 

samhällsfunktion producent och- eller följare har och även denna gång kommer vi att kalla 

producenten och följare för “hen”. Då det inte är av relevans för studien att veta vilket kön 

någon har. 

Producent 
Ons 10:24 

”Har förstått att det på senare tid nästan inte är OK att säga "dagis" längre... DET HETER 
FÖRSKOLA!  
herregud, när jag var liten hette det dagis (kortform för daghem antar jag?) och vad är det som 
spelar sån stor roll om man säger dagis då? verkar som att vissa som arbetar på FÖRSKOLAN 
nästan tar illa upp om man säger "dagis"? Jag är själv barnskötare och hoppar in som vikarie 
ibland. Jag säger då dagis, och de flesta andra jag känner med. Alla vet ju vad man menar. Så 
vad är grejen?[…] .” 
  

Följare 7  
Ons 15:41 

”Vi säger dagis, för att det är det ord jag använt sedan jag var liten. Skitsamma vad det innebär i 
pedagogikens värld, vi säger dagis och vi vet alla var vi ska åka när vi säger att vi ska till dagis. 
Verksamheten på dagis kommer inte förändras pga att vi kallar det dagis och inte förskola. Min 
svägerska jobbar på dagis men hon skulle aldrig säga annat än förskola, det är väl hennes ord 
för stället helt enkelt.  
Det finns folk som säger att jag är ingenjör, men det är jag inte, jag är civilingenjör, och det är 
väldigt stor skillnad. Jag bryr mig dock inte om denna ordmiss från personer som vare sig vet 
eller bryr sig om skillnaden. 
Folk borde bry sig om viktigare saker än huruvida du säger dagis eller förskola, men det är klart 
att det kanske kan ses som en del av allmänbildningen att man faktiskt vet vad det heter.  
Det heter alltså förskola... men jag kommer fortsätta säga dagis, för jag tycker det låter fint. Jag 
älskade dagis när jag var barn och har en trevlig känsla förknippad med ordet.” 
  

 Följare 9 
Ons 15:52 

”Jag säger dagis. Fröken har sagt åt mig att de vill att alla säger förskola. Jag svarade att dagis 
är ett fint ord för mig och så kommer jag att säga. Säger fröken, fröknarna säger pedagog. Säger 
fröken åt alla, inkl barnskötare, vikarier utan utbildning och praktikanter. Sen skiter jag i 
pedagogiken, för mig är det barnpassning så jag kan jobba. Vet inte pedagogiken med att kolla 
på labyrint och bolibompa varje dag? Att spela spel på ipaden. Fri lek i lekrumnet. Sitta och 
tejpa som man vill. Hemma lär jag ut alfabetet, det kunde sonen när han var 2,5. Nu är han 3,5 
och de har inte börjat med detta ännu. Han kan räkna till 25, och lägga ihop mm. Det har han 
lärt sig hemma. Fröknarna är impade och har precis satt honom med de stora barnen. han kan 
det för vi jobbar hemma. Behöver ingen skola för mitt lilla barn, behöver barnpassning. Inför de 
skolplikt och har ett schema på dagis kan jag kanske tänka om. med schema menar jag matte, 
svenska, geografi mm, anpassat för småskitar.” 
 

 

5.3.1 Analys, Kategorisering 
 

I diskussionen om huruvida man ska säga dagis eller förskola riktas fokus på åsikter och 

traditioner, vilket synliggörs genom kommentarer som “när jag var liten hette det dagis”. Vilket 

i sin tur konstruerar en kategorisering genom benämningarna förskola och dagis, där begreppet 

dagis handlar om följare och producenters gamla vanor och traditioner, där även individer runt 

omkring dem säger och skriver så, vilket kan kopplas till intertextualitet. Detta 

konstrueras utifrån deras “verklighet”, trots kunskap angående skillnaden mellan begreppen. 
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Trots att producenten beskriver att hens upplevelse är att de som arbetar på förskolan tar illa 

vid sig när hen säger dagis väljer hen ändå att använda sig av det begreppet. Detta synliggörs 

genom producentens kommentar “Jag säger då dagis, och de flesta andra jag känner med. Alla 

vet ju vad man menar”. Genom följarnas kommentarer framkommer en bekräftelse av 

producentens uttryck när hen väljer att säga dagis istället för förskola. Då producenten 

beskriver sig som barnskötare, blir hens ord ytterligare förstärkta då 

hen har kunskapen, eftersom hen är verksam inom förskolans verksamhet. Hen influerar 

de andra genom sina åsikter, vilket synliggörs genom följarnas medhåll och samstämmighet.  

Vi kan uppfatta en viss motsägelse när följarna kategoriserar sina egna yrken. Följare 7 

synliggör detta genom sin kommentar angående sitt eget yrke, där hen skriver att “Det finns 

folk som säger att jag är ingenjör, men det är jag inte, jag är civilingenjör, och det är väldigt 

stor skillnad. Jag bryr mig dock inte om denna ordmiss från personer som vare sig 

vet eller bryr sig om skillnaden.”. Samtidigt som hen formulerar sig om en förståelse för 

de som inte är “allmänbildade” och de som inte kan förstå varför rätt begrepp ska användas, 

poängterar hen den tydliga skillnaden mellan ingenjör och civilingenjör. Å andra sidan är hen 

är inte villig att använda sig av begreppet förskola trots att hen är medveten om att ”Det heter 

alltså förskola... men jag kommer fortsätta säga dagis”, samtidigt som hen skriver att rätt 

begrepp ska användas när det handlar om hens egen yrkeskategori.  

Producentens och följarnas kommentarer kan ses som en kategorisering av vad som anses mest 

betydelsefullt. De argumenterar för sina egna erfarenheter och åsikters betydelse, kontra det 

faktum att det idag är framskrivet i förskolans styrdokument, att det ska benämnas som 

förskola. Detta bidrar till att den egna åsikten som uttrycks i tråden “Fröken har sagt åt mig att 

de vill att alla säger förskola. Jag svarade att dagis är ett fint ord för mig och så kommer jag att 

säga. Säger fröken, fröknarna säger pedagog” gör att kategoriseringen av den egna åsikten 

väger tyngre än det som framförts av förskolans pedagoger.  

 

5.3.2 Analys, Konstruktion 
 

Producentens och följarnas egna erfarenheter och åsikter påverkar konstruktionen av denna 

diskussion, detta då samtliga uttrycker sig utifrån sin “verklighet” genom gamla vanor och 

känslor kring den pedagogiska verksamheten. Producenten är som hen uttrycker det, 

barnskötare, ändå låter hen sina egna värderingar komma till tals i diskussionen genom att 

skriva “Jag är själv barnskötare och hoppar in som vikarie ibland. Jag säger då dagis, och de 

flesta andra jag känner med. Alla vet ju vad man menar. Så vad är grejen?”. Genom att 
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producenten blir bekräftad och får medhåll av följarna konstrueras en samstämmig positiv 

diskussion, där producenten och följarna inte får något motstånd från någon med annan åsikt. 

Å andra sidan utifrån ett allmänt perspektiv, konstruerar kommentarer från producenten en 

negativ betydelse för förskolläraryrket och förskolans status, för den som inte håller med. 

Genom producenten och följarnas texter kan vi underförstått få fram att även förskolläraryrkets 

utbildning och kompetens ifrågasätts, detta då samtliga i tråden skriver att den pedagogiska 

verksamheten inte är betydelsefull för dem. Följare 9 förstärker detta ytterligare då hen skriver 

att hen “Behöver ingen skola för mitt lilla barn, behöver barnpassning”. Vi menar att 

producenten och följarnas tidigare sociala interaktioner har konstruerat åsikter och värderingar 

för deras nuvarande formuleringar, som synliggörs i denna tråd.  

 

5.3.3 Analys, Makt 
 

”Vi säger dagis, för att det är det ord jag använt sedan jag var liten. Skitsamma vad det innebär 

i pedagogikens värld... “. Genom följare 7s formulerade text synliggörs det att hen med sin 

tidigare kunskap och vetande om förskolan konstruerar makt genom orden. Hen skriver att det 

inte får någon betydelse för pedagogiken om hen säger dagis eller inte. Hen blir dessutom 

bekräftad av följare 9 som skriver att pedagogiken inte lärs ut i förskolan, utan i hemmet och 

på så vis förflyttas makten mellan följare 7 till 9. Det problematiska med denna typ av makt är 

att följarna inte är villiga att öppna upp för ny kunskap, trots förskolans uppmaningar om att 

kalla förskola för förskola och inte dagis. 

När följare 9 skriver fram sin åsikt “Vet inte pedagogiken med att kolla på labyrint och 

bolibompa varje dag? Att spela spel på ipaden. Fri lek i lekrumnet. Sitta och tejpa som man 

vill” får hens ord makt, då hen anser sig har kunskap och vetande kring förskolans pedagogik 

och på så vis konstrueras även ett ifrågasättande av förskollärarnas kompetens. Å andra sidan 

kan det även bero på att följare 9s kunskap kring exempelvis användandet av Ipad är kopplat 

till underhållning och barnpassning. Det styrks även med hens kommentar “Sen skiter jag i 

pedagogiken, för mig är det barnpassning så jag kan jobba”. Vidare kan vi se att producentens 

inledande ord i tråden får makt, detta då hen uttrycker sitt missnöje över att det inte är okej att 

säga dagis längre. Hens position gör att de formulerade orden väger tungt då hen är verksam 

som barnskötare inom förskolan och detta kan ses som betydelsefullt för följarnas åsikter kring 

användandet av begreppet dagis. Samtliga i tråden är medvetna om att det korrekta begreppet 
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är förskola, detta då dem fått det förklarat för sig. Trots det väljer samtliga att fortsätta kalla 

förskolan för dagis, vilket kan ses som maktutövande över bland annat förskollärare. 

 

 

 6. Diskussion 
 

Då studiens syfte var att synliggöra hur förskolläraryrket framställs i forum på SM, samt vad 

det kan komma att innebära för förskolans pedagogiska verksamhet, vill vi i detta kapitel 

presentera en diskussion av resultat och analys. Detta utifrån studiens frågeställningar, hur talas 

det om förskolläraryrket i kommentarsfält i forum på sociala medier? Samt, vilken betydelse 

kan kommentarer på sociala medier få för förskolläraryrket och förskolans pedagogiska 

verksamhet? Detta görs med stöd av kapitel 1. Inledning samt kapitel 2. Tidigare forskning. 

Genomgående i diskussionen kommer vi att utgå från vår teoretiska utgångspunkt, den 

socialkonstruktionistiska teorin, där diskussionen kommer att presenteras utifrån tre teman:  

6.1 En kategorisering av de som driver landet framåt, genom gamla vanor och traditioner,  

6.2 En samstämmig konstruktion genom åsikter och erfarenheter samt 6.3 När texten får makt 

genom kunskap och i ett sammanhang. Därefter presenteras studiens 6.5 Metoddiskussion.  

 

6.1 En kategorisering av de som driver landet framåt, genom gamla vanor och 
traditioner 
 

Utifrån det empiriska material vi presenterat i resultaten framkom det för oss en diskurs kring 

kategorisering av förskolläraryrket och förskolans pedagogiska verksamhet. I det första 

resultatet tydliggjordes en kamp mellan kunskap och makt där en producent ville ha stöd och 

medhåll angående hens val av yrke, men hen fick inte det. Istället blev hen ifrågasätt och 

följarna skrev fram att utbildning och kompetens inte behövs för att utföra något som en “en 

lågpannad tomte utan utbildning kan utföra”. Likt det Skolverket (2018) och Eriksson (2015) 

lyfter fram, angående förskolläraryrket och att det krävs en högskoleutbildning som ger en 

behörighet för att kunna bedriva undervisning i förskolan. Visar vår analys att följarna verkar 

sakna den förståelsen då dem kategoriserar förskolläraryrket som lågt, jämfört med andra yrken 

de anser är viktigare, för att de “driver landet framåt” förskollärarvänner. Löfdahl (2014) 

skriver fram att det livslånga lärarengagemanget minskat, då läraridentiteter förändras i takt 
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med rådande samhällsförändringar. I vårt resultat synliggörs det genom producentens 

beskrivning av sig själv och sitt yrkesval och tveksamheterna kring det.  

I den andra analysen synliggörs en kategorisering av begrepp förskola och dagis. Där dagis 

enligt samtliga ses som ett bättre och mer traditionellt begrepp, “för det är det ord jag använt 

sen jag var liten”. Det framstår då som att producent och följare har en negativ inställning till 

förskolan, vilket även innefattar förskollärare. Detta synliggörs ytterligare i resultatet då de 

kritiserar pedagogiken som något som inte existerar eller som de inte är i behov av då de först 

och främst är ute efter barnpassning. Här kan vi se likheter med det som Vallberg-Roth (2012) 

lyfter fram i sin forskning om vårdnadshavare som öppet bedömer och dömer förskollärares 

profession. Vi menar att när en producent eller följare kritiserar förskolan, blir automatiskt 

förskollärarna även kritiserade. Vi menar i likhet med Fox och Bird (2017) att konsekvenserna 

blir att förskollärare konstruerar en rädsla för att yttra sig offentligt på SM, vilket i sin tur skapar 

en begränsning.  

I båda resultaten synliggörs producenters samt följarnas diskussioner där dem kategoriserar 

både förskolläraryrket och förskolan, men inte enbart av ondo, då deras åsikter, tankar och 

värderingar är konstruerad utifrån deras verklighet. Deras verklighet kan vara en konstruktion 

av det som Eriksson (2014) lyfter fram, angående arbetsfördelningen i förskolans verksamhet 

och att vårdnadshavare inte kan se någon skillnad på exempelvis förskollärare och barnskötares 

arbetsfördelning och ansvar. 

  

6.2 En samstämmig konstruktion genom åsikter och erfarenheter 
 

Det synliggörs i producenternas och följarnas diskussion att de konstruerar en, för dem, 

verklighet av förskolläraryrket och förskolans pedagogiska verksamhet. I resultatet 

framkommer det genom följarens kommentar angående pedagogiken att hen ändå inte förstår 

den, vilket är hens verklighet utifrån den kunskap hen konstruerat om förskolan. Vi finner det 

intressant, då vi funderar på om det kan ha att göra med förskollärarnas framförande av sitt 

yrke och vad som utförs i den pedagogiska verksamheten på förskolan? I Löfdahls (2014) 

studie beskrivs lärarengagemanget och hur det minskat i takt med de nya krav som ställs. En 

tanke vi har är att följarnas bristande kunskap kring den pedagogiska verksamheten kan ha att 

göra med det minskade lärarengagemanget och att som Chairatchatakul et.al (2012) lyfter fram, 

att kommunikationen på SM mellan förskola och hemmet behövs förbättras och utvecklas för 

att ett samarbete ska konstruera starka relationsband. Forskarna påpekar även att om 

kommunikationen förbättras mellan förskolan och hemmet, kommer information och kunskap 



   

 27 

lättare att nå ut. Även Löfdahl (2014) poängterar vikten av en god kommunikation, där även 

SM är ett verktyg för att möjliggöra detta.  

Det som kan bli problematiskt i kommunikationer på SM är det som Knauf (2016) lyfter fram 

i sin forskning angående rädslan för att bli kritiserad. Vilket Fox och Bird (2017) poängterar 

har generat i en sårbarhet, då det möjliggör för kritiker att kommentera det förskollärare 

publicerar. Ett exempel på det kan vara det som visas i resultat ett, där producenten söker 

medhåll och stöd, men istället blir hen och hens yrke kritiserad med ord som “Förskollärare 

har alldeles för höga löner, skamligt!”. Ett annat exempel är i tråd två, där följare 9 skriver 

“Vet inte pedagogiken med att kolla på labyrint och bolibompa varje dag? Att spela spel på 

ipaden. Fri lek i lekrumnet. Sitta och tejpa som man vill”. Med en god kommunikation mellan 

förskolan och hemmet som Chairatchatakul och Löfdahl (2012; 2014) lyfte fram, hade 

förståelsen hos producent och följare, för vad förskolans pedagogik innebär kunnat se 

annorlunda ut (ibid). Hade producent och följare på så vis fått den kunskapen, hade kanske inte 

diskursen om förskollärarlönerna behövt vara en sådan diskurs. 

 

6.3 När texten får makt genom kunskap och i ett sammanhang 
 

Vi upplever att rådande normer handlar om vilka följare och producenter som befinner sig i ett 

sammanhang och som Åblad (2011) lyfte i inledningen angående likasinnade individer och att 

de anser att deras normer och regler är de rätta, medan andra kan uppleva det som felaktigt. 

Intertextualiteten kan ses som stark när följare och producenter befinner sig i ett sammanhang 

där de utgår från samma normer. Makten synliggörs tydligt genom intertextualiteten, detta 

styrks av forskarna Alvesson och Sköldberg (2008) som skriver att vetande och makt är två 

sammanlänkade begrepp. Ett tydligt exempel på detta är en av kommentarerna i det första 

resultatet vi presenterat, där en följare skriver ”nej, Sverige kommer inte krisa för att det blir 

brist på en tjänst som vem som helst kan utföra” och som sedan får medhåll av annan följare 

genom kommentaren ”Exakt! Att utbilda sig på högskola för att jobba som barnvakt är ett 

skämt! Hela utbildningen är bara flummig och totalt onödig”. Weibull (2015) skriver om 

kommentarsfält och att det kan ses som plattformar, som möjliggjort för interaktioner. Detta 

då producenter och följare genom sina erfarenheter och åsikter nu kan nå ut till en större publik 

kring olika ämnen. Vi menar att om en intertextualitet ska synliggöras behöver följare och 

producenter ha ett gemensamt intresse för en text. 

I första analysen menar vi att producenten inte får någon makt i sammanhanget, då hen inte får 

medhåll från följare. Vilket kan tyda på det Knauf (2016) poängterar, att individer på SM kan 
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ta skada av det material (i detta fall texter) som lägg ut, vilket Fox och Bird (2017) hävdar har 

skapat en rädsla hos förskollärare i användandet av SM. Detta går emot det som Engdahl (2001) 

lyfter fram, angående producenter och följare och att de ska anpassa sitt framförande efter de 

normer som förväntas i ett forum. Det här är något som skiljer sig, då de för oss framstår i vårt 

resultat att producenten är den som satt normen, då hen är trådstartaren, men följarna inte 

anpassar sitt framförande efter hens, då de konstruerar makt genom sina egna normer. 

I vår analys synliggörs det att följarnas nuvarande åsikter om förskolläraryrket och förskolans 

pedagogiska verksamhet inte förändras i diskussionen, trots följarnas påvisade kunskap i 

kommentarerna. Ett exempel är att de väljer att säga dagis trots att de är medvetna om att det 

heter förskola. Vi finner utifrån vår analys likheter med det som Crone och Konjins, samt 

Underwood och Ehrenreich (2018; 2017) lyfter fram angående kommunikationen på SM som 

påverkar hur andra ser på sig själva. I likhet med vår analys synliggörs en konstant jämförelse 

av följarnas åsikter och värderingar, där förskollärare och förskolan förminskas.  

 

6.4 Metoddiskussion 
 

Föreliggande studien har genomgående varit en gemensam procedur där arbetsuppgifterna 

fördelats lika mellan oss forskare. Genom ständiga diskussioner där relevansen 

diskuterats, utifrån tidigare forskning samt i analysarbetet, har vi kunnat få fram en studie som 

vi menar är ett gemensamt arbete, med ett trovärdigt innehåll.  

Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt har genomsyrat denna studie, vilket vi i 

beskrivningen i kapitlet 3.1 socialkonstruktionistiska teorin fick fram. Detta då teorin utgår 

ifrån att den sociala konstruktionen av verkligheten utgår från att individer uppfattar denna 

verklighet genom språket, samt diskurser (Alvesson och Sköldberg, 2008). Där val även val av 

analysmetod, en kritisk diskursanalys, innebär att texter påverkar den sociala praktiken och att 

det därför är grundläggande att förstå dessa texter (Fairclough, 2003). 

Då syfte och frågeställningar var riktade mot hur förskolläraryrket framställs i forum på SM 

och vilken betydelse det kan få för förskolans pedagogiska verksamhet, anser vi att 

trovärdigheten (Bryman, 2011) i studien kan ses som hög. Detta då undersökningen är gjord 

med stor noggrannhet som baseras på både vårt empiriska material, samt genom tidigare 

forskning. Producenter och följares texter i studien är valda efter ett bekvämlighetsurval, men 

utifrån vissa kriterier, som vi nämnt i kapitlet 4.2 Urval. Exempelvis har vi valt ett forum på 

SM där producenter och följare är där av samma anledning, det vill säga att diskussionerna 



   

 29 

handlar om sådant som berör barn och familjeliv. Tillförlitligheten (Bryman, 2011) i studien 

blir dock svårare att mäta då undersökningspersonerna inte varit medvetna om själva 

undersökningen, samt att vi aldrig kan garantera att producenter och följare på SM är dem som 

de utger sig för att vara. Vårt mål har självfallet hela tiden varit att sträva mot en hög 

tillförlitlighet, vilket vi anser att vi till viss del har. Detta då vi bearbetat vår empiri på ett 

systematiskt sätt utifrån syfte, frågeställningar, samt att vi avidentifiera producenter, följare 

och forum. När vi analyserade vårt empiriska material försökte vi i så stor utsträckning som 

möjligt att agera opartiskt och neutralt till texterna och ämnet, då vi var medvetna om att 

analysen var en tolkningsprocess, som skulle kunna komma att påverka studiens resultat.  

Valet av metod och vetenskapsteoretisk utgångspunkt, samt analysverktyg var väsentliga för 

studiens resultat och vi var därmed medvetna om att det hade sett annorlunda ut om vi valt ett 

annat tillvägagångssätt. Hade vi exempelvis valt en netnografisk analysmetod, som enbart utgår 

från kommunikationskanaler såsom forum på SM, hade vi enligt Berg (2015) undersökt 

förståelsen för socialt samspel och nätgemenskaper, till skillnad från hur man talar om 

någonting som ska undersökas inom den kritiska diskursanalysen. Vi anser att vårt val av metod 

är rätt för denna typ av studie, detta då vi med en kritisk utgångspunkt vill undersöka hur 

förskolläraryrket framställs i forum på SM och vilken betydelse det kan komma att få för 

förskolans pedagogiska verksamhet.  

Det som kan upplevas som en svårighet med denna typ av studie är att hitta relevant forskning, 

vilket vi har haft stora svårigheter med. Vi har fått använda oss utav kringliggande studier som 

berör ämnena förskollärare, förskolan och SM och på så vis försökt att nå en gemensam 

utgångspunkt. För att möjliggöra och styrka studien mot de didaktiska implikationerna kopplat 

till förskolans pedagogiska verksamhet, har vi valt ut ett resultat som i grunden riktar in sig på 

diskussionen om förskolan. Det är en avvägning vi gjort då texter på forum om förskollärare 

blir svåra att koppla till förskolans pedagogiska verksamhet. Det sista resultatet och analysen 

anser vi ger mer tyngd för de didaktiska implikationerna, medan den första resultat och 

analysen skapar en större bredd för syftet och frågeställningarna. Vi vill med detta hävda att 

styrkorna i texten väger tyngre än svagheterna. 
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7. Slutsats 
 

I detta kapitel presenteras studiens slutsats, samt 7.1 Didaktiska implikationer och avslutas med 

7.2 Vidare forskning.  

 

Utifrån den här studien drar vi slutsatsen att trots individers kunskap kring vad förskolläraryrket 

innebär, väljer de att bortse från denna kunskap, det konstruerar en diskurs kring hur 

förskolläraryrket framställs, vilket synliggjorts genom intertextualiteten i texterna. Detta då 

producenter och följare genom tidigare historiska och nuvarande sociala kontexter konstruerar 

en verklighet som för dem anses vara trovärdig. Orden som formulerats, oavsett om 

sanningshalten i texten är hög eller inte, får i denna kontext en spridning genom medhåll mellan 

producent och följare. Denna spridning menar vi, får förskolläraryrket att framställas som ett 

yrke med låg status, ett yrke som vem som helst kan utföra och som inte kräver någon 

utbildning. De diskurser som blir synliga framkommer i resultatet kring förskollärares lön, 

utbildning och arbetsuppgifter. Detta kopplar vi till det som lyfts fram i tidigare forskning om 

att förskollärare är ett kvinnodominerat yrke där en likhetsprincip i arbetslaget osynliggör 

förskollärares profession, då alla utför samma arbetsuppgifter. Vi drar slutsatsen att detta bidrar 

till att förskolläraryrket framställs som ett yrke med låg status. Vårdnadshavare kan då 

exempelvis inte se någon skillnad på de olika yrkeskategorierna i förskolans pedagogiska 

verksamhet och därmed inte heller bidra med att höja förskollärares kompetens och status.  

Även i diskursen kring begreppen dagis och förskola, konstrueras en stark intertextualitet. I 

resultatet framkommer att samtliga i tråd 2 utgår från tidigare erfarenheter, samt åsikter och 

klargör att de inte kommer att ändras trots påtryckningar. Vi menar att genom ordens makt 

konstruerar producent och följarna en kategorisering av begreppen dagis och förskola. 

Begreppet dagis är för dem inte något negativt, snarare tvärtom. Det framkommer i resultatet 

att förskolans pedagogiska verksamhet ses av följarna som barnpassning och fri lek. Vi drar 

slutsatsen att det finns en brist i kunskapen, eller en ovilja att ta till sig av den kunskap och 

information som hade kunnat konstruera en bredare förståelse för förskolans praktik. Vilket vi 

hävdar leder till att även förskolan får en låg status. 

Sammanfattningsvis blir studiens slutsats att kommunikationen mellan förskola och hemmen 

är bristfällig, och- eller riktad åt fel håll. Förskolans verksamma når inte ut till hemmen, vilket 

framkommer i resultatet då producent och följare utgår från sin egen kunskap, och inte den 

faktiska.  
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7.1 Didaktiska implikationer 
 

I den här studien vänder vi oss till dig som har en koppling till förskolan, oavsett om du är 

verksam förskollärare, förskollärarstudent, barnskötare, forskare, vårdnadshavare eller annan. 

I studiens tidigare beskrivna diskussion och slutsats har det synliggjort vilka diskurser som 

framkommit kring förskolläraryrket och förskolans pedagogiska verksamhet. Vilket vi menar 

konstruerar negativa konsekvenser på förskolans status, vilket i sin tur även drabbar 

förskolläraryrket och barnen. Det som kan komma att påverka den pedagogiska verksamheten 

utifrån negativa kommentarer i forum på SM är att förskolläraryrket kan komma att bli mindre 

attraktivt, vilket vi vill hävda kan få konsekvenser även för förskolan. Vi menar att betydelsen 

för hur förskolläraryrket framställs på SM kan bidra till att förskollärare väljer att stå på sig 

genom att lyfta fram den kunskap och kompetens de besitter. Detta för att konstruera en bredare 

förståelse för yrkets betydelse för samhället, barnen och förskolans praktik. En annan 

konsekvens av negativa kommentarer om hur förskolläraryrket framställs kan genera i att 

förskollärare tröttnar och lämnar sin arbetsplats. Vilket hade kunnat bli förödande för 

förskolans pedagogiska verksamhet och barnen. Forskning lyfter fram den kompetens och 

utbildning som behövs för att bedriva undervisning, samt för att vidare upprätthålla det 

pedagogiska arbetet. Men hur ska förskolans praktik nå de riktlinjer som styrdokumenten 

kräver om förskollärare tappar sitt engagemang för yrket och vilken kvalité för lärande och 

undervisning konstrueras då för barnen?  

Den didaktiska implikation som vi föreslår utifrån denna studie är att synliggöra kunskapen 

kring förskolläraryrkets utbildning och den kompetens som krävs för att uppnå 

styrdokumentens krav för att kunna bedriva en pedagogisk verksamhet. Detta kan möjliggöras 

genom att konstruera en förändrad kunskapssyn av individers egen verklighet och sanning, 

vilket kan ge en vidgad förståelse för förskolläraryrket samt förskolans betydelse för barnen.  

 

7.2 Förslag till Vidare forskning 
 

Förslag till vidare forskning är att undersöka förskollärares uppfattning om hur deras yrke 

framställs i forum på SM, samt hur de påverkat dem i deras arbete. Detta hade kunnat 

genomföras med ostrukturerade, och- eller semistrukturerade intervjuer eller genom 

fokusgruppsdiskussioner. Det hade även varit intressant om vidare forsning hade gjorts i andra 

nordiska länder, för att då se hur förskolläraryrket framställs där och om det får någon betydelse 

i förskolans praktik. 
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BILAGA 1.  
Utdrag av transkribering av tråd 1 på valt forum 

Producent 
Ons 22:23 

  

”Vad tjänar ni förskollärare ?! vilken kommun jobbar ni? Jag har jobbat sedan december och 
tjänar 29. 800 i Göteborg. Har flera vänner som är nyexade och som gick in med 32 000! 
Funderar på att byta jobb snart.” 

Följare 1 
Tor 12:59 

”Förskollärare har alldeles för höga löner, skamligt!” 

Producent 
Tor 18:34 

”Du måste skoja ? Vi har ett stort ansvar och jobbet är väldigt stressande .... vi måste ständigt 
sträva efter att uppnå de mål som finns i läroplanen !” 
 

Följare 3  
Tor 18:36 

”Håller med. Helt sjukt. Vaddå 32000 som nyexad? Det har många akademiker inte förrän efter 
många år. Verkligen inte rimligt.” 
 

Följare 4  
Tor 20:27 

”33500:- i Stockholm.” 

Följare 5  
Tor 20:51 

”32' är högre ingångslön än vad de flesta civilingenjörer, läkare, tandläkare, psykologer och 
jurister får. Sen blir ju ni bajstorkande nannys ordentligt ifrånsprungna efter bara något år så se 
till att fira ordentligt nu att ni får kämpa med migrän, spyor och andras snorungar dagarna i 
ända. I ett yrke som går ut på att göra det man egentligen bara vill göra med sin egen 
avkomma.” 

Producent 
Tor 20:55 

”Men herregud ! Vi som jobbar med detta har valt det av egen vilja och vi tycker om det jobb vi 
gör dag in dag ut . Det handlar inte om bajs och spyor men nu till saken vi pratar endast om lön 
här inte val av yrke. Har kollegor som har 38-40 jobbat i några år! 2025 kommer Sverige att 
vara i kris då det finns alldeles för få förskollärare .” 
  

Följare 5  
Tor 21:09 

”Rent krasst är jag faktiskt mer bekymrad över bristen på läkare och kompetenta ingenjörer som 
driver landet framåt. Torka bajs och passa fyraåringar kan en lågpannad tomte utan utbildning 
göra.” 
  

Följare 6  
Tor 21:12 

”nej, Sverige kommer inte krisa för att det blir brist på en tjänst som vem som helst kan utföra. 
Det kommer att lösa sig väldigt fort. Däremot kommer läkarbrist eller kompetensflykt på riktiga 
samhällsbyggare att kännas av.” 
  

Följare 2  
Fre 14:16 

”Exakt! Att utbilda sig på högskola för att jobba som barnvakt är ett skämt! Hela utbildningen 
är bara flummig och totalt onödig.” 

Följare 6  
Fre 15:14 

”Vore trevligt om någon annan kunde inse att ingångslön är tämligen värdelös siffra, det är 
löneutveckling som spelar roll i ett jobb som man tänker sig ha en längre tid.” 
 

Följare 7  
Lör 19:13 

”Angående löneutvecklingen...jag har jobbat som förskollärare i över 20 år, jobbar i en stad i 
mellansverige med ca 60 000 invånare. Jag har efter min förskollärarexamen läst 
specialpedagogik på universitet under två år på halvfart samt läst 1,5 års vidareutbildning inom 
en pedagogisk inriktning, också på halvfart. Jobbar heltid. Har nu en lön på strax över 27000. 
Så när det ropas om att förskollärarlönerna är för höga vet jag inte om jag ska skratta eller 
gråta... 
Älskar mitt jobb som är mycket givande på många andra vis än just ekonomiskt. Jag utvecklas 
ständigt inom mitt yrke och vet att jag gör ett viktigt jobb varje dag. Forskning om barnhjärnan 
och barns anknytning visar verkligen på vikten av kunniga och engagerade pedagoger om nu 
barnet ska vara borta från familjen i den utsträckning som många barn är idag. Alla argument 
om att "vem som helst" kan utföra en förskollärares arbete tror jag knappast känns relevanta 
längre när det är sitt eget viktiga och värdefulla barn det gäller. Jag vet att jag gör skillnad, 
därför att varje barn är viktigt för mig och jag har en gedigen kunskap om barns utveckling i 
varje möte med barnen. Läroplanen finns i allt jag gör, liksom både beprövad kunskap och 
aktuell forskning. Jag vet att jag inte är "vem som helst", jag är en duktig förskollärare och stolt 
över det.”  
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BILAGA 2. 
Utdrag av transkribering av tråd 2 på valt forum 

Producent 
Ons 10:24 

”Har förstått att det på senare tid nästan inte är OK att säga "dagis" längre... DET HETER 
FÖRSKOLA!  
herregud, när jag var liten hette det dagis (kortform för daghem antar jag?) och vad är det som 
spelar sån stor roll om man säger dagis då? verkar som att vissa som arbetar på FÖRSKOLAN 
nästan tar illa upp om man säger "dagis"? Jag är själv barnskötare och hoppar in som vikarie 
ibland. Jag säger då dagis, och de flesta andra jag känner med. Alla vet ju vad man menar. Så 
vad är grejen?  
Däremot har jag märkt att "lekis" (som var vårat namn på förskoleklass/6-årsverksamhet när jag 
var liten) kanske inte används lika mkt idag? ..  
ordet "dagis" kommer väl antagligen successivt att försvinna o ersättas av förskola (eller "föris" 
?) antar jag. men det får väl ta sin tid? Förstår som sagt inte vad det är som är så fel med att idag 
säga "dagis" till förskola ?” 
 

Följare 1  
Ons 10:28 

”Fattar inte heller hela grejen, men det är väl sånt som händer. Grejer slås ihop, bytar namn och 
så ska det tjatas in. 
När jag var liten gick man först på dagis (eller som jag hos dagmamma), sen 1 år på förskola 
och sen började man 1a klass i grundskolan. 
Snart har vi väl bara en jäkla lång grundskola som börjar när man är 2.. ” 
 

Följare 2 
Ons 10:39 

  

”Dagis är en förkortning på daghem. Daghem hade inte samma pedagogiska uppdrag som 
förskolan har så verksamheten ser helt enkelt lite olika ut. Jag säger förskola eftersom jag inte 
lämnar mina barn på ett daghem” 
 

Följare 2  
Ons 10:43 

”Innan daghem/dagis så var det ju barnkrubba och barnträdgård.” 

Följare 3 
Ons 10:54 ”Jag säger dagis eftersom att det var lättare för min dotter att säga det när hon var mindre. När 

jag sedan försökte byta till förskola så rättade hon mig. Tycker det är dumt med så långa och 
lika namn som det är i förskola och förskoleklass. Hade kunnat vara dagis och förskola istället.” 
 

Följare 4  
Ons 11:43 

”Jag säger dagis. Tycker att det låter trevligt. En fd arbetskamrat säger 'skolan'” 

Följare 5  
Ons 12:35 

”Vi säger Förskola eftersom sonen går på en förskola. Han går inte på dagis (=daghem). 
Även sonen, som är drygt 2 år, säger förskola. Vi lärde honom detta rätta namnet från start. J 
Äldre människor säger gärna 'dagis' har jag märkt. Ibland säger jag inget, ibland korrigerar jag 
dem...beror på situationen.” 

Följare 6  
Ons 12:51 

”Därför att man vill särskilja förskolans uppdrag med det daghem var förr såklart. Det är ju inte 
samma sak.  
     Förövrigt är det många herrans år sedan som daghem byttes ut mot förskolan, så att det tar 
sin tid stämmer ju absolut. Men den tiden har nog gått nu, skulle jag vilja påstå. Förskolelagen 
kom redan 1975 (nästan 40 år sen!) och 1998 fick förskolan en läroplan och integrerades 
ytterligare ett steg med skolan.  
      Jag säger dock både och. Framförallt nu sedan barnen börjat hos dagbarnvårdare som delar 
lokal med andra dbv 2 dagar i veckan. Det är ju inte en förskola, även om det är en gammal 
förskolelokal osv. Men då ordet "dagis" kan istället fungera både som förkortning på 
dagbarnvårdare och för de två dagar då de är i en förskolelokal tillsammans med de andra dbv 
och deras barn.” 

Följare 7  
Ons 15:41 

”Vi säger dagis, för att det är det ord jag använt sedan jag var liten. Skitsamma vad det innebär i 
pedagogikens värld, vi säger dagis och vi vet alla var vi ska åka när vi säger att vi ska till dagis 
J Verksamheten på dagis kommer inte förändras pga att vi kallar det dagis och inte förskola. 
Min svägerska jobbar på dagis men hon skulle aldrig säga annat än förskola, det är väl hennes 
ord för stället helt enkelt.  
Det finns folk som säger att jag är ingenjör, men det är jag inte, jag är civilingenjör, och det är 
väldigt stor skillnad. Jag bryr mig dock inte om denna ordmiss från personer som vare sig vet 
eller bryr sig om skillnadenJ 
Folk borde bry sig om viktigare saker än huruvida du säger dagis eller förskola, men det är klart 
att det kanske kan ses som en del av allmänbildningen att man faktiskt vet vad det heter.  
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Det heter alltså förskola... men jag kommer fortsätta säga dagis, för jag tycker det låter fint. Jag 
älskade dagis när jag var barn och har en trevlig känsla förknippad med ordet.” 
  

Följare 8    
Ons 15:44 

”Vi säger förskola. Det fungerar bra. Vår son rättar farmor och farfar när de säger dagis. Han 
går på förskola!” 
 

Följare 9 
Ons 15:52 

”Jag säger dagis. Fröken har sagt åt mig att de vill att alla säger förskola. Jag svarade att dagis 
är ett fint ord för mig och så kommer jag att säga. Säger fröken, fröknarna säger pedagog. Säger 
fröken åt alla, inkl barnskötare, vikarier utan utbildning och praktikanter. Sen skiter jag i 
pedagogiken, för mig är det barnpassning så jag kan jobba. Vet inte pedagogiken med att kolla 
på labyrint och bolibompa varje dag? Att spela spel på ipaden. Fri lek i lekrumnet. Sitta och 
tejpa som man vill. Hemma lär jag ut alfabetet, det kunde sonen när han var 2,5. Nu är han 3,5 
och de har inte börjat med detta ännu. Han kan räkna till 25, och lägga ihop mm. Det har han 
lärt sig hemma. Fröknarna är impade och har precis satt honom med de stora barnen. han kan 
det för vi jobbar hemma. Behöver ingen skola för mitt lilla barn, behöver barnpassning. Inför de 
skolplikt och har ett schema på dagis kan jag kanske tänka om. med schema menar jag matte, 
svenska, geografi mm, anpassat för småskitar.” 
  

Följare 2  
Ons 16:09    

”Men pedagogik handlar ju inte enbart om att räkna, skriva, läsa etc.. Det finns många olika 
kunskaper och färdigheter. Att lära sig läsa finns inte med i förskolans läroplan däremot har 
man andra pedagogiska mål. Min äldsta kunde läsa när han började på förskola. Han knäckte 
läskoden strax efter 3 år. Han räknar och lägger numera som nybliven 5-åring 500-
bitarspussel.....det har de inte på förskoln, inte ens i förskoleklass J Men det finns ju andra 
sidor han utvecklar på förskolan. men visst handlar det om att de har någonstans att vara när 
man jobbar, men fortfarande har förskolan andra mål med sin verksamhet än dagis hade. Du 
säger ju inte barnkrubba t.ex. Varför gör du inte det? Det handlade ju också om barnpassning” 
  

Följare 7   
Ons 16:23 

”Jag tror att de flesta, inklusive mig själv, som säger dagis säger det för att det känns naturligt. 
Barnkrubba känns nog inte naturligt för så många, själv har jag aldrig hört det förut. JDe som 
säger dagis förknippar nog inte namnet med pedagogiken som används inom dagis/förskola. Jag 
säger städerska också, men numera kallas det lokalvårdare. Jag tror att dessa yrkesbenämningar 
utför samma arbete, men för mig är det naturligt och enkelt att säga städerska och därför brukar 
jag inte tänka på att säga något annat. Det finns dock ord som jag aktivt tänker på att inte 
använda tex neger. För mig är det inget negativt i det ordet utan det är bara en svart person, men 
eftersom så många svarta uppfattar det som stötande och känner sig kränkta om man säger så, 
så ändrar jag ordval av respekt för dem.  
Om förskolans personal skulle känna sig kränkta om jag sa dagis, så skulle det vara självklart 
för mig att inte använda det ordet, åtminstone inte när de hör, men så långt har det iaf inte gått 
på vårt "dagis"J” 
  

Följare 9  
Ons 16:41    

”jag säger inte barnkrubva för jag har aldrig hört talas om det. Säger inte heller andra begrepp 
som jag inte hört talas om. Säger inte barnvakt för att för mig är det nån som kommer hem till 
mig när jag ska göra annat. Säger inte heller dagmamma, för då lämnar man barnet hos en 
person som jobbar med barnpassning. Dagis är ordet jag lärde mig som barn och det hänger 
kvar. Hur många säger städare? Senare döptes det till lokalvårdare för att höja statusen. Och 
senare städtekniker för att höja statusen ytterligare.” 
 

Följare 10     
Ons 16:43 

”Min man säger lekis och jag säger dagis. Inget fel med det.” 

Följare 2   
Ons 16:53   

”Ja, man säger av gammal vana givetvis men det har ju också betydelse att innehållet i en 
verksamhet förändras. En förskollärare skiter ju inte i pedagogiken som du säger dig göra. Jag 
tycker att du sätter fingret på just rubriken i TS.”  

Följare 5      
Ons 16:54 

(Fråga till följare 9) ”Har du alltså inte hört talas om förskola?”  

Följare 5 
Ons 16:58    

”Jag tycker att det har med respekt för olika yrkesgrupper att göra vad man säger... 
Är man själv inte förskollärare, renhållningsarbetare eller städtekniker så kanske man tycker att 
man lika gärna kan säga dagisfröken, sopgubbe eller städare. Men om det är viktigt för dessa 
yrkesgrupper vad man säger så kan man väl anstränga sig lite..? Så tänker jag i alla fall. Det 
skulle aldrig falla mig in att kalla någon för dagisfröken eller sopgubbe.” 
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