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Abstract 

The aim of this study is to explore discourses that emerge in texts in pre-school quality reports 

from 2011-2015 and how pre-school practitioners talk about quality in pre-school. Because of the 

complexity of the concept of "quality" the study is limited to focus on and explore discourses about 

quality in preschool that emerge in texts where preschools make a comprehensive analysis and 

assessment of their educational activity and quality.  

 

Five texts from different pre-schools and three transcribed interviews/conversations with pre-

schoolteachers (one of these teachers has previous experience of being a preschool director) and 

one preschool director/teacher are analyzed. Three of the texts originate from communal pre-

school units in a larger city in Sweden and the other two are from smaller community pre-schools 

throughout the country. The texts and the statements in the interviews are analyzed from a social 

constructional perspective and with discourse analytical tools inspired by Norman Fairclough 

(2010). Two different dimensions are analysed; the texts and the discursive practice but mainly 

the focus is on the analysis of the texts.  

 

The result of the analysis of the texts and the statements from the interviews, shows two emerging 

discourses of quality; “measurability” and “meaning making”. These two perspectives about 

quality in pre-school stand side by side in the texts and dialogs which results in a “field of tension” 

between the discourses. The first discourse, measurability, can be related to a political agenda of 

management, financial interests and controllability where pre-school quality is connected to 

accomplishments and results. In this perspective, knowledge and learning connect to an idea that 

all children develop and learn in a predetermined and predictable manner and therefore becomes 

measurable. The second discourse, meaning making, has its roots in a social constructional 

perspective were learning and knowledge are socially constructed by language when people 

interact, and therefore knowledge and understanding are undergoing constant transformations by 

reflection and negotiation. 
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1. INLEDNING 

Kvalitet och systematiskt kvalitetsarbete är två begrepp som är och har varit högaktuella i 

samhällsdebatten rörande skolväsendet de senaste två årtiondena. Kvalitetsbegreppet och vad som 

betecknas som kvalitet är dock inte entydigt och kan uppfattas olika av olika personer i olika 

sammanhang och låter sig därför inte sammanfattas med några få ord eller meningar. Beroende på 

vilket perspektiv och med vilka glasögon som begreppet analyseras igenom framträder olika svar 

på vad kvalitet kan betyda här och nu. Lingvistikprofessorn Norman Fairclough, vid Lancaster 

University i England, menar att det är genom språket, i olika sociala praktiker, då vi ”talar” och 

”skriver” om olika fenomen, som innebörderna bestäms och som synliggör olika relationer, normer 

och värderingar som påverkar hur vi agerar och handlar i praktiken (2001, s. 20). 

 

I denna uppsats har fem olika förskolors texter i kvalitetsredovisningar samt tre transkriberade 

intervjuer med förskollärare analyserats med inspiration av en diskursanalytisk metod för att 

synliggöra vilka diskurser om kvalitet som framträder i texterna och samtalen. Denna uppsats gör 

anspråk på att försöka bidra till att öka medvetenheten och kunskapen om att språk och språkbruk 

i texter och tal om kvalitet kan spegla olika diskurser om kvalitet, vilka kan påverka läsarens bild 

av förskolans kvalitet och hur praktikerna i förskolans sociala praktik uppfattar sitt uppdrag. 

1.1 BAKGRUND - KVALITET I UTBILDNINGSVÄSENDET 

Ingegerd Tallberg Broman och Sven Persson, pedagogikprofessorer vid Malmö Högskola, tar upp 

att den alltmer omfattande globaliseringen gör att utbildning inte längre kan betraktas som en 

enskild nations inre angelägenhet. Detta ställer krav på politiker och skolmyndigheter, att styra 

och kontrollera utbildningsväsendet så att kvaliteten står sig i jämförelser med andra länder (2010, 

s. 12f.). 

 

Internationella aktörer, som exempelvis OECD (The Organisation for Economic Co-operation and 

Development), har en rad synpunkter på kvaliteten i svenska förskolor och skolor. I OECD 

rapporten “Improving Schools in Sweden: An OECD Perspective” (2015, s. 74) lyfts olika faktorer 

fram som förklaringar till att svenska elevers kunskaper, i olika ämnen och i jämförelse med andra 

länders elevers resultat, sjunkit drastiskt de senaste femton åren (PISA 2012, Skolverket, 2013). 

En av dessa faktorer är att kvaliteten på undervisningen har sjunkit, vilket i rapporten tolkas vara 

ett tecken på att de ekonomiska medel som tilldelas skolan inte används effektivt. För trots att 

Sverige spenderar mer pengar på skolväsendet än många andra länder i Europa så sjunker 

kunskapsresultaten, enligt rapporten (ibid.). I Europakommissionens rapport ”Barcelonamålen” 
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(COM, 2013:0322 final) lyfts begreppet kvalitet i barnomsorg fram som ett problematiskt område 

och i EU-kommissionens meddelande ”Förskola – en bättre grund för framtiden” (COM, 2011:66 

slutlig av den 17 februari 2011) efterlyses ett närmare europeiskt samarbete när det gäller frågor 

som handlar om kvalitet i förskolan. Kvaliteten är, enligt kommissionens rapport, ojämn i de 

europeiska länderna och därför har kommissionen nu inrättat en ”tematisk arbetsgrupp bestående 

av politiska beslutsfattare, akademiker och yrkesverksamma inom området förskola och 

barnomsorg med målet att upprätta en europeisk kvalitetsram för förskola och barnomsorg” (ibid. 

s. 13). Här handlar det om att se till att skapa ett humankapital av välutbildade medborgare och i 

detta perspektiv är barnen betraktade som en resursfaktor, enligt Gunilla Dahlberg, professor i 

pedagogik vid Stockholms universitet, Peter Moss, professor i barnomsorg vid University College 

London och Alan Pence, professor i barnomsorg vid University of Victoria, Kanada (2014, s. 109). 

Barnens kunskaper och framtida arbetsinsatser måste stå sig väl i den internationella konkurrensen 

för att kunna bidra till den nationella ekonomiska och sociala välfärden. Kvaliteten på 

utbildningsväsendet blir då av betydelse och i Finansdepartementets delrapport ”Utbildning för 

framtidens arbetsmarknad” (SOU 2015:90) sägs följande:  

Viktiga utgångspunkter är att utbildningsväsendet är centralt för ett lands framtida 

tillväxtmöjligheter, men att det inte bara handlar om mer utbildning i termer av utbildningsår eller 

utbildningsnivå. Utbildningens inriktning och kvalitet har i högsta grad betydelse. (SOU 2015:90, 

s. 22) 

 

I Skolinspektionens rapport ”Förskolans kvalitet och måluppfyllelse 2015–2017” (2016) lyfts 

kvalitetsarbetet upp som ett problemområde. En slutsats som rapporten kom fram till är att 

”resultat i förskolan upplevs vara svårdefinierat”. Ett problem som också framkom var att politiker 

på kommunnivå ”är osäkra” på förskolans mål och resultat och hur dessa kan ”mätas”. För att 

förskolan ska kunna bli ”likvärdig och hålla en god kvalitet”, menar Skolinspektionen, måste alla 

nivåer; från politiker och huvudmän till pedagogerna på avdelningarna, vara väl förtrogna med 

både vad skollagen säger om kvalitetsarbete och med målen i förskolans läroplan 

(Skolinspektionen, 2016, s. 15). Pedagogikprofessor Ove Karlsson, vid Mälardalens högskola, tar 

upp att ”intressentgrupperna”; politiker, medborgarna och föräldrarna, vill ha valuta för 

skattepengarna och nationen behöver ha ett utbildningsväsende som kvalitets- och resultatmässigt 

står sig internationellt och det är bland annat i relation till dessa perspektiv som denna sociala 

praktik, behovet att bedöma och granska kvaliteten i förskolan kan förstås (2003, s. 48f). 
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1.2 STYRDOKUMENT RÖRANDE KVALITET OCH KVALITETSARBETE I FÖRSKOLAN 

Här kommer en kort presentation av de lagar och styrdokument som är kopplade till kvalitet och 

det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Här ges en bakgrund till varför vi talar om kvaliteten 

i förskolan och varför den ska dokumenteras och redovisas samt hur kvalitetsbegreppet definieras 

i lag- och styrtexter.  

1.2.1 Kvalitetsarbetet i förskolan 

1998 (SFS 1997:702) infördes kravet på att särskild kvalitetsredovisning skulle upprättas på 

förskolan men detta krav togs bort i samband med att den nya skollagen (SFS 2010:800) började 

gälla. Även om kravet på att upprätta en särskild kvalitetsredovisning numera är borttagen så finns 

det ändå tydliga riktlinjer i skollagen (SFS 2010:800, kap 4, § 2–8) om att förskolor och skolor ska 

bedriva ett systematisk kvalitetsarbetet på alla nivåer; huvudmannanivå, enhetsnivå och lokal nivå 

och att detta arbete ska dokumenteras. Syftet med att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete är att 

få kunskap om förskolans kvalitet och se till att förskolan arbetar på ett sätt som gör att 

”verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa 

möjliga förutsättningar för utveckling och lärande” (Skolverket, 2016, s. 8; Lpfö98, 2016, s. 14). 

Ytterst handlar det om att ”alla barn och elever ska erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet 

oberoende av bostadsort, kön och social eller ekonomisk bakgrund” (Skolverket, 2015, s. 12). För 

att följa upp resultat och måluppfyllelse bör förskolechefen tillsammans med personalen och 

utifrån uppföljningen, ”analysera vad det är i enhetens verksamhet som påverkar och orsakar 

resultaten och måluppfyllelsen” (Skolverket, 2015, s. 31). Det vill säga ”hur arbetssätt och metoder 

i undervisningen påverkar barn och elevers lärande och utveckling” med utgångspunkt i de 

nationella målen (Skolverket, 2015, s. 28). 

1.2.2 Läroplanen för förskolan 

I förskolans första läroplan som kom 1998 stod det tydligt: ”i förskolan är det inte det enskilda 

barnets resultat som ska utvärderas. Betyg eller omdömen utfärdas inte” (Läroplanen för förskolan 

98, Lpfö98, 1998, s. 4), en formulering som idag är borttagen. Det finns inga kunskapsmål i 

läroplanen som barnen ska uppnå utan det är pedagogernas arbete och strävan mot målen som är i 

fokus. ”Barns utveckling och lärande ska följas, dokumenteras och analyseras” för att pedagogerna 

ska veta om de valda arbetssätten fått någon effekt på barns lärande och utveckling och därmed 

möjliggöra en analys och bedömning om arbetet är riktat mot att uppfylla de nationella målen i 

läroplanen (Lpfö 98, 1998/2016, s. 14). Syftet med uppföljningar och utvärderingar handlar om: 

att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. hur verksamhetens organisation, innehåll och 

genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och 

lärande. /…/ om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med 

målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn 

att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. (Lpfö 98, 1998/2016, s. 14). 
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1.3 SYFTE 

Genom analys och tolkningar av texter i förskolors kvalitetsredovisningar samt genom analyser av 

hur praktiker; förskolechefer och förskollärare ”talar om” kvalitet i förskolan kan diskurser ”om” 

kvalitet i förskolan synliggöras.  

 

Analyserna och tolkningarna kan bli användbara för praktikerna i förskolan då de ska dokumentera 

det systematiska kvalitetsarbetet på en verksamhets- eller enhetsnivå, för att medvetandegöra att 

språkbruket kan begränsa möjligheterna att tala om ett fenomen på andra sätt eller att texterna kan 

frammana en bild hos läsaren, av hur något är, som det enda sättet att se på saken eller som den 

enda sanningen om hur något kan tolkas och förstås. 

 

Syftet med denna studie är att medvetandegöra och belysa hur språket kan bidra, begränsa eller 

utveckla det egna kvalitetsarbetet genom att undersöka pedagogers tal och texter i 

kvalitetsredovisningar för att synliggöra olika diskurser som framträder då det skrivs eller talas 

om kvalitet i förskolan. 

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 

- Vilka diskurser i relation till kvalitet i förskolan framträder i förskolornas 

kvalitetsredovisningar i beskrivningarna av mål, arbetssätt och resultat?  

- Vilka diskurser om kvalitet i förskolan framträder i samtal med praktiker om kvalitet i 

förskolan?  
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2. TIDIGARE FORSKNING OM KVALITET I FÖRSKOLAN 

Jag kommer här att ta upp ett urval av tidigare forskning som lyfter fram olika sätt att tala om 

kvalitet, olika diskurser om kvalitet samt olika perspektiv på hur begreppet kvalitet i förskolan kan 

förstås. Områdena berör kvalitetsgranskning och kontroll, att kvalitet kan ses ur flera dimensioner, 

kvalitet för en likvärdig förskola och slutligen en kritik mot kvalitetsbegreppet. 

2.1 KVALITETSKONTROLL OCH GRANSKNING AV FÖRSKOLANS ARBETE 

Att följa upp och att utvärdera arbetet i förskolan är inget nytt fenomen. Didaktikprofessor Gunnar 

Åsén, vid Stockholms universitet, gör i Vetenskapsrådets forskningsöversikt ”Utvärdering i 

förskolan” (Åsén, G. & Vallberg Roth, A.-C., 2012, del 1) en historisk tillbakablick av hur 

utvärderingsarbetet inom förskoleverksamheten i Sverige har förändrats genom årtiondena.  

 

Under 1980-talet, innebar begreppet ”utvärdering” att personalen bedömde sitt eget arbete och 

utvärderingarnas ”intressenter” – vem som skulle få kunskap om hur väl arbetet utfördes – var 

främst personalen själva. Detta kom att förändras under 1990-talets ”ekonomiska nedgång” då 

kraven på en mer kostnadseffektiv offentlig sektor ökade vilket, enligt Ove Karlsson (2003, s. 48), 

medförde att en ny företagsinspirerad mål- och resultatstyrningsmodell infördes i kommunerna.  

 

I samband med detta tog också ett omfattande utvecklingsarbete fart för att formulera nationella 

mål och former för uppföljning och utvärdering i förskolan (Åsén & Vallberg Roth, 2012, s. 28). 

Statsvetaren Evert Vedung, vid Uppsala universitet (2002), som diskuterar olika modeller och 

metoder som används för att analysera och redovisa kvalitet, säger: 

Ur den representativa demokratins synvinkel är nämligen måluppfyllelsemodellen helt central, 

eftersom den grundas på idén om den parlamentariska styrkedjan. Mål satta på hög politisk nivå 

(eller på förvaltningsnivå men på delegation från den politiska nivån) är inte vilka mål som helst. 

De har framkommit genom konstitutionella procedurer, som gjort att de institutionaliserats som 

representativa församlingars mål. Medborgare och valda ombud har legitim anledning ta reda på 

huruvida dylika mål har uppnåtts på fältet. (Vedung, 2002, s. 140) 

 

Denna sociala praktik, att systematiskt kontrollera och granska kvaliteten i de politiskt styrda 

kommunala verksamheterna, kan alltså ses i ljuset av att det finns en trend i samhället att mäta och 

utvärdera effekterna av skattefinansierade insatser och åtgärder, för att kontrollera att resurserna 

används ”effektivt” och att resultaten svarar mot de fastställda nationella målen för verksamheten. 
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2.2 DEN FLERDIMENSIONELLA PEDAGOGISKA KVALITETEN I FÖRSKOLAN 

Sonja Sheridan, pedagogikprofessor vid Göteborgs universitet, som har skrivit och forskat om 

utvärdering och utveckling av den pedagogiska kvaliteten i förskolan, menar att kvalitet inte bara 

kan betraktas eller definieras på en nivå. Olika nivåer och perspektiv, från ett globalt och 

samhälleligt perspektiv till den lokala förskolans och pedagogernas och föräldrarnas perspektiv, 

samspelar. Dessa nivåer kan inte särskiljas helt oproblematiskt i den sociala praktik som förskolan 

utgör eftersom de tillsammans har kopplingar till varandra (Sheridan, 2001, s. 22f.). 

The quality can be evaluated at various levels: economic, political and philosophical, as well as at 

the process. From a pedagogical perspective, these levels cannot be separated in practice because 

the economy sets the structural frames and constitutes the reality for teachers’ everyday working life 

and affects children directly. (Sheridan, 2001, s. 102) 

 

Enligt Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelsson, professorer i pedagogik vid Göteborgs 

universitet, kan den pedagogiska kvaliteten i förskolan relateras till strukturella kriterier, alltså de 

förutsättningar som förskolan har som exempelvis personaltäthet, budget, lokaler och personalens 

kompetens. Det kan också handla om processkvalitet; hur målen tolkas och omsätts i praktiken. 

Sett ur ett lärarperspektiv så kan resultatkvaliteten vara hur väl pedagogerna lyckas tillvarata 

barnens intressen och förenat dessa med de nationella målen i läroplanen och på så sätt bedöma 

kvaliteten, det vill säga ”vad har barnet lärt sig i relation till de nationella målen?” (Sheridan et al. 

2009, s. 19ff.). 

2.3 KVALITET FÖR LIKVÄRDIG FÖRSKOLA 

Sven Persson som tar upp likvärdighetsaspekten i förskolans uppdrag, menar att uppdelningen av 

olika typer av kvalitetsaspekter; process- och strukturkvaliteter, i redovisningar är ”fruktbart” 

eftersom det är i förutsättningar som handlar om förskolans struktur; ekonomi, personalresurser, 

barnantal etcetera, som likvärdighetens villkors styrs medan det är i processerna; i interaktionen 

mellan pedagogerna och barnen som kännetecknen för kvalitet synliggörs. Kvaliteten i 

förskoleverksamheten avgörs därmed i det konkreta mötet med barnet och kvalitetens 

”brännpunkt” blir då i grunden en fråga om hur förskolepersonal ”förstår, agerar, lyssnar på barnet, 

hur man förmår att se barnets potential och handla så att barnet känner sig engagerat, dugligt och 

aktivt i sitt lärande” (Persson, 2015, s. 7). En likvärdig förskola innebär att alla barn ska ha 

möjlighet att mötas av förskolepersonal som har kompetens, kunskap och förutsättningar att möta 

barnet/barnen så att de pedagogiska relationerna håller en hög kvalitet (Persson, 2015, s. 6f.). 
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2.4 KRITIK MOT BEGREPPET KVALITET I FÖRSKOLAN 

Gunilla Dahlberg et al. (2014, s. 176ff.) tar upp att själva kvalitetsdiskursen eller konstruktionen 

av kvalitetsdiskursen ”är helt innesluten i den logiska positivismens tradition” där jakten efter den 

ultimata och slutgiltiga sanningen om hur något är, står i fokus. Vidare tar författarna upp att ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv på lärande och utveckling ”passar som hand i handske” med 

kvalitetsdiskursen. Att mäta kvalitet i relation till barnens utveckling eller förmågor blir enkelt om 

barns utveckling betraktas som förutsägbart, där alla barn i princip följer samma förutbestämda 

utvecklingsprocess (ibid, s. 187). 

 

Ur denna aspekt kan därför kvaliteten i förskolan riskera att reduceras till en fråga om huruvida 

barnet vid en viss ålder har vissa förutbestämda och fördefinierade färdigheter, kunskaper eller 

förmågor. Att bedöma resultatkvaliteten utifrån ett barnperspektiv är därför något som författarna 

framför en kritik mot (Dahlberg et al. 2014, s. 187). De lyfter även fram att det finns svårigheter 

med att bedöma om ett barn har lärt sig något specifikt som en direkt följd av förskolans arbete 

eller om barnet har lärt sig detta utanför förskolan, av andra kamrater och genom andra erfarenheter 

i andra sammanhang (ibid, s. 183). 

 

Trots att begreppet kvalitet i sig inte har någon ”essens” och väntar på att bli upptäckt ”därute” så 

menar Dahlberg, Moss & Pence att begreppet kvalitet används som en ”sanning”, en 

trygghetsfaktor och ett tillförlitlighetsmått på att verksamheten eller tjänsten uppfyller vissa 

kriterier, vissa mått, som är granskade och fastlagda av någon oberoende expertis (Dahlberg et al. 

2014, s. 174ff).  

 

Vidare menar författarna att kvalitetsdiskursens innehållsmässiga aspekt av kvalitetsbegreppet, det 

vill säga ”hur identifierar vi kvalitet?” upptar en stor del av diskursen. De menar att frågorna 

egentligen borde fokusera på ”vad vi menar med kvalitet och varför?” och ”vem har bestämt att 

just dessa definitioner är det som är kvalitet?”. Genom dessa frågor vidgas begreppet till att även 

omfatta ett maktperspektiv – vem har makten att ställa upp dessa kriterier och indikationer, resultat 

och målformuleringar? Med fokus på att försöka identifiera kvaliteten i förskolan kommer metoder 

för att mäta, för att hitta så objektiva mått på kvaliteten som möjligt, alltid att vara aktuella. 

Begreppet kvalitet i sig är en konstruktion vars innebörder varierar, eftersom vi människor är olika 

och hur vi värderar olika saker är subjektivt. Här uppstår det därför ett dilemma med själva 

mätandet då ”måtten” på kvalitet är beroende av vilken och vems måttstock vi använder (Dahlberg 

et al. 2014, s. 178). 
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Jag har använt mig av två teoretiska utgångspunkter i denna uppsats; ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv och diskursanalys som teori. Dessa perspektiv är både relevanta och intressanta som 

utgångspunkt då de båda utgår från språket som en betydelsefull beståndsdel i vår 

kunskapsbildning, lärande och hur vi tillsammans konstruerar en förståelse och uppfattningar om 

olika fenomen runt omkring oss.  

 

Först redovisas det socialkonstruktionistiska perspektivet följt av en presentation av diskursanalys 

som teori, där begreppet diskurs förklaras samt utvalda delar av Faircloughs (2010) 

diskursanalytiska metod, vars analytiska metod denna uppsats inspirerats av, lyfts fram. Sist i 

denna del kommer jag att beskriva och motivera de analytiska begrepp som jag har använt i min 

analys. 

3.1 ETT SOCIALKONSTRUKTIONISTISKT PERSPEKTIV 

I detta perspektiv anses kunskapen uppkomma i ett mellanmänskligt (interpersonellt) sammanhang 

där språket har en central roll för interaktionen mellan människor och mellan människor 

(subjekten) och objekten i vår omvärld, enligt filosofiprofessor Magdalene Thomassen vid 

Universitet, Norge (2007, s. 205ff). Hon belyser att det handlar om hur vi sätter ord på det som vi 

upplever, hur nya begrepp och diskurser, sätt att tala om olika saker och om hur olika sociala 

fenomen konstrueras i möten mellan skribenter och läsare och mellan talare och lyssnare i den 

sociala kontext som praktikerna befinner sig i. Kunskap och förståelse skapas i mötet, här och nu. 

Gränserna för var en diskurs om ett fenomen börjar och slutar är svårt att fastställa eftersom texter 

och uttalanden kan förstås och tolkas på olika sätt av olika människor (ibid). Vår värld är 

föränderlig och när nya fenomen uppstår eller när ett fenomen blir ett ”problem” måste vi kunna 

tala om dem. Om olika fenomen inte har en klart uttalad diskurs (hur vi talar om ett visst fenomen) 

måste denna konstrueras tillsammans. En aspekt som Thomassen (2007, s. 207) tar upp som ett av 

”målen” för just denna ansats är att det gör det möjligt för oss att konstruera men också att 

dekonstruera olika fenomens förgivettaganden, vilket betyder att vi skulle kunna tala om vissa 

fenomen ”på ett annat sätt”. 

 

Vivien Burr (2015, s. 2), professor i kritisk psykologi vid universitetet i Huddersfield, England, 

beskriver ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som ett avståndstagande från ett positivistiskt 

perspektiv på kunskap, en kunskap som utgår från att det finns ”absoluta sanningar” om något och 

där uppdelningar och kategoriseringar av både människor och objekt tas för givna. Kunskap om 

något, menar hon måste sättas i en historisk och kulturell kontext för att kunna förstås. Om det 

fanns en enda sanning om allt vi erfar och har kunskap om skulle det heller inte behövas eller ske 



 

9 

 

någon förändring. Synen på och förståelsen av olika fenomen bestäms i mellanmänskliga språkliga 

interaktioner, en här och nu överenskommelse. Om vi ser på dessa språkliga överenskommelser 

med en kritisk blick och ifrågasätter förgivettaganden möjliggör detta att vi kan se på samma 

fenomen med andra ögon - det behöver inte vara på just detta sätt (ibid. s. 3). 

 

Inom socialkonstruktionismen har både språket och sociala mellanmänskliga relationer centrala 

roller för att skapa mening. Begrepp som exempelvis ”naturlig” kritiseras och att något definieras 

som ”naturlig” eller ”normal” är endast möjligt om vi alla är överens om vad som är naturligt eller 

normalt, något som i princip är omöjligt att göra eftersom definitionerna skiljer sig från person till 

person. Om vi som individer rör oss i en snäv sfär av människor, som alla säger samma sak om 

något och har samma uppfattningar om något, utmanas inte den rådande uppfattningen, förståelsen 

eller diskursen (hur vi talar om olika saker). Yttranden som ”så här är det i förskolan” eller ”så här 

har vi alltid gjort på vår förskola” är ”sanningar” som vid närmare granskning troligen inte 

stämmer. Det skulle betyda att alla som arbetar i eller som kommer i kontakt med förskolan 

definierar kvalitet på exakt samma sätt, som ett objekt med fasta kriterier, ett slags 

”universalkvalitet” som gäller för alla förskolor (Burr, 2015 s. 2ff.).  

 

Kritik mot det socialkonstruktionistiska perspektivet skulle kunna vara att ”allting” i världen tycks 

vara relativt, omförhandlingsbart och konstruerat och beroende av vilket perspektiv vi utgår ifrån 

när vi ser på olika fenomen. Burr menar dock att det visst finns en reell värld som påverkar oss, 

men det är inte förrän vi börjar tala om sakerna eller fenomenen i denna värld som det uppstår 

diskurser som kan begränsa ”hur” vi talar om dem och ”hur” de kan förstås. Som jag tolkar det är 

det inte förrän vi börjar tala om ”kvalitet i förskolan” som diskurser, olika sätt att tala om detta 

fenomen, skapas (Burr, 2015, s. 103ff.). Hur något kan förstås eller uppfattas är därmed, som jag 

förstår det, ”relativa” i den bemärkelsen att det går att tala om saker och fenomen ”på andra sätt”. 

Språket är inte neutralt och ord och meningar bär på olika innebörder och värderingar. Små ord 

som ”är” eller ”blir” kan få stor betydelse. Ett exempel: ett barn ”är” inte ”på ett visst sätt” utan 

”blir” i vissa situationer (orolig, bråkig, busig etc.). Ett litet ord som ”är” kan få barn att stämplas 

som hopplösa fall. Jämför ”Lina är ett bråkigt barn” (inget att göra något åt eller hur ska vi 

korrigera Linas oförmåga att leka som folk?) och ”Lina blir stökig i hallen när hon ska klä på sig” 

(aha, hon är alltså bara stökig i vissa situationer och inte alltid!). Kan det vara så att hon behöver 

stöd vid påklädningen? ”Situationen” kanske går att ändra så att Lina slipper ”bli” stökig?  
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3.2 DISKURSANALYS SOM TEORI 

Här kommer jag att ge en beskrivning av begreppet diskurs samt presentera ett teoretiskt 

perspektiv, utifrån Faircloughs kritiska diskursanalys (2001, kap. 6), på hur texter och uttalanden 

kan analyseras för att synliggöra diskurser om socialt konstruerade fenomen som exempelvis 

kvalitet i förskolan. Jag kommer i slutet av denna del beskriva och motivera de analytiska begrepp 

som jag har använt i min analys. 

3.2.1 Diskurs – vad är det? 

Marianne Winther Jørgensen, universitetslektor i kultur och mediaproduktion vid Linköpings 

universitet och psykologiprofessor Louise Phillips vid Roskilde universitet, beskriver mycket 

enkelt begreppet diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (2000, s. 7). Den 

franske filosofen och idéhistorikern Paul-Michel Foucault (1926–1984) definierade 

diskursbegreppet som ett system av uttalanden som tillsammans blir ett sätt att tala om ett ämne 

eller olika fenomen:  

the term discourse can be defined as the group of statements that belong to a single system of 

formation; thus I shall be able to speak of clinical discourse, economic discourse, the discourse of 

natural history, psychiatric discourse. (Foucault, 1969/2002, s. 121) 

 

För att exemplifiera detta i förskolans sociala kontext så skulle vi kunna säga att det finns diskurser 

som uttrycks då vi talar ”om” barnen i förskolan, hur vi talar ”om” lärande och utveckling eller, 

som i denna uppsats, hur pedagoger talar ”om” kvalitet eller ”hur” begreppet kvalitet i förskolan 

framställs i text. Diskurserna är en del av oss, eftersom vi befinner oss i olika diskursiva 

sammanhang, olika sociala praktiker. Vår förståelse för hur vi uppfattar och förstår olika fenomen 

eller skeenden, artikuleras genom språket och språkbruket. Dessa språkligt konstruerade 

överenskommelser är länkarna som gör att vi människor tillsammans kan skapa en gemensam 

kunskap eller förståelse för de sammanhang och situationer som vi befinner oss i. Norman 

Fairclough (2001, s. 20), menar att diskurser inte kan analyseras och förstås enbart utifrån ett 

lingvistiskt (grammatiskt/språkligt) perspektiv utan att hänsyn tas till den sociala praktik där sätten 

att tala om fenomenet är aktuella (ibid. s. 9). Han argumenterar också mot att det skulle vara något 

slags ”sunt förnuft” som styr hur vi talar, våra föreställningar och våra åsikter. De bilder och 

föreställningar vi har i huvudet om något (enkelt beskrivet) och som Fairclough (2001, s. 20) kallar 

”members resources (MR)”, påverkar ”hur” vi kan tala om, förstå eller tolka ett visst fenomen. 

Dessa inre föreställningar har inte bara dykt upp i våra huvuden av sig självt utan har frambragts i 

en socialt och historiskt genererad praktik där vi är deltagare och medkonstruktörer och som även, 

om jag tolkar honom rätt, påverkar våra sociala handlingar, hur vi medvetet eller omedvetet agerar 

och handlar och våra rutiner och vanor.  
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En snarlik beskrivning gör Vivien Burr som säger följande om diskurser: “they have their origin 

not in the person’s private experience, but in the discursive culture that those people inhabit” (Burr, 

2015, s. 77). I ett socialkonstruktionistiskt perspektiv så föds vi alltså in i en social praktik med 

redan bestämda sätt att tal om saker och ting (ibid.). Om vår förståelse om något inte ifrågasätts så 

bidrar ”sunt förnufts-förklaringar” till att bevara sätten att tala om saker på ”ett visst sätt” (ibid. s. 

9). Ett exempel skulle kunna vara att pedagogerna i förskolan agerar eller talar om ett fenomen på 

ett sätt som tas förgivet och att de är omedvetna om att alla handlingar eller hur de talar om något 

”på ett visst sätt”, har en historia med rötter i den sociala praktik som förskolan utgör vilket kan 

påverka hur de arbetar med barnen, hur de talar om barnen och som i detta fall – hur de talar om 

kvalitet i förskolan. 

 

Förutom att diskurserna möjliggör socialisation och lärande, vi kan tala om olika fenomen, kan 

diskurser samtidigt begränsa möjligheterna att tala om olika fenomen ”på andra sätt” (Thomassen, 

2007, s. 207). Fairclough (2001, s. 91) säger att det finns maktrelationer och ideologiska processer 

som påverkar diskurserna. Inte en sådan maktrelation där en person bestämmer vad någon annan 

ska göra utan en makt som begränsar eller möjliggör hur och i vilka sammanhang, vilka praktiker, 

vi kan, får eller inte kan tala om olika saker. Foucault säger följande om att makt inte kan fungera 

utan diskurser:  

in a society /…/ there are manifold relations of power which permeate, characterize and constitute 

the social body, and these relations of power cannot themselves be established, consolidated nor 

implemented without the production, accumulation, circulation and functioning of a discourse.” 

(Foucault, 1980, s. 93) 

 

Det finns både uttalade och dolda begränsningar och möjligheter att tala om olika saker men alla 

diskurser är, ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, föränderliga. När Fairclough (2001, s. 199) 

diskuterar diskurser rörande barns språkutveckling så säger han att: ”dominant order of discourse 

are probed, challenged, and transformed”. Om så inte var fallet skulle detta betyda att det, om vi 

spetsar till det, i princip skulle vara omöjligt att tala om ”andra sätt att lära sig” om alla lärare i 

förskolans praktik deltar i ett konstruerande och rekonstruerande av en diskurs som ”tar för givet” 

att alla barn ”lär sig på exakt samma sätt”. Ur ett språkligt perspektiv skulle denna uppsats i viss 

mån kunna tillskrivas vara emancipatorisk, frigörande, i den bemärkelsen att den har potential att 

bidra till förändring eller att utmana rådande diskurser om hur kvalitet framställs i texter i 

förskolornas systematiska kvalitetsarbete eftersom språk och språkbruk är sociala konstruktioner 

som är föränderliga. 
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3.2.2 Diskursanalys - en flerdimensionell analysmetod 

Diskursanalys betecknas som en teori och metod – en ”paketlösning” (Winther Jørgensen & 

Phillips, s. 2000, s. 10) vilket gör det svårt att särskilja dem från varandra. Här gör jag en kortare 

beskrivning av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som jag har använt som inspiration i 

mina egna analyser. Jag kommer senare att återkomma till ”hur” jag har använt diskursanalys som 

metod i del 4 – ”Metod”. 

 

Fairclough (2010, s. 20) menar att en diskursanalys kan göras på flera plan. Texter som analyseras 

måste tolkas och sättas i relation till den diskursiva praktik som den har skrivits inom och därefter 

förklaras och ställas i relation till ett socialt sammanhang. Dessa tre delar kan analyseras 

tillsammans eller var och en för sig (Winther Jørgensen et al. 2000, s. 74.). Fairclough (2010, s. 

21) beskriver det med denna modell (fig. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 1. Avritad från Winther Jørgensen et al. 2000, s. 74) 

 

En textanalys sätter fokus på texternas grammatiska struktur, språkliga aspekter eller ordval genom 

att använda olika begrepp som ”verktyg” vid analysen. Jag har tolkat det som att syftet med 

analyserna är att med hjälp av dessa verktyg försöka hitta olika mönster i texterna eller samtalen 

som kan påvisa ”ett visst sätt” att tala om något och som sedan kan härledas till eller betecknas 

som en diskurs.  

 

I den diskursiva praktiken undersöks hur texter produceras och konsumeras genom exempelvis 

dokumentstudier. De dokument och de transkriberade samtalen som jag har analyserat kan ses som 

diskursiva praktiker eftersom de förmedlar en viss sorts kunskap om något, i det här fallet, 

information om förskolornas kvalitet eller hur det talas om kvalitet i förskolan. Själva formen på 

dokumenten eller mitt valda samtalsfokus på kvalitet i förskolan kan också tillskrivas stå för en 

diskursiv praktik då de också begränsar vad som kan beskrivas i dokumenten eller vad det talas 

om i samtalen. Vid en analys av den sociala praktiken sätts den diskursiva praktiken in i ett större 
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socialt sammanhang. Här blir exempelvis kvalitetsredovisningar en manifestation av en social 

praktik som i sin tur ingår i ett större struktur av andra diskurser, en diskursordning, enligt 

statsvetarna Göran Bergström och Kristina Boréus vid Stockholms universitet (2016, s. 375ff.). 

3.2.3 Diskursteoretiska analysbegrepp 

I denna uppsats, som syftar till att undersöka vilka diskurser, sätt att tala om kvalitet i förskolan, 

som framträder i texter och samtal kommer jag att använda följande begrepp som verktyg i 

analysen av texterna och samtalen; ”transitivitet”, ”modalitet” samt ”hegemoni”, ”antagonism” 

och ”intertextualitet”, vilka jag här nedan kommer att beskriva, förklara och exemplifiera (Winther 

Jørgensen et al. 2000, s. 13, 85ff.; Fairclough, 2001, s. 43, kap.6; Bergström & Boréus, 2016, s. 

376; Boréus & Bergström, 2016 s. 279ff.):  

 

Transitivitet – kan enkelt beskrivas som relationerna mellan subjekt och objekt, ”hur subjekt och 

objekt förbinds med processer; handlingar eller händelser”. En handling är något som sker eller 

utförs medvetet och avsiktligt av någon. Händelser är något som sker utan att någon har gjort något 

och utom ”kontroll” – som ett naturfenomen – något som bara sker av sig självt utan inblandning 

av en att aktör (exempelvis pedagogen). Ett exempel på hur begreppet skulle kunna användas, som 

jag tolkar det, skulle vara att jämföra fraserna ”pedagogerna har arbetat med boksamtal för att 

barnen ska få möjlighet att utveckla en förståelse för texters innehållsmässiga aspekt” med ”barnen 

har god läsförståelse”. Den förstnämnda frasen visar att det sker en handling. Det finns aktörer 

som agerar (pedagogerna) och mottagare för handlingen (barnen). I det sista exemplet framställs 

barnens förmågor som ett resultat av något som bara har hänt, utan vidare förklaring om hur barnen 

har utvecklat denna förståelse. Begreppet kan därför, som jag uppfattar det, användas vid analysen 

av mina texter för att till exempel påvisa hur barnens (subjektens) lärande och kunskaper i relation 

till begreppet kvalitet (objektet) uppfattas och framställs samt pedagogernas arbetssätt och roll 

som ett kvalitetsmått i verksamhetens arbete mot målen i läroplanen.  

 

Modalitet – betyder ”sätt” och uttrycks genom hjälpverb som exempelvis ”bör”, ”ska” och 

”måste”. Att titta på en menings modalitet kan handla om att synliggöra i vilken riktning som 

uttalandet görs, relationen mellan den som talar och vem som är mottagare av texten och med 

vilken auktoritet uttalandet görs (Fairclough, 2001, s. 105). Ett exempel på hur modaliteten kan 

förändras med ordet ”ska”. Jämför ”barnen utvecklar…” med ”barnen ska utveckla…”. Det 

sistnämnda kan tolkas som att det finns en auktoritet som ”bestämmer” att något ”ska” göras. Ord 

som ”kanske”, ”troligen”, ”kan” eller ”kan inte”, ”förmodligen” och ”tror” påvisar också modalitet 

men uttrycker istället en osäkerhet eller en låg grad av instämmande hos författaren eller talaren. 

Dessa ord kan skapa en distans mellan författare/talare och det som uttrycks. Om författaren (i 
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detta fall oftast förskolechefer) eller talaren (pedagogen) använder hjälpverbet ”har” uttrycker 

detta en säkerhet eller en hög grad av instämmande i sitt uttalande som i exempelvis ”alla barn 

”har” utvecklat en förståelse för kretslopp i naturen”, kan detta tolkas som en ”sanning”. Verbet 

”är” visar också på en hög säkerhet i uttalandet och betecknas som en kategorisk modalitet 

(Winther Jørgensen et al. 2000, s. 88; Fairclough, 2001, s. 106f.). Begreppet modalitet kan vid en 

analys av mina texter påvisa med vilken säkerhet ett uttalande görs eller mening skrivs men också 

påvisa ett maktperspektiv mellan den som skriver och den som är läsare – det jag skriver är ”sant”. 

Begreppet blir också användbart för att analysera ords, frasers eller uttalandenas tillhörighet till en 

specifik diskurs. Små men betydelsebärande ord (verb) som till exempel ”är” eller ”har” kan 

signalera att uttalandet görs från ett visst perspektiv eller uppfattning vilka jag kan koppla till en 

viss diskurs om kvalitet. 

 

Begreppen hegemoni, antagonism och intertextualitet kommer jag att använda då jag analyserar 

texterna och den diskursiva praktiken i slutet av resultat- och analysdelen. Begreppet ”hegemoni” 

kan i sammanhanget definieras som att en diskurs inte utmanas och därmed skulle kunna betecknas 

som den enda diskursen om ett samhällsfenomen medan begreppet ”antagonism” kan definieras 

som att det pågår ett ”betydelsekrig” mellan två eller flera diskurser om vilken som ska vara den 

gällande. Dessa två begrepp är användbara i uppsatsen för att analysera diskursernas 

maktförhållande och om en diskurs utmanar en annan diskurs (Bergström et al. 2016, s. 373, 376). 

Vid analysen av den diskursiva praktiken kommer jag att också att använda begreppet 

”intertextualitet” (Bergström et al. 2016, s. 376) för att beskriva eventuella samband mellan 

texterna eller om texterna kan kopplas till andra typer av texter, som exempelvis styrdokument, 

eller peka på att texterna kan relateras till en viss diskurs om kvalitet.  

 

Att göra en analys för att undersöka vilka diskurser som framkommer i olika kvalitetstexter eller i 

samtal med pedagoger handlar inte om göra en bedömning av förskolornas kvalitet. Det handlar 

istället om att få syn på mönster i formuleringar som kan tolkas som ”sanningar” om vad som kan 

betecknas vara ”normalt” eller om texterna förmedlar förklaringar som tar för givet att det är på 

ett visst sätt – en slags ”common sense”-formuleringar (Fairclough, 2001, s. 64) och som kan bidra 

till att den diskursiva makten, hur det talas om något, bibehålls. 
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4. METOD 

Här presenteras de metodologiska ställningstagande jag har gjort innan och under studien genom 

att jag först kommer att beskriva hur det empiriska materialet för uppsatsen har tagits fram, 

diskursanalys som metod samt hur studien har genomförts. Sist kommer en metoddiskussion som 

tar upp forskarens position, validitet och reliabilitet, för- och nackdelar med den valda metoden, 

problem med offentliga dokument som empiri samt etiska överväganden.  

 

Enligt Runa Patel, tidigare lärare i forskningsmetodik vid Linköpings universitet och Bo Davidson, 

professor i beteendevetenskap vid Linköpings universitet (2011, s. 121), är det i en kvalitativ studie 

”praktiskt” att analyserna påbörjas och utförs löpande under den inledande 

materialinsamlingsfasen. Jag har arbetat abduktivt, det vill säga, jag har pendlat mellan läsning av 

tidigare forskning, teorier och analys av empirin redan från början av min studie.  

4.1 MATERIALINSAMLING 

Jag började med att söka på Internet efter texter kopplade till olika förskolors systematiska 

kvalitetsarbete och styrdokument från Skolverket. Därefter började jag söka efter 

forskningsartiklar samt litteratur som handlade om kvalitet och systematisk kvalitetsarbetet i 

förskolan. Sökord i biblioteksdatabaser och på Internet för att hitta relevant forskning och litteratur 

har varit kvalitet, förskola, kvalitetsredovisning, bedömning, Foucault, Fairclough, diskurser samt 

diskursanalys. Engelska sökord har varit assessment, quality, quality work, preschool, early-year 

education, European council, discourse, discourse analysis.  

4.1.1 Urval 

Mitt undersökningsfokus har varit att analysera hur begreppet kvalitet ges olika språkliga och 

innebördsmässiga dräkter i texter och i tal. Inledningsvis tänkte jag enbart analysera texter men 

för att få ett mer varierat underlag beslöt jag mig för att även göra ett antal intervjuer i form av 

samtal. Tiden var en faktor och därför var det av vikt att snabbt göra ett urval av texter samt få tag 

i relevanta informanter som kunde ställa upp med relativt kort varsel. Skriftliga förfrågningar 

skickades till ett par förskolechefer om möjligheten att få samtala med dem om kvalitet i förskolan. 

Till slut blev det tre samtal med praktiker på olika förskolor; ett gruppsamtal och två enskilda 

samtal. Jag mejlade till de förskolechefer, vars dokumentation jag ville analysera, i syfte att 

informera om att jag tänkte använda deras texter och att de hade möjlighet att invända mot att 

dessa skulle användas. När studien avslutades hade inga invändningar inkommit. 

4.1.2 Empiriskt material 

• Fem kvalitetsredovisningar från åren 2011–2015, ca 110 sidor 

• Tre transkriberade intervjuer/samtal, ca 150 minuter, med en förskolechef och tre 

förskollärare 
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4.1.3 Textdokumenten 

Kvalitetsredovisningarna är hämtade från fem kommuners hemsidor. Ingen av dokumenten är 

äldre än sex år. Tre texter härrör från förskoleenheter i en större stad i Sverige och två texter 

kommer från förskolor i mindre kommuner i Sverige. I de granskade texterna, som relaterar till 

läroplanskapitlet ”Lärande och utveckling” (Lpfö 98/2016), finns det rubriker som återkommer i 

alla dokumenten: 

• Mål som exempelvis politiska nämndmål, enhetsmål och/eller läroplansmål.  

• Arbetssätt - beskrivningar av hur pedagogerna har arbetat eller vad de har gjort.  

• Resultat och analys – vad som skulle åstadkommas eller beskrivningar av relationen 

mellan mål och arbetssätt samt reflektioner om måluppfyllelse. 

 

Målen som utvärderas i dokumenten är i den större kommunen satta på flera nivåer; 

kommunfullmäktige, nämndmål och enhetsmål/förskolans mål. Det är ingen av dessa texter som 

har med läroplanens exakta målformuleringar. I texterna från de mindre kommunerna är målen 

antingen direkt hämtade från läroplanens kapitel ”Lärande och utveckling” (Lpfö 98/2016) eller 

så har de formulerat egna mål med utgångspunkt i läroplansmålen. De fem 

kvalitetsredovisningarna har av anonymitetskäl inte tagits med i referenserna.  

4.1.4 Samtalen 

Steinar Kvale, professor i pedagogisk psykologi vid Universitetet i Oslo universitet och Svend 

Brinkmann, professor i allmän psykologi och kvalitativa metoder vid Aalborgs universitet (2014, 

s. 65), tar upp att ansatser som fokuserar på analyser av exempelvis diskurser och hur vi med 

språket konstruerar vår verklighet, ser intervjun som en social praktik där fokus ligger på ”hur” 

någon uttrycker sig i intervjun eller ”hur” de formulerar sina svar – hur det talas om ett fenomen.  

 

Utifrån mina frågor och min ansats valde jag därför att intervjua i en form som mer liknade ett 

samtal än med förbestämda frågor (Patel & Davidson, 2011, s. 82). Samtalen inleddes med några 

öppna inledande frågor rörande ”temat” kvalitet i förskolan och hade en mycket låg grad av 

standardisering (Patel & Davidson, 2011, s. 76). Jag har transkriberat hela samtalen och i 

resultatredovisningen kommer denna markering […] visa att det uppstått en kortare paus i samtalet 

och eventuella kursiveringar visar att ett ord har betonats. Text som har utelämnats markeras med 

/…/. Beteckningar som använts vid redovisningen av samtalen och texterna: I = intervjuaren (jag), 

P1-P4 = de fyra pedagoger jag samtalade med, samt Enhet 1–5 = de fem förskolorna vars 

dokument jag har använt mig av. Informanterna har ingen koppling till de kvalitetsredovisningar 

som jag har använt som empiriskt underlag. En förklaring till detta är att mitt beslut om att utöka 

mitt empiriska underlag med intervjuer/samtal gjordes efter det att urvalet av texterna 

(kvalitetsredovisningarna) redan hade gjorts.  
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4.2 DISKURSANALYS SOM METOD 

En diskursanalys är ingen enhetlig metod eller begrepp. Metoden är svårfångad då det inte ges 

några exakta riktlinjer eller beskrivningar för hur en analys ska gå till. Allt material som används 

inom diskursanalysen tillskrivs vara beskrivningar av en verklighet uppbyggd av språket, enligt 

universitetslektor Eva Bolander och pedagogikprofessor Andreas Fejes vid Linköpings universitet 

(2015, s. 95). En diskursanalys kan både göras kvantitativt genom att exempelvis räkna 

förekomsten av ord eller uttryck eller kvalitativt i den bemärkelsen att vissa grammatiska 

analysbegrepp används för att synliggöra diskurser genom att leta efter mönster i hur något sägs 

eller skrivs (Boréus & Bergström, 2016, s. 289).  

 

Texterna och samtalen som relaterar till begreppet kvalitet i min studie består inte av en enda 

diskurs utan en samling, ett system, av diskurser som tillsammans utgör en ”diskursordning” som 

verkar i en social praktik (Winther Jørgensen et al. 2000, s. 76). Att det finns flera diskurser om 

kvalitet synliggörs i de perspektiv som jag tidigare tagit upp i del 2 – ”Tidigare forskning”. Ett 

exempel på en diskurs om kvalitet är en ”effektivitetsdiskurs” som är kopplad till den mål- och 

resultatstyrningsmodell som finns i kommunerna (Karlsson, 2003, s. 48). Ett annat exempel kan 

vara en ”nyckeltalsdiskurs” som speglar att det är relationen mellan personaltäthet och hur väl 

verksamheten fungerar som definierar kvalitet i förskolan (Persson, 2015, s. 86). Ett sista exempel 

relaterar till en kritisk diskurs där kvalitet inte ses som ett statiskt objekt utan som 

omförhandlingsbar, relationell och relativ (Dahlberg et al. 2014, 174ff.; Burr, 2015, s. 103ff.). I 

denna uppsats har jag enbart inspirerats av Faircloughs analysmodell (se fig. 1 under rubrik 3.2.2) 

och jag har valt att inte analysera alla delarna i modellen utan fokuserat på analys av texterna och 

viss mån den diskursiva praktiken. 

4.2.1 Tillvägagångssätt vid analysen 

Jag började med att läsa igenom de insamlade texterna flera gånger för att få en bild av innehållet. 

Redan vid insamlingen av dokumenten gjordes en första gallring då jag letade efter dokument som 

hade ungefär samma rubriker och innehåll. Från ett urval av tio kvalitetsredovisningar gallrades 

fem bort. Eftersom textmassan var omfattande valde jag att enbart fokusera på de delar i 

redovisningarna som beskrev mål, arbetssätt och resultat/analys. Att grammatiskt analysera stora 

textmassor, mening för mening, är ett tidskrävande arbete och lämpar sig bäst på kortare texter. 

Därför har jag under hela analysprocessen, från urval av materialet till klassificering och 

kategorisering av resultatet i rubriker/teman kombinerat en grammatisk analys av texterna och 

samtalen med en läsning på en explicit nivå, det vill säga som ”vanlig läsning”, utan en grammatisk 

analys, för att analysera ordval, vad som sägs och för att hitta mönster i texterna som kan betecknas 

tillhöra en diskurs (Boréus & Bergström, 2016, s. 289).  
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Jag läste sedan igenom de utvalda delarna flera gånger och gjorde en enklare kodning av texterna 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 242). Detta innebär att jag färgmarkerade meningar som skulle 

kunna användas vid min grammatiska analys i olika teman genom att titta på hur mål, resultat och 

arbetssätt formulerats och beskrivits (se teoriavsnitt 3.2.3). Framställs något som en ”sanning”? 

(modalitet), är uttalandena osäkra eller säkra (modalitet), vilken/vilka relationer mellan aktörerna 

och handlingarna framkommer i beskrivningarna av exempelvis arbetssätten? (transitivitet). 

 

Vid analysen av den diskursiva praktiken ställde jag följande frågor till mitt material: - I vilket 

syfte har texterna skrivits och vilka är det som är mottagare? - Vilka är det som är läsarna? - I 

vilket syfte och sammanhang har texterna kommit till och hur är det tänkt att texterna ska 

”konsumeras”. - Finns det några samband mellan texterna och kan texterna kopplas till andra typer 

av texter och som kan indikera att texterna kan relateras till en viss diskurs om kvalitet? Här 

använder jag begreppet ”intertextualitet” i analysen, ett begrepp som jag beskrivit i teoriavsnittet 

3.2.3. 

4.3 METODDISKUSSION 

Här följer en diskussion och beskrivning av forskarens position vid genomförandet av en 

diskursanalys, en diskussion om begreppen reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning, för- och 

nackdelar med metodvalet samt hur väl metoden fungerat i förhållande till mitt syfte samt problem 

med offentliga dokument som underlag i undersökningar. Avslutningsvis redovisar jag de etiska 

ställningstaganden som jag har gjort.  

4.3.1 Forskarens position i en diskursanalytisk studie 

I socialkonstruktionistiska forskningsansatser och metoder, dit jag räknar diskursanalys, är inte 

forskaren eller den undersökande studenten en fristående observatör av de texter eller tal som 

analyseras och tolkas (Fairclough, 2001, s. 139). I denna studie har jag haft insyn i det diskursiva 

sammanhanget, genom min långa erfarenhet av att arbeta i förskola och genom mina studier till 

förskollärare. Hur jag väljer att analysera och tolka, vilka teoretiska begrepp jag lyfter fram 

tillsammans med min egen förförståelse för kontexten förskola och kvalitetsarbete, kommer att 

påverka mina analyser och tolkningar. Min förförståelse och mina tolkningar av det empiriska 

materialet blir i sig ett sätt att tala om, en diskurs, om studieobjektet ”diskurser om kvalitet i 

förskolan” och mina analyser och tolkningar blir en del av diskursen. Fairclough (2001, s. 139) 

menar att ett självmedvetet förhållningssätt, för att inte dra förhastade ”förnuftstolkningar”, är av 

vikt i en diskursanalytisk studie. 
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4.3.2 Validitet och reliabilitet 

För att bedöma kvaliteten på en kvalitativ studie bedöms hela forskningsprocessen och begreppen 

validitet (noggrannhet), och reliabilitet (tillförlitlighet) är ”sammanflätade” (Patel & Davidson, 

2011, s. 105f.). För att få en mer allsidig och rättvisande bild, för att öka en undersöknings validitet 

kan flera olika typer av källor och materialinsamlingsmetoder användas, så kallad ”triangulering” 

(ibid. s. 107). Kvaliteten på en studie påverkas även av hur jag väljer ut informanter och vilka 

textdokumenten jag använder  är dokumenten och informanterna relevanta?   

4.3.3 För- och nackdelar med vald metod  

Det är inte bara empirin som får betydelse för kvaliteten på min studie utan även hur jag har 

analyserat och tolkat mina data och huruvida de valda teorierna och begreppen jag har använt kan 

ses som relevanta i sammanhanget.  

 

Det finns kritik mot diskursanalysen som metod, enligt Bergström & Boréus (2016, s. 399ff.). Dels 

är metoden inte entydig utan det finns olika inriktningar som har olika fokus dels är inte metoderna 

särskilt väl beskrivna när det gäller tillvägagångssätten. Diskursanalys definieras som både en teori 

och metod, där de teoretiska utgångspunkterna är mycket mer omfattande än det som beskrivits 

och lyfts fram i denna uppsats. Själva analysen görs genom att vissa valda begrepp används; 

ideologiska eller grammatiska, vilka dessutom kan modifieras för att passa den egna studien 

(Bergström & Boréus, 2016, s. 403). Vissa analysbegrepp är inte helt enkla att förstå utan kräver 

en ganska stor insikt och kunskap om språk och grammatik och gärna en insikt i andra 

forskningsområden och ämnen. Ytterligare en aspekt är att det tar tid att analysera texter med 

enbart grammatiska verktyg. En kombination av diskursanalys med andra analysmetoder, som är 

tydligare beskrivna, kan underlätta analysarbetet (Boréus & Bergström, 2016, s. 289). Bergström 

& Boréus (2016, s. 399f.) menar att det finns faktorer som påvisar fördelar med att använda sig av 

diskursanalys som metod. Texter och bilder tar alltmer plats i våra liv vilket gör att ett fokus på 

forskning om texter och bilder blir befogat. Som analysverktyg för att synliggöra dolda 

maktrelationer är metoden användbar. Det kan exempelvis handla om att granska hur vissa grupper 

av människor framställs i media och läroböcker. En annan fördel är att metoden ändå ger 

användaren en tydlig ram som analysen ska göras inom. Även om det ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv inte är möjligt att helt avgränsa sig från sitt material som 

forskare så gör användningen av olika analytiska begrepp ändå det möjligt att skapa en viss distans 

till materialet. De grammatiska analysbegreppen har fungerat tillfredsställande i min studie. Mina 

analyser visar att de språkliga och grammatiska aspekterna i olika texter eller hur vi talar om något 

säger något om de föreställningar som finns om ett visst fenomen. Hur vi talar om något säger 

också något om vår kunskap om något, vilket perspektiv som vi utgår ifrån och att olika ideologier 
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kan skönjas i vissa typer av uttalanden som görs i en specifik kontext. Mina tolkningar är säkert 

påverkade av min förförståelse för förskolans sociala praktik och min bild, mina ”member 

resources, (MR)” (Fairclough, 2001, s. 20), av hur det talas om kvalitet i förskolan. Givetvis 

hoppas jag att tolkningen av mitt empiririska material påvisar olika sätt att tala om något som kan 

härledas till, kategoriseras eller betecknas som en diskurs. I en begränsad studie som denna uppsats 

är det dock svårt att dra några alltför generella och slutgiltiga slutsatser av analyserna.  

4.3.4 Offentliga dokument som empiriskt underlag 

Ett problem med att använda offentlig dokumentation som analysunderlag, som lyfts av Annica 

Löfdahl, professor i pedagogik och Héctor Pérez Prieto, professor i pedagogiskt arbete vid 

Karlstad universitet, är att kvalitetsredovisningar eller verksamhetsberättelser ofta speglar en 

tillrättalagd bild av verksamheten och att texterna egentligen beskriver en ”en verksamhet som inte 

finns”. Eftersom förskolorna inte bara måste redovisa sin kvalitet till politikerna och 

skattebetalarna utan även till presumtiva föräldrar, blir dokumentens texter en faktor som gör att 

förskolan kan konkurrera med andra förskolor genom att locka föräldrar att välja just deras 

förskola och därmed se till att platserna är fyllda, vilket i sig blir ett ekonomiskt incitament som 

kan få betydelse för hur kvaliteten i förskolan formuleras och beskrivs i texterna (Löfdahl & Pérez 

Prieto, 2014, s. 170). 

 

Karin Lager, filosofie doktor i pedagogik vid Göteborgs universitet (2015, s. 20), tar upp att 

policytexter, som exempelvis verksamhetsplaner eller kvalitetsredovisningar, kan ge en splittrad 

bild av verksamheten då flera diskurser konkurrerar om utrymmet och därmed påverkar hur 

praktikerna ska omsätta texterna till handling. Hur innehållet ska tolkas, menar hon, försvåras av 

att det kan finnas flera konkurrerande diskurser i samma text.  

 

Det som också är intressant att lyfta fram är att det inte finns ”ett” sätt att följa upp, utvärdera och 

analysera förskoleverksamheten på utan det finns flera olika modeller, självvärderingar och 

analysverktyg att tillgå. Eftersom det inte finns några entydiga riktlinjer om vilka ”mallar” som 

ska användas för att få fram ett underlag för uppföljningar, analyser och utvärdering, blir det upp 

till varje förskola, förskoleenhet eller kommun att komma på eller att välja en modell, en matris 

eller ett arbetssätt som passar dem när de arbetar för att ta fram underlagen.  

 

Vedung säger att ”faran med alla utvärderingsmodeller är att de används alltför okritiskt och att 

beslutsfattare felaktigt tror att en enda modell kan lämna slutliga svar på centrala frågor” (2002, s. 

141). 
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4.3.5 Etiska överväganden 

Det finns flera etiska aspekter som har tagits hänsyn till i denna undersökning. Jag har följt 

Vetenskapsrådets riktlinjer (2011) då studien innefattar intervjuer där enskilda individer svarar på 

frågor. Enligt de riktlinjer för god forskningssed som fastställts av Vetenskapsrådet ska all 

forskning ställas i relation till hur individers integritet ska skyddas så att deltagandet i forskningen 

inte påverkar dem negativt. Det kan handla om att beskrivningar och resultat i en undersökning 

inte framställs på ett sätt som kränker eller förödmjukar någon. De som deltagit i min studie i 

egenskap av informant har, enligt Vetenskapsrådets riktlinjer, skriftligen informeras om 

undersökningens syfte och givit sitt samtycke till att delta i undersökningen. De har också upplysts 

om att de när som helst får ångra sitt deltagande. Informanter har också blivit informerade om att 

utsagorna inte kommer användas – nyttjas - annat än i den aktuella studien (Patel & Davidson, 

2011, s. 63). Jag har dessutom avidentifierat informanterna genom anonymiserande beteckningar 

och jag uteslutit information som skulle kunna koppla informanterna till en viss förskola. Jag har 

även skriftligen informerat berörda förskolechefer vars texter jag slutligen kom att använda som 

underlag i analysarbetet. Jag har i vissa texter tagit bort eller ändrat något enstaka ord, som jag 

bedömt inte varit i avgörande för analyserna, för att göra texterna mer anonyma eftersom 

ordagranna avskrivningar av förskolornas dokumenttexter kan göra dem träffbara vid sökning på 

Internet och kan leda till att källan för texterna avslöjas.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

Denna analys är, som jag tidigare tagit upp, inspirerad av Faircloughs (2001) tredimensionella 

analysmodell; text, diskursiv praktik och social praktik. Jag har dock enbart fokuserat på att 

analysera texterna och den diskursiva praktiken. Textanalysen belyser de två diskurser som jag 

tolkat som mest framträdande i de fem kvalitetsredovisningar samt i pedagogernas uttalanden i 

samtalen.  

 

Den första diskursen har jag rubricerat som ”mätbarhetsdiskursen” och den andra som 

”meningsskapandediskursen”. Tillsammans ger de ”två olika” bilder av hur kvalitet i förskolan 

framställs och hur pedagogerna uppfattar begreppet kvalitet i förskolan. Rubriken ”I 

spänningsfältet mellan mätbarhet och meningsskapande” lyfter fram att det finns en konflikt 

mellan de två diskurserna. Sist gör jag en redovisning av den diskursiva praktiken – att i text 

redovisa kvalitet i förskolan. 

 

I mina analyser av texterna och samtalen använder jag begreppen ”modalitet” och ”transitivitet” 

för att synliggöra hur mål, arbetssätt och resultat/analys har formulerats i texterna samt i samtalen 

om kvalitet. Hur olika formulering och ord som exempelvis ”har”, ”ska”, ”kan” har använts eller 

om ett skeende framställs som en händelse (av sig självt) eller påvisar att det är någon som 

”handlar” (agerar) för att något ska ske, kan synliggöra, som jag tolkar det, att uttrycket görs utifrån 

ett visst perspektiv eller diskurs om kvalitet (Winther Jørgensen et al. 2000, s. 13, 88; Fairclough, 

2001, s. 43, 106f.; Boréus & Bergström, 2016, s. 279ff.).  

5.1 MÄTBARHETSDISKURSEN 

Här har jag samlat och kategoriserat texter och uttalanden som jag analyserat och tolkat som att de 

tillhör en mätbarhetsdiskurs. Jag har delat upp diskursen i underkategorier som påvisar teman eller 

olika perspektiv på hur mätbarheten framträder och som tillsammans kan sägas vara delar av 

diskursen. Redovisningen av analysen varvas med mina tolkningar och jag avslutar delen med en 

sammanfattande tolkning av analysen.  

5.1.1 Barns kunnande och förmågor som ett kvalitetsmått 

I förskolornas mål- och resultatformuleringar blir kopplingarna mellan kvalitet och barnens 

förmågor och utveckling synliga. ”Hur” målen eller resultaten formuleras säger något om hur man 

ser på barns lärande och utveckling. Att tillskriva mål eller resultat med fokus på barns utveckling 

av en förmåga eller att de vid en viss tidpunkt har uppnått en viss förståelse eller kunskap (i det 

här fallet vid årets slut) indikerar på, som jag tolkar det, att barnens lärande och utveckling ses som 

mätbar.  
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Här följer några exempel hämtade från enheternas beskrivningar av mål- och resultat: 

Enhet 1: Barnen har förståelse för olika begrepp och ord och kan uttrycka sig på flera sätt  

Enhet 2: Barn har ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp  

Enhet 3: Samtliga barn kommunicerar på olika sätt, de lär sig nya ord och kan uttrycka sig. Barnen 

läser för varandra och de frågar efter sånger och lässtund.  

Enhet 5: Barnen har en förståelse för naturvetenskap 

(Förskoleenheterna 1, 2, 3 samt 5, kvalitetsredovisningar) 

Att beskriva mål eller förväntade resultat med formuleringar som ”barnen har…” kan alltså tolkas 

som att barnens lärande och olika förmågor har definierats som uppnåendemål, det vill säga att de 

ska ha utvecklat förståelse för naturvetenskap/språk. Om vi tittar på formuleringar genom 

begreppet modalitet, som både kan säga något om ”sanningshalten” i uttalandet och med vilken 

auktoritet uttalandet görs, så tolkar jag det som att enheterna vill ge en bild av att ”alla barn” 

kommer att ha de förmågor man formulerat i målet (i slutet av året?) och att detta uttrycks med 

stor säkerhet (det finns inga ”kanske” eller ”tror” i meningarna). De som har skrivit detta har 

dessutom auktoritet att bestämma att dessa resultat är de som enheten ska ha i årets slut. Detta kan 

kanske tyckas vara okontroversiellt men användningen av ordet ”har”, gör att formuleringen kan 

tolkas som att målet eller resultatet är fixerat och därmed mätbart. Antingen ”har” barnen en 

förståelse för ämnet eller bedöms kunna något de som de inte kunde förut eller så har barnen ”inte” 

förståelse. 

 

Eftersom mål eller resultat har formulerats med hög säkerhet (modalitet) så kan det också tolkas 

vara en sann bild som förmedlas. Genom att använda orden ”barnen har” eller ”barn har” kan dessa 

formuleringar också indikera en sanning (modalitet) som förmedlar en bild om att ”alla barn” har 

uppnått samma förståelse för naturvetenskap (ett ämne som dessutom starkt har reducerats till ett 

snävt objekt i texten) eller att ”alla barn” ha utvecklat ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp, 

samtidigt.  

 

Relationen mellan barnens förmågor och mätbarhet synliggörs alltså, som jag tolkar det, då 

texterna beskriver barnens förmågor som något som har uppnåtts genom att använda det modala 

hjälpverbet ”har”. Användningen av ordet ”kan” (modalitet) visar också att uttalandet görs med en 

stor säkerhet som kan tolkas som en sanning. I den sista meningen används ordet ”samtliga”, ett 

ordval som istället skulle kunna uttryckas ”100% av alla barnen kommunicerar på olika sätt” – ett 

uttalande som också uttrycks med hög säkerhet - det är en sanning och som tydligt kan knytas till 

en mätbarhetsdiskurs. 



 

24 

 

5.1.2 Pedagogernas arbetsinsatser som kvalitetsmått 

I följande exempel sätts pedagogernas arbete i fokus. Att skriva ”pedagogerna”, ”vi”, ”arbetslaget” 

påvisar transitivitet, det vill säga vilken relation den som skriver har eller vilken position den som 

skriver dokumentet tar. Exemplen visar att det finns någon, en auktoritet, som talar om vad andra, 

medarbetarna, ska göra eller att den som skriver texten inkluderar sig själv i arbetet. Här följer 

några olika exempel på hur målen formulerats i texterna (de mål som i detta sammanhang redan 

definierades vid årets början): 

Enhet 1: Arbetslaget ska ta tillvara på varje barns nyfikenhet och utmana deras begynnande 

förståelse för språk och kommunikation 

Enhet 3: Vi ska skapa förutsättningar för ditt barn att utveckla sina språkliga och kommunikativa 

förmågor 

(Förskoleenheterna 1 och 3, kvalitetsredovisningar) 

I båda texterna beskrivs processerna som handlingar då det finns deltagare som ska handla; 

”arbetslaget” eller ”vi” och mottagare för processen: ”varje barn” eller ”ditt barn”. Ytterligare en 

aspekt i analysen är hur deltagarna, de som ska göra något, framställs. Modaliteten kan ses i de tre 

olika benämningar som används; förskolan ”ska”, arbetslaget ”ska” och vi ”ska”. I de två första 

benämningarna är det ”någon” som talar om vad ”andra” ska göra medan orden ”vi ska” signalerar 

att den som skrivit texten ser sig själv som delaktig i processen. Som jag tolkar det så speglar dessa 

exempel och användandet av ordet ”ska” en målsättning som blir mätbar. Antingen har 

medarbetarna skapat förutsättningar eller så har de inte gjort det. I följande resultatformulering 

kopplas pedagogernas arbete direkt till barnens lärande och utveckling: 

Enhet 2: Vi ser att vårt arbete med högläsning och litteratur med barnen har gett resultat – barnen 

visar stort intresse för böcker och de läser mer spontant 

(Förskoleenhet 2, kvalitetsredovisning) 

Deltagarna, ”vi” (pedagogerna) har handlat på ett sätt som gett ett mätbart resultat hos barnen – 

barnen läser ”mer” och de visar intresse för böcker. Eftersom uttalandet gör med hög säkerhet 

(modalitet) så synliggörs en stark koppling mellan pedagogernas arbete och ”effekterna” på 

barnen. 

5.1.3 Kvantifiering i relation till kvalitet 

I kvalitetsredovisningar upptar en betydande del av textmassan redovisningar av förskolans 

”kvalitet” i siffror, vilket indikerar att kvalitet ses som kvantifierbar. I alla de analyserade 

dokumenten finns det redovisningar av resultat från föräldraundersökningar och resultat från 

personalens egna bedömningar av sitt arbete genom så kallade ”självskattningar”. I flera av 

kvalitetsredovisningarna sätts alla resultat i relation till ett mått - en siffra. Procentsatser från 

föräldraundersökningar och siffror från självskattningar framställs som att de säger något om 
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förskolans kvalitet. I följande exempel, från tre olika kvalitetsredovisningar, blir det alltså tydligt 

att kvalitet är mätbart och att siffror spelar en stor roll i den egna bedömningen av förskolans 

kvalitet. Exemplen är hämtade från enheterna 1, 3 och 4:  

Enhet 1:  Vi anser att vi har en god kvalitet av förskoleverksamheten. Föräldrars nöjdhet i 

brukarundersökningen stärker detta, 91 % av föräldrarna anser det, enligt 

förskoleundersökningen 2015 (2014–88%).  

(Förskoleenhet 1, kvalitetsredovisning) 

I meningen ovan används orden ”vi anser” ett uttalande som görs med en hög säkerhet (modalitet) 

och därmed framställs som en sanning. Att motsäga detta ”faktum” är svårt när det faktiskt finns 

ett underlag som stärker detta uttalande då resultaten i siffrorna ”talar sitt eget språk”. Dessutom 

förstärks detta med uttalandet ”föräldrarna anser det…”. I alla följande uttalanden står föräldrarnas 

”nöjdhet” mätt i siffror eller gradering av den egna arbetsinsatsen som en måttstock på 

förskolornas kvalitet: 

Enhet 3:  Alla förskolor når minst resultatet 3 i sina självskattningar. 

Enhet 4:  Enheten bedömer att den helt har uppfyllt åtagandet 

I förskoleundersökningen 2015 har enheten totalt höjt andelen nöjda föräldrar i målet 

kring språk från 88 % (2014) till 90 % (2015) 

Förskolan X 96 %. Det ligger på samma nivå som föregående år. Andelen nöjda 

vårdnadshavare på förskolan Y är 83 %. Det har ökat med fem procentenheter i jämförelse 

med förra året (78 %). Andelen nöjda vårdnadshavare på förskolan Z är 100 %. Det har 

ökat med sju procentenheter i jämförelse med förra året (93 %). 

Enheten skattar sig på 3,6 i årets kvalitetsindikator vad det gäller matematik och språk. 

Förra året skattade sig personalen på 3,6. Likvärdigheten mellan förskolorna är lika. 

(Förskoleenheterna 3 och 4, kvalitetsredovisningar) 

Här uttrycks alltså tydligt relationen mellan kvalitet i förskolan och de mätbara resultaten i 

brukarundersökningen då föräldrarnas ”nöjdhetsgrad” blir ett uttryck för god kvalitet. För att 

kunna tolka siffran 3,6 krävs det dock att läsaren vet vad det är indikatorn egentligen betyder, vilka 

kriterier som bedömningarna har gjorts utifrån samt vilken resultatskala som siffran kan sättas i 

relation till, men några förklaringar till läsaren ges dock inte i texten.  

 

Antalet aktiviteter eller olika typer av insatser eller arbetssätt kan också tolkas som ett mått på 

kvalitet då det kan förmedla en bild av att ”här är det en förskola där personalen är aktiva och 

barnen får uppleva en massa saker”. I några av kvalitetsredovisningar radas aktiviteter eller 

arbetsmetoder upp efter varandra medan det i en redovisning helt saknas beskrivningar av hur de 

har arbetat för att nå målen.  
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Här följer ett exempel på en ”lista” med insatser/aktiviteter: 

Enhet 4:  -Skapat en inspirerande språkmiljö.  

-Utmanat och stimulerat barnen ytterligare i deras utveckling samt uppmärksammat 

språket i vardagen  

-Pedagogerna använder sig av ”X”-materialet. Ett lekfullt arbetssätt där man arbetar med 

språket genom olika aktiviteter (läsning, sång, ordförståelse, rim och ramsor etc.) 

-X-metoden, ett språkutvecklande material från företag X, används för att stimulera den 

tidiga språkutvecklingen med stödtecken 

(Förskoleenhet 4, kvalitetsredovisning) 

De beskrivna arbetssätten eller arbetsinsatsernas formuleringar kan också tolkas som att ”gör vi” 

så lär sig barnen något. Den första meningen ”skapat en inspirerande språkmiljö” saknar dessutom 

helt deltagare, varken pedagoger eller barn nämns och meningen kan tolkas som en händelse 

(transitivitet) ”ett görande” vilket i sammanhanget ”arbetssätt” = ”göra” blir ett mått som kan 

relateras till kvalitet som mätbart. Jämför med föregående utdrag från enhet 4 med följande utdrag 

från ett av samtalen där informanterna resonerar om begreppet kvalitet i relation till mängden 

aktiviteter:  

P2:  Precis, jag håller med. Det är mycket beroende på hur man arbetar. För ser man att kvalitet […] 

på att man […] besökte en massa museer och sen gör man ingenting av det – är det kvalitet? 

I:  Menar du att det är mängden?  

P3:  Yes. 

P2:  Precis, som att det kan ses som kvalitet därför då jag redovisar för min chef […] då redovisar 

jag för mina föräldrar att […] att vi har så hög kvalitet därför att vi gör en massa olika saker. 

Är det kvalitet? 

(intervju, informant P2 och P3, gruppsamtal, 2016-11-20) 

Informanten (P2) ifrågasätter alltså att mängden aktiviteter eller att aktiviteterna i sig är ett mått 

på att verksamheten kan definieras hålla en hög kvalitet. 

5.1.4 Sammanfattning 

Analysen visar att det finns formuleringar som i sig inte behöver tolkas tillhöra en 

mätbarhetsdiskurs. Användandet av ord som ”har”, ”kan” eller ”ska” (modaliteter) visar dock på 

att det finns en möjlig koppling till mätbarhet. Analysen sätter också fokus på att formuleringarna 

ger en bild av vad det pedagogerna ska göra och en bild om ”hur” barn lär. Vem eller vad det är 

som sedan ska utvärderas blir otydligt – barnens kunnande eller förskolans och pedagogernas 

arbetssätt? Formuleringar där barnens förmågor och kunnande sätts i fokus och pedagogernas roll 

eller arbete inte nämns, kan möjligtvis tolkas som att ”ansvaret” för att barnen utvecklar eller 

skapar en förståelse, en färdighet eller ett kunnande om något, förflyttats till barnen själva eller att 

detta lärande mot ett specifikt mål är något som sker ”naturligt”, något som bara sker av sig självt 

(transitivitet). Om lärande ses som förutsägbar och att alla barn följer samma kunskapsutveckling 
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är formuleringarna i sin ordning. Barn som inte utvecklas som förväntat kan då bedömas avvika 

från den ”normala utvecklingen” och vi kan tala om att de har ”brister” i sin utveckling. I ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv på utveckling och lärande sker inget ”naturligt” eller av sig 

självt utan är något som sker i språklig interaktion med andra. Det som blir uppenbart då texterna 

läses är att det är oklart vad som kan betecknas som resultat och hur detta ska beskrivas. Några 

förskolor ser barnens utveckling eller barnens förmågor som ett resultat medan en enhet drar 

slutsatsen att den egna arbetsinsatsen har resulterat att barnen läser mer eller visar intresse för 

böcker. Båda perspektiven kan dock tillskrivas, som jag tolkar det, en mätbarhetsdiskurs där 

arbetets resultat eller barnens uppnådda förmågor är ett mått på kvalitet. 

5.2 MENINGSSKAPANDEDISKURSEN 

Här har jag samlat och kategoriserat texter och uttalanden som jag analyserat och tolkat tillhöra en 

meningsskapandediskurs. Jag har delat upp diskursen i underkategorier som påvisar teman som 

tillsammans kan sägas vara delar av diskursen men som också synliggör bredden av diskursen. 

Redovisningen av analysen varvas även här med mina tolkningar och jag avslutar delen med en 

sammanfattning av analysen.  

 

Det är främst när arbetssätten analyseras närmare som det blir klart att det är i dessa formuleringar 

som kvalitet som meningsskapande processer blir synliggjorda. Till skillnad från 

mätbarhetsdiskursen ges här en annan och mer varierad bild av förskolans arbete. Det är också i 

dessa formuleringar som ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på lärande och utveckling kan 

skönjas och att fokus ligger på att skapa meningsfulla lärsituationer för barnen. 

5.2.1 Pedagogernas reflektioner om sitt arbete 

Här lyfter jag fram hur det talas och skrivs om förskolans kvalitet i relation till ”resultat” i 

förskolans kontext. I följande samtalsutdrag lyfter informanten (P4) fram att det är svårt att göra 

en direkt koppling mellan den egna arbetsinsatsen och barns lärande:  

P4: Ja, det är ju bedömning det gör man ju, tycker jag, alla delar i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Man måste göra en bedömning var man befinner sig och man ska göra en bedömning av vilka 

utvecklingsåtgärder vi behöver. Vi måste göra en bedömning…hur ska vi göra det? och sen 

göra en bedömning hur har det gått? Det handlar ju väldigt mycket om att göra bedömningar. 

I:  Att det som ni gjort fått någon effekt? 

P4:  Det är ju jättesvårt att säga vad som av […] vad för […] jag kan ju se till exempel att ett barn 

har utvecklat sitt skriftspråk […] då kan jag ju inte med säkerhet säga att det var vårt arbete på 

förskolan som har bidragit till den här utvecklingen, eller? Det kan man ju hoppas men många 

barn uttrycker ju liksom själva ”Det är min storebror eller storasyster som har tränat mig”. Det 

sker ju ett lärande överallt eller i alla fall många situationer […] inte bara i förskolan […] det 

är ju nästan omöjligt att säga vad som har bidragit till barns utveckling och lärande. Feedback 

från föräldrarna […] mitt barn pratar mycket om det här […] jobbar ni med det här på 

förskolan? Till exempel årstider…   

(intervju, informant P4, enskilt samtal, 2016-11-24) 
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Här tolkar jag det som att informanten ser det som problematiskt att ”mäta effekterna” av det egna 

arbetet i relation till barns lärande. Detta tar sig utryck då informanten uttrycker osäkerhet 

(modalitet) genom att säga: ”då kan jag ju inte med säkerhet säga att det var vårt arbete på förskolan 

som har bidragit till den här utvecklingen, eller?” Ord som ”kan”, ”inte” och ”omöjlig” samt att 

ställa sig frågande till något: ”eller?” blir här ett tecken på att uttalandet görs med stor osäkerhet. 

När informanten säger att: ”det sker ju ett lärande överallt eller i alla fall många situationer […] 

inte bara i förskolan” tolkar jag det som att informanten intar ett konstruktionistiskt perspektiv på 

lärande. Utifrån detta perspektiv blir det därför svårt att använda barnens kunskaper och lärande 

som en mätbar kvalitetsfaktor. I en av de analyserade enheternas analystext framställs en 

fokusväxling från barnens lärande till pedagogernas arbete: 

Enhet 4:  Vi behöver förklara och definiera vår barnsyn och de teoretiska ställningstaganden som 

ligger till grund för vår praktik i dag och hur vi ska arbeta för att implementera det vi vill 

att arbetet ska utgå ifrån och hur vi skapar dessa sammanhang för våra barn. Vi har [...] 

valt att försöka lägga större fokus på verksamheten än barnet. I enlighet med läroplanen 

har vi satt ett tydligt fokus på pedagogen och på de sammanhang som de skapar runt 

barnet för lärande. 

(Förskoleenhet 4, kvalitetsredovisning) 

I ovanstående exempel är det pedagogernas arbete som ses som viktiga. Här talas det mer om hur 

pedagogerna ska arbeta än om att lyfta fram barnens prestationer och att tala om vad barnen kan, 

ska kunna eller hur de har utvecklats. Skeenden och relationen mellan pedagogerna och barnen 

(transitivitet) synliggörs i uttalanden som: ”hur vi skapar dessa sammanhang för våra barn”. Här 

utrycks att det är någon (vi) som ska ”handla” eller ”göra något” (skapa sammanhang) för någon 

(våra barn) vilket vänder blicken mot det egna arbetet i stället för på barnen. Det talas inte om ”hur 

många” sammanhang som skall skapas utan det handlar mer om ett förhållningssätt till lärande 

och kunskap, som jag tolkar det, där skapandet av kommunikativa meningsfulla sammanhang 

utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv ses som kvalitet. 

5.2.2 Meningsskapande arbetssätt 

Det är i beskrivningarna av arbetssätten som den meningsskapande diskursen blir mest 

framträdande. Här riktas också blicken mer mot pedagogernas arbete än barnens lärande. 

Texternas beskrivningar av arbetssätten visar ett pedagogiskt perspektiv som kan tillskrivas ett 

socialkonstruktionistiskt syn på lärande och att lärande kan ske på olika sätt - både genom 

kommunikation och utforskande. 

Enhet: 2 Vi utgår från att barnen lär hela tiden och på många olika sätt i möten med andra barn och 

vuxna. Vi uppmuntrar barnens utforskande, nyfikenhet och lust att lära. Vi använder oss 

av ett utforskande och undersökande arbetssätt där barnen utmanas i sitt tänkande och där 

de får utökad kunskap och erfarenhet i det de arbetar med. Matematik är enhetens 
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övergripande tema även det här året.  Barnen och pedagogerna undersöker tillsammans 

vad matematik är genom att använda sig av utforskande förhållningssätt. De jämför, 

sorterar, klassificerar, observerar ställer hypoteser, undersöker, drar slutsatser och 

kommunicerar. Varje förskola har valt ett område inom matematik som innehåll för 

undersökande. Pedagogerna skapar tillsammans med barnen miljöer både inomhus och 

utomhus där undersökande och utforskande möjliggörs under hela dagen. Miljöerna ska 

vara tillgängliga för barnen och innehålla varierat material kring matematik. Material 

kommer att tillföras successivt under tiden. Pedagogerna utmanar barnen vidare i sitt 

tänkande genom att de ställer frågor och låter barnen vara med och reflektera kring sitt 

arbete. 

(Förskoleenhet 2, kvalitetsredovisning) 

Här synliggörs också skeenden och relationer mellan pedagogerna och barnen (transitivitet) genom 

uttalanden som: ”vi använder oss av ett utforskande och undersökande arbetssätt där barnen 

utmanas”. Här utrycks att det är ”någon” (vi) som ska göra handla (använda sig av ett utforskande 

och undersökande arbetssätt) för att någon (barnen) ska utmanas, vilket sätter fokus på det egna 

arbetet i stället för på barnen. Det talas heller inte om att en specifik aktivitet ger ett mätbart utfall 

i barnens kunskapsbildning utan om ett förhållningssätt till lärande och utveckling och där, som 

jag tolkar det, pedagogernas arbete syftar till att ge barnen flera och olika tillfällen att kunna 

utmana sina förmågor i meningsfulla och kommunikativa situationer. Som jag ser det har den som 

skrivit texten ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på lärande och kvalitet. 

5.2.3  Sammanfattning 

Analysen visar att det finns formuleringar som kan tolkas tillhöra en meningsskapandediskurs. När 

informanten i första exemplet ser det som problematiskt att relatera den direkta arbetsinsatsen i 

relation till utfallet – att barnen lärt sig något, blir det tydligt att uttalandet inte kan tillskrivas 

tillhöra en diskurs där kvalitet kan mätas. Analysen av texten visar också på att ordet ”vi” används 

mer frekvent vilket indikerar att det är det egna arbetet som har betydelse för kvaliteten och inte 

att det är barnens prestationer eller lärande som skall bedömas och mätas. Ordet ”ska” används 

inte heller som en indikator på att det är en auktoritär röst som talar om vad någon annan ska göra 

(modalitet). Ordet ”ska” används dessutom sparsamt och bara i relation till utformningen av den 

pedagogiska miljön (förskoleenhet 2). Formuleringarna om arbetssätten är sammantaget mer 

beskrivande snarare än ett uppradande av aktiviteter eller ”görande”. Här beskrivs förhållningssätt, 

en utgångspunkt för hur de ser på barns lärande och utveckling, och vilken roll som pedagogerna 

har i relation till uppdraget ”att skapa förutsättningar” för barn att utvecklas och lära. Dessa 

formuleringar, tolkar jag, kan påvisa att de tillhör en diskurs där fokus ligger på att skapa 

meningsfulla situationer där barn kan få möjlighet att lära och utvecklas. 
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5.3 I SPÄNNINGSFÄLTET MELLAN MÄTBARHET OCH MENINGSSKAPANDE  

Här har jag samlat och kategoriserat formuleringar, som jag analyserat och tolkat, för att belysa att 

det finns en konflikt mellan de två diskurserna, ett ”spänningsfält” som främst artikuleras av 

pedagogerna i samtalen men som också blev synligt vid en explicit läsning av texterna.  

 

Här använder jag begreppet ”antagonism” (Bergström et al. 2016, s. 373) för att belysa att det kan 

finnas ett motsatsförhållande eller att det är två perspektiv som gör anspråk på vad kvalitet kan stå 

för i förskolans kontext samt begreppet modalitet. Sist gör jag en sammanfattning av analysen där 

begreppet ”hegemoni” används (Bergström et al. 2016, s. 373). 

5.3.1 Pedagogernas reflektioner om kvalitet 

Att det finns problem med definitionerna av vad begreppet ”kvalitet i förskolan” innebär och att 

det finns flera diskurser som konkurrerar om vad kvalitet står för tycks skapa en osäkerhet som 

blir synlig i detta samtalsutdrag: 

I:  Kvalitet i förskolan. Vad är det för dig?  

P1:  [...] kvalitetsbegreppet [...] extremt komplext och har svårt att närma mig till på många sätt [...] 

svårt att mäta kvalitet inom vissa aspekter. 

I:  Kan du ge exempel på vad det är som är svårt? 

P1:  Processer och innehåll överhuvudtaget i verksamheten är inte enkla och helt oproblematiska 

att mäta, helt enkelt. Här tror jag att vi måste bli tydligare [...] att formulera mätbara mål [...] 

att jobba så att det inte bara blir visioner. Det kräver ju att man har några fördefinierade mål 

om man ska veta att man når dit och det är inte alltid lätt att göra utifrån ett arbetssätt då vi vill 

utgå från barnens tankar och idéer – att hitta formuleringar som är så pass […] definierade att 

de går att mäta i slutändan är inte helt okomplicerat. Det är som att det är två teoretiska 

perspektiv som krockar som man på nått sätt måste snirkla sig fram igenom – vi måste binda 

ihop dem på något sätt. 

I: Du menar att det är två krockande synsätt? 

P1: Vi har påbörjat ett en process med att jobba med pedagogisk dokumentation […] som ändå 

bygger på att kunskap är rörlig […] att den inte går att mäta […] att man inte riktigt kan 

definiera kunskap på det sättet […]  den är ju inte fast och mätbar och då blir ju 

kvalitetsbegreppet […] det fyller ingen större funktion. Det blir inte mätbart och då pratar man 

ju mer om meningsskapande /---/. Och så ska vi då genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete 

och vi ska kvalitetssäkra vårt arbete, att vi jobbar med alla läroplansmål och vi behöver […] 

utvecklingsområden för att kunna se att vi kommit någon vart så behöver vi ändå på något sätt 

mäta det vi gör […] om vi har nått målen och då blir det en balansgång och den är inte helt lätt 

[…]   

(intervju, informant P1, enskilt samtal, 2016-11-16) 

Vad är det som framkommer i samtalet? Ett perspektiv som lyfts fram är att det är ”svårt att mäta 

kvalitet inom vissa aspekter”. Här sätts begreppet kvalitet i relation till något som går att ”mäta”. 

När pedagogen fortsätter att utveckla detta perspektiv på kvalitet synliggörs ytterligare en aspekt 

av kvalitet - att ”processer och innehåll överhuvudtaget i verksamheten är inte enkla och helt 

oproblematiska att mäta”. Informanten (P1) uttrycker också att det finns ett relationellt dilemma, 

en diskurskrock, mellan handlingen ”att kvalitet ska mätas” och ett arbetssätt som utgår från 
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”barnens tankar och idéer” snarare än fördefinierade mål (antagonism). Uttalanden gör också med 

stor osäkerhet (modalitet) vilket, som jag tolkar det, blir synligt i de många pauserna och att 

resonemangen växlar mellan mätbarhet och meningsskapande. Jag tolkar det därför som att 

relationen mellan ”mätbarhet” och ett processinriktat arbetssätt samt att ”kunskap är rörlig”, är 

bekymmersam – perspektiven går inte ihop för pedagogen (antagonistiskt förhållande). Pedagogen 

berättar att de arbetar med ”pedagogisk dokumentation” och som bygger på att kunskap är rörlig 

- ”den är ju inte fast och mätbar och då blir ju kvalitetsbegreppet […] det fyller ingen större 

funktion. Det blir inte mätbart och då pratar man ju mer om meningsskapande”.  

 

Förskolans arbete med pedagogisk dokumentation, som informanten uppger att de använder som 

ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet och som utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv på lärande och kunskap blir problematiskt, som jag tolkar det, då den krockar med 

tanken att utveckling och kunskap kan vara fördefinierad, förutbestämbar och därmed mätbar. I 

ovanstående utdrag framkommer det alltså två perspektiv eller diskurser om kvalitet: en diskurs 

om att kvalitet är ”mätbar” och en annan diskurs som istället sätter fokus på att kvalitet i stället ses 

som något som sker i ”meningsskapande” situationer. Uttalandet visar att det finns en ”spänning” 

mellan dessa diskurser och som kan tolkas som att de står i ett antagonistiskt förhållande till 

varandra – två olika diskurser om kvalitet som egentligen inte fungerar tillsammans. Denna 

diskurskrock, att det finns flera konkurrerande teoretiska perspektiv i förskolan, framkommer även 

i gruppsamtalet med P2 och P3 när vi samtalar om mål, redovisning och uppföljning av 

läroplansmålen i relation till begreppet kvalitet:  

P2: Det finns ingenting konstigt eller svårt i att följa upp läroplanen 

P3: Jo, men den är ganska tolkningsbar [...] 

P2: Jaa, det är ju det största problemet, tycker jag, att det 

P3: (bryter in) Hur tolkar vi? 

P2: Hur pedagogerna tolkar läroplanen och det skapar konfliktsituationer i arbetslagen för alla tror 

att de arbetar efter läroplanens riktlinjer men ibland visar det sig att man står på helt olika 

plattformar, pedagogiska plattformar [...]. 

(intervju, informant P2 och P3, gruppsamtal, 2016-11-20) 

Det inledande uttalandet av den första pedagogen (P2) görs inledningsvis med en hög säkerhet 

(modalitet). Uttalandet ger en bild av att uppföljningsarbetet av läroplansmålen är ”enkla”. Detta 

vänder sig den andra pedagogen emot som lyfter fram ett dilemma: den är ganska tolkningsbar. 

Att tolkningarna blir ett problem, menar informanten (P2), beror på att det finns flera pedagogiska 

plattformar (diskurser) som konkurrerar (antagonism) om hur läroplansmålen ska omsättas i 

praktiken.  
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5.3.2 Diskursernas samexistens i redovisningarna 

I texterna framgår det tydligt att de två diskurserna, som jag tolkat vara de mest framträdande, 

existerar sida vid sida. Även om den övervägande delen av de analyserade texterna innehåller mål 

som formulerats som uppnåendemål och kan tillskrivas tillhöra en mätbarhetsdiskurs att det är 

barnens prestationer eller förmågor som är målet, så kan beskrivningarna av arbetssätten spegla en 

helt annan bild – en bild som mer nyanserat beskriver hur pedagogerna arbetar ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv, där lärande sker i samspel genom kommunikation och där 

kunskap inte tolkas som statiskt utan föränderligt. Följande exempel visar hur denna samexistens 

mellan olika diskurser kan utläsas i en kvalitetstext: 

Enhet 2:  

Mål:   Barnen utvecklar sina språkliga förmågor. 

Förväntat resultat:  Barnen har förståelse för olika ord och begrepp 

Arbetssätt:  Kommunikation mellan barnen samt mellan barnen och sin omgivning 

sker på många olika sätt. Det sker genom det verbala språket men också 

genom de olika uttryckssätt som barnet använder sig av, som olika former 

av skapande verksamhet, musik, drama eller rörelse. Alla barn har sitt 

unika sätt att uttrycka sig och vårt uppdrag är att ge barnen förutsättningar 

att utforska och göra erfarenheter kring de olika språken. 

(Förskoleenhet 2, kvalitetsredovisning) 

I detta exempel är målet inte fast eller mätbart utan det speglar att det är en process, en utveckling 

som är önskvärd hos barnen. I det förväntade resultat ändras dock karaktären på texten till att 

definiera vad det är barnen ska ha uppnått – de ”ska ha” en förståelse för olika ord och begrepp 

(när året är slut?) (modalitet). I arbetssättets beskrivning växlar den som skriver texten sedan 

tillbaka till en meningsskapandediskurs – som speglar att det finns en öppenhet för att barn lär på 

olika sätt och att kommunikation kan ta sig många uttryck.  

5.3.3 Sammanfattning 

Det står klart att det inte finns ”en” diskurs om kvalitet – en diskurs som skulle kunna betecknas 

vara den enda diskursen om samhällsfenomet kvalitet i förskolan. Det är dock svårt att uttolka i 

detta begränsade empiriska material om den ena eller den andra diskursen är mer dominerande än 

den andra när jag läser de utvalda texterna, det vill säga om den ena eller andra diskursen är mer 

framträdande – tar mer plats än den andra och kan sägas vara den rådande diskursen (hegemoni) 

(Bergström et al. 2016, s. 373). Jag tolkar det dock som att det råder ett antagonistisk förhållande 

mellan de olika diskurserna vilket blir särskilt framträdande i informanternas svar. 

  



 

33 

 

5.4 EN DISKURSIV PRAKTIK - ATT REDOVISA KVALITET I FÖRSKOLAN 

Frågor som kan ställas, i en analys inspirerad av Fairclough (2001), och som jag tidigare har tagit 

upp i del 4.2, för att synliggöra den diskursiva praktiken är: vilka är det som är läsarna och i vilket 

syfte och sammanhang har texterna kommit till och hur är det tänkt att texterna ska ”konsumeras”? 

Finns det några samband mellan texterna – intertextualitet (Bergström et al. 2016, s. 376)? Kan 

texterna kopplas till andra typer av texter och som kan indikera att texterna kan relateras till en 

viss diskurs om kvalitet? 

 

Syftet är, som jag tidigare har tagit upp, att redovisningarna ska ge läsaren kunskap om förskolans 

kvalitet - om hur ”verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att 

varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande” (Skolverket, 2015, s. 12; 

Lpfö98, 2016, s. 14). Kvalitetsredovisningarna är skrivna som retrospektiva sammanfattningar och 

beskrivningar av hur förskoleenheterna har arbetat det gångna verksamhetsåret och är tänkta att 

ge läsarna; kommunpolitikerna och tjänstemännen eller den enskilda anordnaren och 

vårdnadshavarna en bild av hur verksamheten bedrivits i riktning mot målen och som därmed 

speglar förskolans kvalitet och om huruvida de resurser, i form av skattepengar och avgifter, som 

tilldelats verksamheterna har använts på ett sätt som lett till att målen för verksamheterna uppfyllts.  

 

Kravet på att redovisa förskolans kvalitet i särskilda kvalitetsredovisningarna är numera borttaget 

men trots detta finns det alltså kommuner som fortfarande använder sig av denna typ av 

redovisningar. Andra dokument som används istället och som liknar kvalitetsredovisningar är 

verksamhetsberättelser. Texterna kan relateras (intertextualitet) till Skollagens krav (2010:800, 

kap. 4) som talar om att verksamheterna ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete och att detta 

arbete ska dokumenteras. Strukturen skiljer sig något i de olika dokumenten men rubriksättningen 

är likartad.  

 

Det tre kvalitetsredovisningarna som kommer från samma storstadskommun har exakt samma 

struktur (intertextualitet). De två övriga har ungefär samma rubriksättning fast rubrikerna är 

skrivna i en annan ordning. Utformningen av texterna blir normativa i den bemärkelsen att de 

sätter ramen för vad det är dokumenten eller texterna ska eller kan innehålla och möjliggör eller 

begränsar vad som kan skrivas i dokumenten. På detta sätt reproducerar denna typ av dokument 

den sociala praktiken – att redovisa kvalitet, då de tillsammans konstituerar och svarar mot de 

varande socialt fastställda normerna om ”hur” kvalitet ska redovisas (Winther Jørgensen et al. 

2000, s. 76).  
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6. DISKUSSION AV RESULTAT OCH ANALYS 

Här kommer jag först diskutera mina analysresultat i relation till tidigare forskning och 

styrdokument och avslutningsvis diskutera om studiens syfte har uppnåtts. 

 

Syftet med denna studie är att medvetandegöra och belysa hur språket kan bidra, begränsa eller 

utveckla det egna kvalitetsarbetet genom att undersöka pedagogers tal och texter i 

kvalitetsredovisningar för att synliggöra olika diskurser som framträder i förskolors 

kvalitetsredovisningar och hur pedagoger talar om kvalitet i förskolan. Analysen har gjorts med 

fem utvalda diskursanalytiska begrepp: ”modalitet”, ”transitivitet”, ”hegemoni”, ”antagonism” 

samt ”intertextualitet”.  

 

I inledningen av denna studie lyfte jag fram att vi lever i en tid där begreppet kvalitet har en 

framträdande roll i förskolans sociala praktik och att kvalitetsarbetet på förskolorna är av vikt för 

att visa för politikerna och brukarna (vårdnadshavarna) att förskolans verksamhet har en bra 

kvalitet och att skattepengarna därmed används effektivt (Karlsson, 2003, s. 48). Jag återvänder 

här till vad kvalitetsarbetet, i form av uppföljningar och utvärderingar, syftar till. Det handlar om:  

att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. hur verksamhetens organisation, innehåll och 

genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och 

lärande. /…/ om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med 

målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn 

att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. (Lpfö 98/2016, s. 14). 

 

6.1.1 Det huvudsakliga resultatet 

Resultatet av analyserna av hur mål, arbetssätt och resultat/analys formulerats i texterna och i 

informanternas uttalanden visar dock, som jag tolkat det, att det finns skilda sätt (modaliteter) på 

hur förskolans kvalitet lyfts fram i dokumenten och hur det talas om kvaliteten. Dessa ”sätt” visar, 

som jag ser det, att det finns olika diskurser om kvaliteten i förskolan som existerar sida vid sida i 

texter och tal.  

 

I denna studie har två framträdande diskurser om kvalitet, som jag tolkat det, synliggjorts genom 

den språkliga och grammatiska analys jag har genomfört. Den första är en diskurs om kvalitet som 

baseras på mätbarhet, där barns prestationer och personalens arbetsinsatser formulerats som 

mätbara mål och resultat och att kvantifieringar har använts som mått på kvaliteten i förskolan. 

Den andra är en diskurs om kvalitet som ser pedagogernas och barnens lärande som relationell och 

där arbetsinsatsen och barnens kunskapsbildning är något som möjliggörs då kommunikativa, 

meningsfulla situationer skapas på förskolan. Detta perspektiv har jag därför tolkat som att det 

tillhör ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på mänsklig interaktion. 
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6.1.2 Varför är det då viktigt att belysa hur kvaliteten framställs i text och tal?  

Genom användandet av vissa formuleringar eller ordval så kan läsaren av dokumenten förmedlas 

en bild av att det som skrivs är ”sant”, som till exempel att alla barn har uppnått en förståelse för 

naturvetenskap vilket därmed kan ses som ett mått på kvalitet. Denna bild, sett ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv, är tveksam då varje lärsituation ses som unik. Hur situationen 

konstrueras här och nu får konsekvenser då mål och resultat formuleras eftersom det inte går att 

förutsäga exakt vad det är barnen kommer att lära sig i det kommunikativa mötet mellan barnen 

och pedagogerna.  

 

Vid användandet av de modala hjälpverben ”har” eller ”kan” sätts uttalandena i en diskurs där 

kunskap eller arbetsinsatsen ses som mätbar, som jag tolkar det. Att ”rada upp” aktiviteter som ett 

kvalitetsmått betyder inte heller per automatik att barnen har lärt sig något. Att några förskolor 

lyfter fram barnens utveckling och förmågor som ett resultat och mått på kvalitet eller att det är 

den egna arbetsinsatsen som med stor säkerhet har resulterat att barnen har tillägnat sig vissa 

förmågor, visar också tydligt på att det finns en mätbarhetsdiskurs då det talas om kvalitet i 

förskolan.  

 

Enligt Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelsson kan den pedagogiska kvaliteten i förskolan 

relateras till hur väl pedagogerna har lyckas tillvarata barnens intresse och förena dessa med de 

nationella målen i läroplanen genom att bedöma ”vad har barnet lärt sig i relation till de nationella 

målen?” vilket då blir ett mått på förskolans kvalitet (Sheridan et al. 2009, s. 20). Detta hänger 

ihop med vad läroplanen för förskolan säger: ”Barns utveckling och lärande ska följas, 

dokumenteras och analyseras” (Lpfö 98/2016, s. 14) för att, som jag har tolkar det, pedagogerna 

ska veta om de valda arbetssätten fått någon effekt på barns lärande och utveckling. I läroplanen 

formuleras dock målen som strävansmål och pedagogernas uppdrag är att sträva efter att skapa 

möjligheter för barnen att utveckla olika färdigheter och kunskaper, inte att barnen ska kunna vissa 

saker vid en viss tidpunkt, det vill säga det finns inga fastställda uppnåendemål för barnens 

kunskapsutveckling. Att då formulera mål och arbetssätt med fokus på att barnen ska ha uppnått 

en viss kunskap (vid en viss tidpunkt) och där pedagogernas arbetsinsats osynliggörs blir 

omtvistligt, som jag ser det.  

 

Informanternas svar visar att kvalitetsbegreppet är mer komplext än vad som kanske kan uttolkas 

vid en läsning av texterna. Det perspektiv på lärande som pedagogerna utgår ifrån krockar, som 

jag ser det, med uppfattningen att lärande och kunskap går att mäta. Även i arbetssättens 

beskrivningar framkommer det en annan bild av kvalitet, en meningsskapande diskurs, ett sätt att 

tala om kvalitet som inte utgår ifrån att lärandet eller arbetet följer en fastlagd mall eller metod 
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som ger ett garanterat resultat, utan är ”rörlig” och ganska oförutsägbar. Beskrivningarna över 

vilket förhållningssätt som pedagogerna utgår ifrån, för att skapa möjligheter för barnen att lära, 

är i texterna eller i uttalandena inte heller fixerade vid ett visst kunskapsmål utan kan gälla alla 

områden.  

 

Sven Persson (2015, s. 6) menar att kvaliteten i förskoleverksamheten avgörs i mötena mellan 

pedagogerna och barnen genom pedagogernas lyhördhet, hur pedagogerna ser på barns lärande 

och utveckling och att de arbetar på ett sätt som lyfter fram barnets potential så att barnet känner 

sig engagerat, dugligt och aktivt i sitt lärande (ibid). Att kvaliteten då framställs i siffror, som jag 

ser det, säger därför egentligen ingenting om kvaliteten. Det är i beskrivningarna av arbetssätten 

och förhållningssätten till barnen och lärande som personalens kompetenser, kunskaper och 

förutsättningar att möta barnen framträder vilka då kan fungera som underlag vid en bedömning 

av förskolans kvalitet.  

 

Dahlberg, Moss & Pence framför kritik mot konstruktionen av kvalitetsdiskursen eftersom den ”är 

helt innesluten i den logiska positivismens tradition” och där jakten efter den ultimata och 

slutgiltiga sanningen om hur något är, framträder (2014, s. 174ff.). Med deras perspektiv på 

kvalitet så blir alltså den diskursiva praktiken ”att redovisa kvalitet” och att se på förskolans 

kvalitet som något mätbart, kritiserad av författarna, som jag ser det. Denna kritik eller ambivalens 

framkommer även i samtalen med pedagogerna. I mina analysresultat blir spänningsfältet mellan 

de två olika diskurserna också ett problem. Att de finns olika perspektiv på lärande, som jag 

synliggjort genom att titta på formuleringarna i texterna, som tycks krocka med varandra gör också 

att bedömningar av kvaliteten utifrån barnens prestationer tveksamma.  

 

Om den bild av kvaliteten i förskolan, som läsaren ges, framställs som en sanning blir dessa 

framställningar också, enligt Dahlberg et al. (2014, 174ff.), ”en trygghetsfaktor och ett 

tillförlitlighetsmått på att verksamheten eller tjänsten uppfyller vissa kriterier, vissa mått, som är 

granskade och fastlagda av någon oberoende expertis” Sanningshalten i texterna är också 

diskutabla ur en annan aspekt. Dokument som exempelvis kvalitetsredovisningar, menar Löfdahl 

et al. (2014), kan spegla en tillrättalagd bild av verksamheten och inte en ”sann bild” av förskolans 

verksamhet. Vid analysen fann jag inga formuleringar som sade att kvaliteten var ”dålig” utan bara 

att det fanns utvecklingsområden som förskolorna skulle arbete med. 

 



 

37 

 

6.1.3 Har studiens syfte uppnåtts? 

Genom mina analyser har jag försökt att belysa hur olika formuleringar och ordval i text och tal 

kan synliggöra diskurser – olika sätt att tala om olika fenomen. I denna studie har språkbruken 

rörande kvalitet i förskolan lyfts fram. Att det finns olika sätt att tala om kvaliteten i förskolan, 

olika diskurser, har jag genom min analys av formuleringar och ordval och med hjälp av de 

diskursteoretiska analysverktygen kunnat synliggöra. I den aspekten har studiens syfte uppfyllts, 

anser jag.  

 

Att språket har en betydande roll i vår kunskapsbildning och vårt lärande och att vi idag lever i en 

värld som till stor del bygger på olika texter och bilder, gör att närmare granskningar av hur texter 

formuleras är befogat (Bergström & Boréus, 2016, s. 399f). Det finns som sagt inte bara ett sätt att 

tala om kvalitet utan flera vilket kan betyda att studien, som jag tidigare tagit upp, i viss mån kan 

ses som emancipatorisk och att den har potential att medvetandegöra, för de chefer eller pedagoger 

som skriver kvalitetsredovisningar i förskolan eller dokumenterar det pedagogiska arbete med 

barnen, att det finns fler än ett sätt att tala om något och att ”hur” något framställs eller formuleras 

kan få konsekvenser om en text eller uttalande inte tolkas som det är tänkt.  

6.1.4 Slutord 

Det som blivit synliggjort i denna studie är att små tillsynes oskyldiga ord i texter kan få 

konsekvenser för hur något uppfattas och tolkas. Läsarna eller pedagogerna som ska arbeta utifrån 

det som framställs i den här typen av dokument, måste på något sätt förhålla sig till det 

spänningsfält som uppstår då två eller flera diskurser konkurrerar om hur kvalitetsbegreppet 

framställs och tolkas. Jag avslutar här med några tankar om det som Dahlberg et al. tagit upp om 

kvalitetsbegreppet. Eftersom kvalitetsbegreppets innebörd uppenbarligen inte är entydigt samt att 

det finns olika diskurser och perspektiv att tala om kvaliteten i förskolan (fler än de som jag tagit 

upp) kanske vi istället ska titta på begreppet ur ett maktperspektiv. Det kanske är, som författarna 

uttrycker det, mer intressant att diskutera och undersöka vad vi menar med kvalitet och vem det är 

som bestämmer att vissa aspekter står som kriterier för kvalitet medan andra inte, än att försöka 

söka den ultimata sanningen och definitionerna av vad kvalitet i förskolan betyder (2014, s. 178). 

  



 

38 

 

REFERENSLISTA 

 

Otryckta källor 

Intervjuer 

Tre transkriberade samtal/intervjuer i författarens ägo, totalt ca 150 min. 

 

Litteratur 

Boréus, Kristina & Bergström, Göran (2016). Analys av metaforer, grammatik och ordval. I 

Bergström, Göran & Kristina Boréus (red.) Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 3., [utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur  

 

Bergström, Göran & Kristina Boréus (2016). Diskursanalys. I Bergström, Göran & Kristina 

Boréus (red.) Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys. 3., [utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Bolander, Eva & Fejes, Andreas (2015). Diskursanalys. I Fejes, Andreas & Thornberg, Robert 

(red.). Handbok i kvalitativ analys. 2., [utök.] uppl. Stockholm: Liber 

 

Burr, Vivien (2015). Social constructionism. Third edition. London: Routledge 

 

Dahlberg, Gunilla, Moss, Peter & Pence, Alan (2014). Från kvalitet till meningsskapande: 

Postmoderna perspektiv - exemplet förskolan. 3 uppl. Stockholm: Liber 

 

EU-kommissionens meddelande COM/2011:66 slutlig av den 17 februari 2011. Förskola – en 

bättre grund för framtiden. Internet: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2011/SV/1-

2011-66-SV-F1-1.Pdf. Celexnummer: 52011DC0066 (2016-11-06) 

 

EU-kommissionens rapport COM/2013/322 final av den 29 maj 2013 om Barcelonamålen. 

Utveckling av barnomsorgen i Europa för en hållbar och inkluderande tillväxt. Celexnummer: 

52013DC0322 (2016-11-06) 

 

Fairclough, Norman (2001). Language and Power. (2nd ed.) Taylor and Francis. Tillgänglig via 

Södertörns högskolebibliotek: 

http://ebookcentral.proquest.com.till.biblextern.sh.se/lib/sodertorn/reader.action?docID=1474620 

(2016-10-20) 

 

Fairclough, Norman (2010). Critical discourse analysis. The critical study of language. (2nd ed.) 

Taylor and Francis. Tillgänglig via Södertörns högskolebibliotek: 

http://ebookcentral.proquest.com.till.biblextern.sh.se/lib/sodertorn/detail.action?docID=1397484 

(2016-10-20) 

 

Finansdepartementet (2015). Utbildning för framtidens arbetsmarknad (SOU 2015:90). 

Stockholm: Finansdepartementet. (2016-11-11) 

 

Foucault, Michel (1980). Power/Knowledge - Selected Interviews and Other Writings 1972-1977 

(kap. 5), New York: Pantheon Books 

 

Foucault, Michel (2002). Archaeology of Knowledge. [org. utg. 1969] New York: Routledge 

Classics. ProQuest Ebook Central. Tillgänglig via Södertörns högskolebibliotek (2016-10-23) 

 

http://ebookcentral.proquest.com.till.biblextern.sh.se/lib/sodertorn/reader.action?docID=1474620


 

39 

 

Karlsson, Ove (2003). Behovet av praktikbaserad utvärdering. I Thors Hugosson, Christina (red.) 

Värdera och utvärdera. Pedagogiska magasinets skriftserie 2 

 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Lager, Karin (2015). I spänningsfältet mellan kontroll och utveckling: en policystudie av 

systematiskt kvalitetsarbete i kommunen, förskolan och fritidshemmet. Diss. (sammanfattning) 

Göteborg: Göteborgs universitet, 2015. http://hdl.handle.net/2077/40661(2016-10-10) 

 

Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (1998). Stockholm: Skolverket. 

 

Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (1998/2016). [Ny, rev. utg. 2016] Stockholm: Skolverket. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442 (2016-10-16) 

 

Löfdahl, Annica & Pérez Prieto, Héctor (2014).  Förskolans dokument. I Hjalmarsson, Maria & 

Franzén, Karin (red.) (2014). Förskollärarens metod och vetenskapsteori. 1. uppl. Stockholm: 

Liber 

 

OECD (2015) Improving Schools in Sweden: An OECD Perspective. OECD: Organisation for 

Economic Co-operation and Development. Frankrike: Paris.  

http://www.oecd.org/edu/school/Improving-Schools-in-Sweden.pdf (2016-10-23) 

 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. 4., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Persson, Sven (2015). En likvärdig förskola för alla barn: innebörder och indikatorer. 

Stockholm: Vetenskapsrådet. https://publikationer.vr.se/produkt/likvardighet-i-forskolan-en-

forskningsoversikt/ (2016-10-08) 

 

SFS 2010:800. Skollag 

 

Sheridan, Sonja (2001). Pedagogical Quality in Preschool An issue of perspectives. Göteborg: 

Acta Universitatis Gothoburgensis. Serie/rapport nr: Göteborg studies in educational sciences 

160. http://hdl.handle.net/2077/10307 (2016-11-10) 

 

Sheridan, Sonja & Pramling Samuelsson, Ingrid (2009). Barns lärande: fokus i kvalitetsarbetet. 

1. uppl. Stockholm: Liber 

 

Skolinspektionen (2016) Förskolans kvalitet och måluppfyllelse 2015–2017 - delrapport 1 

Skolinspektionen. Regeringsrapport 2016. Diarienummer: 2015:3 364. 

http://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/regeringsrapporter/redovisningar-

regeringsuppdrag/2016/forskolerapport1.pdf (2016-11-09) 

 

Skolverket (2013). PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och 

naturvetenskap, resultaten i koncentrat. Stockholm: Skolverket. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=3127 (2016-10-08) 

 

Skolverket (2015). Systematiskt kvalitetsarbete: för skolväsendet. [2 upplagan.] Stockholm: 

Skolverket. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2901 2016-10-01) 

 

Skolverket (2016a). Allmänna råd med kommentarer: Förskolan [2 rev. uppl.] Stockholm: 

Skolverket. http://www.skolverket.se/publikationer?id=3585 (2016-10-08) 



 

40 

 

Tallberg Broman Ingegerd & Persson, Sven (2010) Inledning. I Skolverkets: Perspektiv på 

barndom och barns lärande. En kunskapsöversikt om lärande i förskolan och grundskolans 

tidigare år. Stockholm: Skolverket. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2393 (2016-10-

31) 

 

Thomassen, Magdalene (2007). Vetenskap, kunskap och praxis: introduktion till 

Vetenskapsfilosofi. 1. uppl. Malmö: Gleerups utbildning 

 

Vedung, Evert (2002) Utvärderingsmodeller, Socialvetenskaplig tidskrift nr 2–3, 2002. 

http://journals.lub.lu.se/index.php/svt/article/view/15535 (2016-10-23) 

 

Vetenskapsrådet (2011) God forskningssed. https://publikationer.vr.se/produkt/god-

forskningssed/(2016-11-05) 

 

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Åsén, G., & Vallberg Roth, A.-C. (2012). Utvärdering i förskolan: En översikt. Stockholm: 

Vetenskapsrådet. https://publikationer.vr.se/produkt/utvardering-i-forskolan-en-

forskningsoversikt/ (2016-10-09) 

 

 

 

 

 

 

  



 

41 

 

BILAGOR 

a) Informantförteckning 

b) Informerat samtycke – intervjuer 

c) Informerat samtycke - användandet av dokument 

d) Samtalsguide 

  



 

42 

 

Bilaga a) 

 

Informantförteckning 

 

Informant - P1 
Namn: anonym 

Yrke: förskolechef 

Kön: kvinna 

Arbetat mer än tio år på förskola 

Intervju/samtalsdatum: 2016-11-16 

Samtalets längd: 75 minuter 

Intervjun utförd av Åsa Persson 

 

Informant - P2 

Namn: anonym 

Yrke: förskollärare 

Kön: kvinna 

Arbetat mer än tio år på förskola 

Intervju/samtalsdatum: 2016-11-20 

Gruppsamtalets längd: 35 minuter 

Intervjun utförd av Åsa Persson 

 

Informant - P3 

Namn: anonym 

Yrke: förskollärare 

Kön: kvinna 

Arbetat mer än femton år på förskola 

Intervju/samtalsdatum: 2016-11-20 

Gruppsamtalets längd: 35 minuter 

Intervjun utförd av Åsa Persson  

 

Informant - P4 

Namn: anonym 

Yrke: förskollärare 

Kön: kvinna 

Arbetat mer än tio år på förskola 

Intervju/samtalsdatum: 2016-11-24 

Samtalets längd: 40 minuter 

Intervjun utförd av Åsa Persson 
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Bilaga b) 

 
 

             Årsta 2016-10-24 

Hej! 

 

Jag heter Åsa Persson och är student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid 

Södertörns högskola. Denna sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som 

omfattar en mindre undersökning som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke 

som förskollärare.  

 

Studiens syfte är att ta reda på hur begreppet kvalitet formuleras och beskrivs i dokumentation i 

det systematiska kvalitetsarbetet; verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser samt hur man 

talar om och hur man definierar begreppet kvalitet i förskolans praktik.  

 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka din verksamhet för att samtala 

med dig i egenskap av förskolechef och om möjligt även en förskollärare. Samtalet beräknas ta 

ca 45 minuter.  

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att din och förskolornas identitet inte får avslöjas. Det insamlade 

materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. Materialet 

kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den 

färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

All medverkan i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att 

materialinsamlingen har påbörjats.  

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

 

Vänliga hälsningar,  

Åsa Persson 

 

Linda Murstedt 

Södertörns högskola 

08-608 46 79 

linda.murstedt@sh.se 
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Bilaga c) 

 

 

      

              Årsta 2016-11-02 

Till förskolechef/verksamhetsansvarig 

 

Hej! 

Jag heter Åsa Persson och är student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid 

Södertörns högskola, Huddinge. Denna sista termin på utbildningen skriver jag ett 

examensarbete som omfattar en mindre undersökning som är relevant för förskolans praktik och 

mitt kommande yrke som förskollärare.  

 

Studien syftar till att undersöka diskurser kring begreppet ”kvalitet i förskolan”. Detta kommer 

att ske genom analyser och tolkningar av texter i olika policy- och uppföljningsdokument; 

styrdokument, verksamhetsberättelser och kvalitetsredovisningar etc. samt genom analyser av 

hur praktiker; förskolechefer och förskollärare talar om kvalitet i förskolan. Analysarbetet 

kommer att göras med en diskursanalytisk metodansats. Uppsatsen kan komma att bli användbar, 

för förskolechefer och pedagoger, som underlag i diskussioner kring förskolans kvalitet. 

 

Jag vill härmed informera om att jag kommer att använda er förskoleenhets kvalitetsredovisning 

som finns att läsa på Internetadressen: XXX 

 

Om du i egenskap av förskolechef/verksamhetsansvarig har invändningar mot att dokument, som 

härrör från din förskoleenhet, används i studien skulle jag vilja att du kontaktar mig via mejl 

senast torsdagen den 10 november 2016. Jag kommer då att ta bort materialet från studien.  

 

Invändningar kan även anföras senare. Undersökningen kommer dock att vara avslutad sista 

veckan i november 2016 varvid det skulle vara önskvärt att eventuella invändningar inkommer 

snarast.  

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att du och din förskoleenhets identitet inte får avslöjas. Det 

insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. 

Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det egna 

analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom 

publikationsdatabasen DiVA. 

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

Vänliga hälsningar,  

Åsa Persson 

 

Linda Murstedt 

Södertörns högskola 

08-608 46 79 

linda.murstedt@sh.se  
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Bilaga d) 

 

 

Samtalsguide 

 

- Inledande presentation av mig själv  

- Syftet med samtalet 

- Samtal kring kvalitet i förskolan 

o Exempel på inledande frågeställningar (som kan användas) 

▪ Vad betyder kvalitet i förskolan för dig? 

▪ Hur redovisar ni kvaliteten i er förskola? 

▪ Hur talar ni om förskolans kvalitet hos er? 

 

Användbara följdfrågor: 

• Kan du utveckla detta? 

• Har jag förstått dig rätt? 

• Kan du ge ett exempel? 


