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English titel: 

Antagonism and conflict in the Swedish preschools documentation and evaluation 

assignment: a discourse theoretical study about the evaluation of the preschools activity and 

the teachers positioning in relation to that task. 

 

Abstract 

The aim of this study was to investigate how the position of the preschool teacher could come 

across in interviews with six teachers about their assignment to document and evaluate the 

preschool activity. The research done so far in this area shows that it can be a complex and 

difficult part of the preschool teachers work. A dilemma often described is how the teachers 

can be able to analyze and document the children’s learning with the aim to evaluate and 

develop the preschool activity without judging and mapping the children.  A special focus of 

the study was to see how the methods and discourses described by the teachers possibly could 

affect the teacher´s position in the area of documentation and evaluation. To analyze the 

empirical data Ernesto Laclau (1935-2014) & Chantal Mouffe´s discourse theory was used, a 

perspective witch also figured to be the theoretical foundation of the master thesis. The result 

of the study showed that the teachers often described themselves in a position between 

conflicting discourses. This was most apparent in relation to what seems to be a rather new 

material, focusing on mapping the individual children’s abilities. It could be interpreted that 

this material and the positioning of the preschool teacher in relation to it, is a part of a bigger 

trend in the field of Early Childhood Education in Sweden, a trend that has been described by 

other researchers, where an Anglo-Saxon evaluation tradition with focus on the individual 

rather than the preschool as a whole is spreading.  

 

Key words: Preschool, evaluation, documentation, discourse analysis, discourse theory, 

teacher, conflict. 



 
 

Sammanfattning 

Syftet med denna magisteruppsats var att undersöka förskollärarens position i förskolans 

dokumentations och utvärderingsuppdrag. Ett uppdrag och ansvar som särskilt förtydligades 

för förskollärarna i samband med revideringen av förskolans läroplan 2010.  Tidigare 

forskning inom området och nationella utvärderingar har visat att detta på många sätt är ett 

komplext uppdrag för förskolläraren att hantera. Genom valda frågeställningar fokuserades i 

denna undersökning särskilt förskollärarens position i relation till olika diskurser och metoder 

för utvärdering och dokumentation i förskolan, samt hur eventuella diskursiva konflikter 

kunde tolkas påverka förskollärarens position i uppdraget. Studiens empiriska material består 

av intervjuer med sex yrkesverksamma förskollärare. Ett diskursteoretiskt perspektiv 

användes som verktygslåda för att analysera förskollärarnas yttranden och för att möjliggöra 

ett besvarande av studiens syfte och frågeställningar.  

  Resultatet av denna magisteruppsats bekräftar i mångt och mycket den tidigare forskning 

som finns inom området och ger därmed ytterligare ett exempel på den komplexa situation 

som förskolläraren tycks ställas inför när det gäller att följa, dokumentera och analysera barns 

utveckling och lärande i syfte att utveckla och utvärdera förskolans verksamhet. I analysen 

blev det tydligt att olika motstridiga diskurser och utvärderingstraditioner var närvarande i 

förskollärarnas beskrivningar av sin yrkesroll och sitt uppdrag. Detta blev särskilt påtagligt i 

relation till vad som tycks vara ett relativt nytt utvärderingsmaterial i förskolan, ett material 

där barns individuella förmågor kartläggs och bedöms i en matris.  Den nordiska 

utvärderingstradition som studiens förskollärare identifierade sig med inom uppdraget kan i 

detta sammanhang tolkas som hotad av en anglosaxisk utvärderingstradition med fokus på 

individuella resultat snarare än på verksamheten. Något som i relation till andra studier skulle 

kunna ses som en del av en större trend. Jag har i samband med konstruerandet av denna 

magisteruppsats inte funnit någon forskning som undersökt just den typ av matrismaterial som 

studiens informanter beskrev. Utifrån denna studies resultat skulle sådan forskning dock vara 

välkommen, eftersom materialet i hög grad verkar ställa förskolläraren i en svår situation. 

   Resultatet ställer också nya frågor till mig som forskare vad gäller förskolans styrning och 

förskollärarens professionalitet. Studiens förskollärare beskriver läroplanen som fri, 

tolkningsbar och som ett bra stöd i det pedagogiska arbetet. Men denna frihet tycks till stor 

del begränsas av olika direktiv från kommuner och ledningsgrupper. Man kan då undra om 

det är läroplanens mål eller utvärderingarna och dess konstruktion som till största del styr 

förskolan och avgör förskollärarens positionering och handlingsmöjligheter i dagens förskola?  



 
 

Förord 

Den här magisteruppsatsen hade med ett annat namn kunnat heta Kampen, Striden, 

Uppbrottet, eller något annat dramatiskt. Många är gångerna som jag har tvivlat på min 

förmåga under denna process. Att gå från ett välkänt och ombonat yrkessammanhang i ett 

arbetslag på förskolan till att stå på egna ben i en helt annan kontext var inte en lätt 

omställning! Den vetenskapliga och akademiska världen har många gånger känts kantig, 

obekväm och svårtillgänglig. Lyckligtvis så lever jag med en människa som verkar tro att jag 

kan göra vad som helst. Utan honom hade jag förmodligen gett upp både en och två gånger, så 

tack Kalle för ditt ovärderliga stöd och ditt engagemang!  

   Nu när jag snart andas ut och sätter den slutgiltiga punkten i detta arbete, är det med såväl 

lättnad, stolthet och med vetskapen om att samtliga delar i denna uppsats hade kunnat 

fördjupas mer under andra förutsättningar, samt med insikten om att resultatet utifrån andra 

val och prioriteringar hade blivit ett helt annat. Jag väljer dock att se på denna resa, som just 

en resa (hur klyschéaktigt det än låter) där vägen till målet är viktigare än själva 

slutdestinationen. Och även om vägen varit krokig, brant, snårig och stundtals ganska mörk så 

har det också varit en spännande och meningsfull väg att gå, där jag har lärt mig otroligt 

mycket, om mitt yrke, pedagogik, vetenskap, forskning, mig själv och livet i stort.   

   Ett stort tack till alla som varit delaktiga under denna process! Alla studiekamrater och 

lärare vid Södertörns högskola, min handledare Liselott Mariett Olsson, vänner & familj. Ett 

särskilt tack riktas till alla de förskollärare som delade med sig av både tid och tankar och som 

så varmt välkomnade mig för samtal på sina förskolor. Tack! 

 

Nu är det snart dags att återgå till mitt arbete på förskolan med de allra yngsta barnen. Något 

jag verkligen ser fram emot efter ett år med näsan i otaliga böcker och med fingrarna ständigt 

knapprande på tangentbordet. Mest längtar jag efter livsglädjen, modet, kärleken, 

nyfikenheten och oförutsägbarnheten som en vardag tillsammans med små människor enligt 

min erfarenhet innebär. Jag längtar efter förväntansfulla ögon, busigt bubblande barnskratt 

och en varm liten hand i min. Ja, mest längtar jag nog efter sådant som inte ofta går att varken 

mäta eller utvärdera, men som ändå är så otroligt viktigt! 

 

Matilda och Malva, nu är ”den höga utbildningen” slut… tack för ert tålamod. Jag älskar er! 

 

Jenni Jansson, Skärholmen den 5 januari 2015
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1. Inledning 

 

The examination that places individuals in a field of surveillance also situates them in a network of 

writing; it engages them in a whole mass of documents that capture and fix them. The procedures 

of examination were accompanied at the same time by a system of intense registration and of 

documentary accumulation (Foucault 1977, s.189).  

 

Foucault (1977) beskriver i ovanstående citat vad han kallar ”the entry of the individual 

into the field of knowledge” (s.191) mot slutet av 1800-talet. Olika tekniker för 

dokumentation uppkomna vid denna tid gjorde ett ständigt undersökande, examinerande 

och registrerande av individer och dess särdrag möjligt och bidrog till att se på individen 

som ett objekt eller ett ”case” möjligt att analysera. Sedan 1800-talets slut har det skett 

stora samhällsomvandlingar och framförallt den tekniska utvecklingen har de senaste 

årtiondena skjutit iväg med raketfart. Vi lever i en globaliserad värld där, åtminstone de 

som har tillräckligt med pengar, kan förflytta sig mellan olika världsdelar inom ett dygn. 

Många har uppkoppling mot internet dygnet runt och i stora delar av världen har de 

flesta människor mobiltelefoner med möjligheter att exempelvis fotografera och spela in 

samtal och händelser. Vår samtid erbjuder alltså många nya tekniker för registrering och 

dokumentation av individen och individen står kanske mer än någonsin i samhällets 

fokus, så även vad gäller barnen i förskolan. Det som presenteras i denna studies 

bakgrundskapitel visar att barns individuella prestationer, egenskaper och särdrag 

fortlöpande dokumenteras och bedöms inom förskolans väggar. Förskolans läroplan 

kräver också ett dokumenterande av enskilda barns utveckling, men motsätter sig 

samtidigt ett bedömande av deras förmågor. Att genomföra, balansera och bemästra 

detta uppdrag om dokumentation, utvärdering och utveckling är i första hand upp till 

förskolläraren som numer har ett särskilt framskrivet ansvar i den pedagogiska 

praktiken (Skolverket 2010a). Denna uppsats kommer handla om förskollärarens 

position i detta uppdrag. 

 

1.1 Uppsatsens disposition 

Efter inledningen där jag kortfattat redogjort för uppsatsens tema och mitt valda fokusområde 

följer kapitlen bakgrund och tidigare forskning. I bakgrundskapitlet placeras förskolan och 

förskolläraren i förskolans uppdrag om dokumentation och utvärdering i en såväl global som 

nationell kontext, där förskolans utveckling de senaste årtiondena och dess nuvarande 

situation beskrivs. Under rubriken tidigare forskning lyfter jag sedan fram några utvalda 
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forskares avhandlingar och forskningsarbeten som har särskild betydelse i relation till mitt 

område. Den egna studiens placering diskuteras även här. Sedan följer ett avsnitt med de 

teoretiska antaganden som studien bygger på. Här beskrivs Ernesto Laclau (1935-2014) & 

Chantal Mouffes diskursteori och även de analysbegrepp som senare kommer att användas i 

studien. Efter den teoretiska genomgången redovisas studiens syfte och frågeställningar följt 

av kapitlen om metod och etiska överväganden. Under metodkapitlet behandlas såväl 

insamlingsmetod som metod för analys av empirisk data. Uppsatsens sista delar består av 

resultat, analys och diskussion. Analysen är inbakad i resultatredovisningen medan 

diskussionen utgör en egen rubrik. Till sist lyfts några nya frågor och funderingar fram 

tillsammans med några avslutande ord. 

 

2. Bakgrund 

I bakgrunden kommer jag nu utifrån några tematiserande rubriker placera förskolan, dess 

styrning och dess uppdrag om dokumentation, uppföljning och utvärdering i ett globalt och 

nationellt sammanhang. Jag kommer också kortfattat att redogöra för olika 

dokumentationsverktyg som är aktuella i dagens förskola samt beskriva förskollärarens roll i 

denna kontext. Begreppen dokumentation, uppföljning, utvärdering och utveckling används 

som de uttrycks i förskolans läroplan och är en del i vad som däri benämns som ett 

systematiskt kvalitetsarbete. Ibland kommer ”förskolans dokumentations och 

utvärderingsuppdrag” att användas i studien, som en beskrivning av alla ovanstående delar i 

förskolans systematiska kvalitetsarbete.  

 

2.1 Förskola, utbildning och lärande i det globala samhället 

Förskolan beskrivs av Bjervås (2009, s.15-16) och Vallberg, Roth (2011 s.164) som en del i 

ett kunskapssamhälle med det livslånga lärandet som en bärande idé. Människors förmågor 

och kunskaper kan i detta samhälle ses som kapital och blir avgörande vad gäller såväl 

individens försörjningsmöjligheter som nationens ekonomiska tillväxt. ”Det livslånga lärandet 

är vår tids budord” skriver Vallberg Roth (2011, s.116) i sin läroplanshistoriska studie om de 

yngre barnens läroplaner. Även Lauder et. al (2006 s.3ff) skriver om utbildningens roll i den 

globala kunskapsekonomin, där en högutbildad arbetskraft i nationen spelar en avgörande roll 

när det gäller ekonomisk tillväxt och nationens möjlighet att hävda sig i internationell 

konkurrens. ”Now wealth is to be based on new ideas that can be converted into money 

(modified) through the possession of intellectual property rights and the skills to operate new 
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technologies” (ibid, s.47). Den ekonomiska krisen och nedskärningarna i de svenska 

kommunerna under 1990-talet har tillsammans med ett marknadstänkande och en nyliberal 

ideologi enligt Vallberg Roth & Åsen (2012, s.28-30) kommit att påverka den offentliga 

sektorn och förskolan starkt med ett ökat intresse för kvalitet i relation till ekonomi. I och med 

denna utveckling har föräldrar, barn och elever i förskolor och skolor tillskrivits identiteter 

som konsumenter och benämns ofta som ”kunder” eller ”brukare” och förväntas välja bland 

olika skolprofiler och pedagogiska alternativ (Vallberg Roth 2011, s.165). Dahlberg, Moss & 

Pence (2001:95ff) menar att förskolan som institution är ”socialt konstruerad” (s.95) och 

menar att denna konstruktion skapar en pedagogisk praktik. Förskolan som resultatproducent 

och affärsföretag skrivs fram som ett dominerande sätt att se på denna institution i dag, där 

förskolan kan uppfattas som en teknologisk apparat vars utfall är resultat som ska gynna 

samhället i stort. I denna typ av förskola fokuseras en barnsyn där ”det tomma barnet” ska 

fyllas med överförbar kunskap (ibid). 

   Biesta (2006, s.24-32) menar att ett nytt lärandespråk vuxit fram i länder runt om i världen 

under de senaste två årtiondena, där vikten av det livslånga lärandet och ett lärande samhälle 

poängteras. Begreppet lärande (learning) har mer och mer kommit att ersätta begreppet 

utbildning (education). Detta anser Biesta vara problematiskt då det nya lärandespråket gjort 

det möjligt att se på utbildningens processer som ekonomiska transaktioner där det finns en 

kund och en leverantör som ska tillgodose kundens behov, vilket i sin tur bidrar till att de 

frågor som ställs om utbildning blir tekniska i sin natur. Frågor om utbildningens innehåll och 

syfte och de professionellas omdömen blir då mindre intressanta än frågor om hur 

utbildningen svarat mot på förväg uppställda (lärande)mål. Biesta (2011, s.22-23) frågar sig 

om vi bara mäter det vi enkelt kan mäta och därav ger det vikt eller det om vi mäter det vi 

tycker är viktigt att mäta och menar att vi i samband med ”lärifieringen” av utbildningen 

förlorat frågan om utbildningens värde och syfte ur sikte. Enligt Biesta (2011, s.14) kan 

mätningar av utbildningens utfall aldrig ersätta frågan om syftet med utbildningen. 

   I en forskningsöversikt om utvärdering i förskolan skriver Vallberg Roth och Åsen (2012, 

s.17,69) om hur en ökad fokusering på barns kunnande inom särskilda ämnesområden som 

språk, matematik och naturvetenskap, formuleras i läroplaner utifrån nationers ekonomiska 

och konkurrensinriktade syften. De beskriver en framväxande värld med det livslånga 

lärandet som nyckeln till den nya världsordningens olika centrum för kunskap, ekonomi och 

makt. I denna värld tycks behovet av dokumentation och bedömning i tidig ålder öka. Hårdare 

internationell konkurrens och globalisering har gjort att många länder börjat analysera 

möjligheterna till att öka och effektivisera lärandet i allt lägre åldrar än tidigare. Detta har 
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varit mest framträdande i England och USA där den anglosaxiska utvärderingstraditionen 

dominerar. Enligt denna utvärderingstradition fokuseras testning av individens kunskaper och 

färdigheter i förhållande till tydliga mål, i motsats till den skandinaviska 

utvärderingstraditionen där man följer barns lärande genom dokumentation och istället lägger 

fokus på kollegial reflektion, utvärdering av verksamheten och omständigheterna individerna 

fungerar under. Utvärderingen av den svenska förskolan där omsorg, forstran och lärande som 

helhet uttrycks i läroplanen, rör sig främst inom den skandinaviska utvärderingstraditionen 

men i vissa avseenden har utvärdering i förskolan kommit att närma sig den anglosaxiska. Det 

handlar exempelvis om den ökade betydelse förskolan fått som skolförberedande institution, 

om ett ökat fokus på särskilda kunskapsområden och ökad användning av diagnos- test- och 

bedömningsmaterial (Skolverket 2008, s.101ff, Vallberg-Roth & Åsen 2012).   

 

Barns utveckling, prestationer och färdigheter kartläggs och bedöms i ökad omfattning. Denna utveckling ligger 

knappast i linje med reformens intentioner och bryter mot den läroplanstradition som i OECD-sammanhang 

betecknats som den nordiska och där Sverige lyfts fram som ett föredöme (Skolverket 2008, s.104). 

 

2.2 Förskolans styrning, läroplanen och dess revidering 

År 1996 fördes ansvaret för barnomsorgen över från Socialdepartementet till 

Utbildningsdepartementet, myndighetsansvaret förflyttades från Socialstyrelsen till 

Skolverket och förskolan tog plats som första anhalten i det svenska utbildningssystemet. 

Förskolan kan i och med detta sägas ha gått från en del i det nationella välfärdssystemet till en 

del i det nationella utbildningsystemet (Dahlberg, Moss & Pence 2001, Vallberg Roth 2011). I 

och med förskolereformen 1998 så fick också förskolan sin första läroplan, Lpfö 98. 

Införandet av läroplanen innebar jämfört med tidigare pedagogiska program ett starkare fokus 

på förskolans pedagogiska uppdrag och en rörelse från ett omsorgsperspektiv mot ett mer 

pedagogiskt perspektiv (Vallberg Roth 2011, s.108,36-37). Denna utveckling har ytterligare 

förtydligats i den reviderade läroplanen där fokus på barns lärande och kunnande återigen 

förstärkts (Vallberg Roth 2011, s.119). Men trots att läroplanen för förskolan är uppbyggd 

utifrån samma struktur och med samma värdegrund som skolans läroplan så finns det i 

förskolans läroplan inga uppnåendemål eller fastställda kriterier för vad barn ska kunna utan 

endast riktlinjer för förskolans personal och mål att sträva mot i arbetet med förskolans barn 

och utvecklandet av förskolans verksamhet (Skolverket 2010a). Revideringen av läroplanen i 

förskolan var en del i ett omfattande reformarbete av hela skolväsendet och genomfördes i 

samband med att en ny skollag utformades. I och med revideringen kom också läroplanen att 

bli bindande för såväl kommunalt som enskilt drivna förskolor (Elfström 2013, s.33,39). 
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Syftet med revideringen av läroplanen skrivs i Utbildningsdepartementets (2010) skrift 

Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans läroplan fram som sprungen ur 

behov att skapa riktlinjer för uppföljning och utvärdering av förskolans verksamhet, att 

förtydliga förskollärarens ansvar och att komplettera och förtydliga en del av läroplanens mål. 

Utvecklingen av förskolans stärkta pedagogiska uppdrag ämnas i denna skrift att utvecklas 

vidare men under fortsatt lekfulla former. Det uttrycks vidare att barns naturliga lust att lära i 

förskolan tidigare inte utnyttjats fullt ut, och förskolans skolförberedande roll samt dess 

betydelse som en del i det livslånga lärandet poängteras (Utbildningsdepartementet 2010). 

Samtliga av de formulerade utvecklingsbehoven blev sedan realiserade i den färdiga 

revideringen av läroplanen, Lpfö 98/10. Förskollärarens ansvar förstärktes, strävansmål 

förtydligades och kompletterades och ett helt nytt kapitel om förskolans systematiska 

kvalitetsarbete lades till. I kapitlet om ”Uppföljning, utveckling och utvärdering ” finner man 

nu riktlinjer för vad förskolläraren ska ansvara för inom detta område och ett antal punkter för 

vad arbetslaget är ålagt att göra (Skolverket 2010a). Syftet med förskolans systematiska 

kvalitetsarbete är att ”identifiera de förutsättningar och aspekter i förskolan som är 

nödvändiga för att varje barn ska ha möjlighet att utvecklas och lära enligt målens 

intentioner” (Utbildningsdepartementet 2010, s.19). Det är förskolans verksamhet som är 

målet för analyserna och utvärderingarna. För att kunna utveckla förskolans kvalitet krävs 

dock kunskap om varje barns utveckling och lärande och detta uttrycks tydligt i den 

reviderade läroplanen genom krav på att varje barns utveckling och lärande systematiskt ska 

dokumenteras, följas upp och analyseras (Skolverket 2010a, s.14-15). Men kunskapen om 

barns utveckling och lärande ska inte användas för att jämföra, kategorisera eller sortera 

barnen mot fastställda normer eller förmågor. All dokumentation, uppföljning och utvärdering 

ska dessutom alltid genomföras med ett tydligt barnperspektiv, barnens röster ska lyftas fram 

och de ska vara delaktiga i dokumentations och utvärderingsprocesser. 

(Utbildningsdepartementet 2010, s.19).  

   Fokuseringen på varje enskilt barns utveckling och lärande har lett till många olika 

tolkningar och misstolkningar av läroplanens intentioner med ökat fokus på mätning av barns 

kunskaper (Vallberg Roth & Åsen 2012, s.41). Elfström (2013, s.35,256) och Eidevald (2013, 

s.71) beskriver en annan svårighet i förskolans läroplan, som Elfström benämner ”det dubbla 

uppdraget” och vilket syftar till svårigheten i att systematiskt arbeta med barns lärande utifrån 

förutbestämda strävansmål i verksamheten och att i och med dessa föra vidare kunskap och 

vårt samhälles traditioner, samtidigt som vi enligt läroplanen ska utforma verksamheten 

utifrån varje enskilt barns intressen, erfarenheter, nyfikenhet och barngruppens mångfald.  
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   Läroplanens utformning är enligt Elfström (2013, s.30-33) en del i en 

decentraliseringsprocess av förskolans verksamhet. Denna process startade på allvar i och 

med beslutet om kommunalt självbestämmande i Sverige 1979 och har inneburit att förskolan 

gått från en tidigare statlig regelstyrning där man uppnådde kvalitet genom att följa på 

förhand fastställda regler mot en målstyrning med ökat ansvar för kommunerna. En av statens 

viktigaste uppgifter i och med målstyrningen blir att kontrollera verksamheterna, och därmed 

tillkommer ett ökat krav på utvärdering av verksamheternas mål och förskolans kvalitet 

(Vallberg Roth & Åsen 2012, s.28,45). Utvärderingar i detta sammanhang riskerar dock att bli 

alltför styrande och kan komma att ersätta verksamheternas mål vilket istället resultera i en 

”bakvänd målstyrning” där makten återtas ”bakvägen” genom utvärderingar och där det som 

utväderas värderas mest. (Elfström 2013, s.33, Vallberg Roth & Åsen 2012, s.43-44). 

Elfström (2013, s.35,44) beskriver denna ”decentraliseringens paradox” och menar att värde- 

och demokratifrågor lätt kan gå förlorade i denna process. Vallberg Roth (2011, s.167) menar 

att det nu pågår en re-centralisering av de pedagogiska verksamheterna där staten styr genom 

kontroll och krav på systematiskt kvalitetsarbete, dokumentation och utvärderingar. 

Inrättandet av Skolinspektionen som kontrollinstans ses av henne som en del i statens re-

centraliserade kontrollsystem. 

 

2.3 Några metoder för utvärdering och dokumentation i förskolan 

Två nationella utvärderingar har utförts sedan läroplanens införande 1998, Förskola i 

brytningstid (Skolverket 2004) och Tio år efter förskolereformen (Skolverket 2008). I den 

senare markeras att utvärdering i förskolan ofta används på ett överlappande sätt med olika 

sorters metoder, för att ge en nyanserad bild av barnets förutsättningar i verksamheten, något 

som påstås vara i linje med den svenska läroplanens helhetsbild på barnet och den 

skandinaviska utvärderingstraditionen som fokuserar på verksamheten, och där Sverige sägs 

vara ett föredöme. Pedagogisk dokumentation, som i förordet till förskolans läroplan lyfts 

fram som ett betydelsefullt arbetssätt ska enligt utvärderingen kunna gå i linje med denna 

tradition och läroplanens dokumentationsuppdrag. Utvärderingen visar att ett nyttjande av 

pedagogisk dokumentation i förskolan vid tiden för analysen var ett prioriterat område i 

kommunerna. Men samtidigt visar denna utvärdering på tydliga tecken som ligger i linje med 

ett annat läroplanstänkande där enskilda barns prestationer riskerar att utvärderas och 

bedömas på olika sätt, i strid mot den svenska läroplanens intentioner. Som exempel lyfts det 

ökade arbetet med individuella utvecklingsplaner (IUP) fram, något som 48% av alla 

kommunerna enligt utvärderingen fattat beslut om att använda i sina förskolor. Trots att 
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medvetenheten hos ledningspersonal och pedagoger om att barns individuella prestationer inte 

ska utvärderas eller mätas sedan förra utvärderingen (Skoverket 2004) tycks ha ökat, så har 

användandet av IUP och diagnosmaterial i förskolan, där just denna risk ligger inbyggd, enligt 

utvärderingen ändå stigit markant. Främst fokuseras barns språkutveckling i dessa material 

men även barns sociala, känslomässiga, motoriska och matematiska förmåga nämns som 

exempel på vad som kartläggs och dokumenteras i IUP och olika diagnos och 

kartläggningsmaterial. Anledningen till detta skulle enligt Skolverket (2008) bland annat 

kunna handla om att IUP år 2006 blev obligatoriskt för skolan, men införandet av läroplanen 

med dess ökade fokusering på lärande och det pedagogiska uppdraget samt internationella 

trender ses också som bidragande faktorer. 

 

Utvärderingen visar således på en ökad kartläggning och bedömning av enskilda barns utveckling utifrån 

föreställningar om vad barn ska klara av i olika åldrar. Denna utveckling kan förmodligen delvis kopplas 

till införandet av läroplanen och den ökade betoningen på barns lärande, men den ökade användningen av 

bedömningsmaterial och individuella planer är även en del av en större internationell trend (Skolverket 

2008 s.101). 

 

Vallberg Roth (2011, s.110) skriver att det i förslaget till den nya läroplanen fanns skrivelser 

om att man i förskolan skulle göra en individuell planering för varje barns utveckling och 

lärande. Detta kom dock inte med i den slutgiltiga läroplanen 1998.  

 

2.3.1 Metodernas teoretiska & diskursiva bakgrund; en konflikt 

Eidevald (2013) beskriver det som att läroplanens stora tolkningsutrymme och delvis 

motstridiga budskap för hur förskolans systematiska kvalitetsarbete ska utföras har resulterat i 

flertalet olika metoder för dokumentation, uppföljning och utvärdering, med olika teoretiska 

utgångspunkter. En osäkerhet kring uppdraget har bidragit till att konkreta metoder med 

mätbara resultat efterfrågats av förskolor och Eidevald poängterar att olika metoder påverkar 

hur förskolans personal ser på och bemöter barnen. Traditionellt sett har 

utvecklingspsykologiska teorier om barn dominerat förskolans fält och till stor del byggt dess 

vetenskapliga grund. Dessa teorier bygger bland annat på den schweiziska 

utvecklingspsykologen Jean Piagets (1896-1980) texter och tankegångar och man ser här på 

barnets utveckling som naturligt skeende i olika faser utifrån biologisk och kognitiv mognad 

och kunskap framstår som något på förhand givet och objektivt. I praktiken medför ofta detta 

tänkande en korrigering av det som uppfattas som avvikande eller onormalt och är den grund 

som IUP, diagnos och kartläggningsmaterial brukar vila på. (Elfström 2005, Eidevald 2013, 

Vallberg Roth 2014). Denna teoretiska inriktning och dess grundvalar har utmanats och 
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kritiserats på senare år, främst av ett poststrukturellt eller postmodernt sätt att se på barn, 

utveckling och kunskap med förespråkare av en Reggio Emilia inspirerad pedagogik i spetsen 

och med den pedagogiska dokumentationen som medföljande verktyg (Se exempelvis 

Dahlberg et. al 2001). De utvecklingspsykologiska teorierna kritiseras för att reducera 

komplexiteten kring barns utveckling och sägs göra barnet till ett objekt för normalisering 

genom att barnets utveckling jämförs med hur teorierna säger att barn i olika åldrar bör vara. 

Detta leder enligt kritikerna ofta till enkla kartläggningar och generella klassificeringar av 

barnen samt ett fokus på att få barn att uppnå fastslagna utvecklingsnormer och korrigera 

avvikelser från dessa. (Dahlberg et al 2001, s.55ff).  

 

Teorier som används för att beskriva barns utveckling har en tendens att börja fungera som om de vore 

”sanna” modeller av verkligheten och de blir då till ett slags abstrakt karta, som läggs över territoriet 

´barns utveckling och uppfostran´. Istället för att ses som socialt konstruerade återgivningar av en 

komplex verklighet, som ett sätt man valt för att beskriva världen tycks dessa teorier bli själva territoriet 

(Dahlberg et al 2001, s.57).  

 

Vallberg Roth & Åsen (2012, s.34) menar att det under de senaste årtiondena har vuxit fram 

ett stort intresse för pedagogisk dokumentation i svensk förskolekontext. Inspirationen har 

kommit från verksamheterna i Reggio Emilia och benämnts som bland annat ”en lyssnandets 

pedagogik” (se Åberg, Lenz Taguchi 2005). Trots detta lever dock den 

utvecklingspsykologiska diskursen kvar och verkar ha ett fortsatt starkt fäste i svensk förskola 

(Dahlberg et al 2001). Pedagogisk dokumentation lyfts fram som en fruktbar 

utvärderingsmetod från Skolverket som 2012 kom ut med stödmaterialet Uppföljning, 

utvärdering och utveckling i förskolan: pedagogisk dokumentation (Skolverket 2012). I detta 

material skrivs pedagogisk dokumentation fram som ett arbetssätt som ska fånga barns 

lärprocesser och strategier och som något som kan fungera som en motor och igångsättare i 

det pedagogiska arbetet på förskolan. Den pedagogiska dokumentationen sägs kunna förbinda 

det som varit, nuet och framtiden och ger barn och pedagoger möjlighet att återbesöka 

händelser för gemensam reflektion. Den gemensamma reflektionen och barns delaktighet och 

inflytande i dokumentationsprocesserna skrivs fram som mycket centralt. De teoretiska 

rötterna beskrivs som konstruktionistiska, där språkets betydelse i kunskapandet poängteras. 

Med hjälp av språket skapas tillvaron och i ett utforskande arbetssätt är pedagogerna i den 

pedagogiska dokumentationen medskapare av kunskap. Ett postkonstruktionistiskt
1
 perspektiv 

lyfts också fram, där relationen mellan det materiella och barnen poängteras (ibid, s.21).  Det 

                                                           
1
 Brukar vanligtvis benämnas posthumanism. Se exempelvis Åsberg, Hultman & Lee (2012). 
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konstruktionsistiska sättet att se på kunskap och lärande sägs här ha många likheter med 

läroplanens grundtankar och pedagogisk dokumentation beskrivs som ett material som 

möjliggör ett arbete utifrån barns nyfikenhet och lust att lära. Hänvisningar ges till bland 

annat Hillevi Lenz Taguchi och Gunilla Dahlberg som är två av de forskare som främst 

kommit att representera den pedagogiska dokumentationen i svensk förskolekontext (ibid). 

Enligt Alnervik (2013, s.47-48) ska Dahlberg ha varit den som i slutet på 1980 talet myntat 

begreppet pedagogisk dokumentation, och det efter att hon hade besökt Reggio Emilias 

förskolor i Italien. Under 1990-talet utvecklade hon sedan tillsammans med Lenz Taguchi 

denna pedagogiska inriktning i Sverige.  

   I boken Från kvalitet till meningsskapande: postmoderna perspektiv, exemplet förskolan 

kritiserar Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence (2001) kvalitetsbegreppet och menar 

att talet om kvalitet innebär en modernistisk utgångspunkt där kvalitet ses som något 

objektivt, vetbart och mätbart. De vänder sig mot den positivistiska, förenklande, 

normaliserande och avkontextualiserade syn som såväl kvalitetsbegreppet som de mät- och 

kartläggningsmetoder med utvecklingspsykologisk grund medför och förespråkar istället den 

pedagogiska dokumentationen som alternativ metod, en metod där många konstruktioner och 

förståelser kan leva sida vid sida och där man fokuserar på gemensamt meningsskapande 

istället för kvalitet. Istället för att se på barnet ”som natur” utifrån universella och 

utvecklingspsykologiska lagar pläderar de för en syn på barnet som en social och kulturell 

konstruktion och aktiv medkonstruktör av kunskap och identitet (Dahlberg et al 2001, s.71ff).  

 

2.4 Förskolläraren i förskolans systematiska kvalitetsarbete 

I den reviderade läroplanen för förskolan, lpfö 98/10 är nu alltså förskollärarens ansvar 

specifikt formulerat. Under rubriken ”riktlinjer” finns det sex punkter rörande förskolans 

systematiska kvalitetsarbete som förskolläraren ska ansvara för. Däribland ingår ett ansvar för 

att följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling samt ett ansvar för att analysen 

inkluderar hur barns förmågor och kunnande förändras inom målområdena. I förskollärarens 

ansvar ingår också att kritiskt granska de utvärderingsmetoder som används och hur de 

påverkar verksamheten och barns möjlighet att utvecklas och lära (Skolverket 2010a, s.14-

15). I skriften med bakgrund till ändringar i den reviderade läroplaner skriver 

Utbildningsdepartementet (2010) att ”ett förstärkt pedagogiskt uppdrag kräver en förändrad 

reglering av personalens ansvar i förskolan” och att regeringen i samband med propositionen 

om en ny skollag yttrar att ”undervisning i förskolan ska ske under ledning av förskollärare” 
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(s.21). År 2011 infördes lärarlegitimation för förskollärare. Legitimationen får läraren ansöka 

om från Skolverket efter genomförd lärarexamen. Målet med legitimationen är att höja 

läraryrkets status, tydliggöra dennes behörighet samt att öka kvaliteten i verksamheterna.  

(www.skolverket.se).  

   Eidevald (2013, s.12,23,72) skriver om förskollärarens dokumentationsuppdrag som ett 

mycket komplext uppdrag och menar att läroplanen, som inte innehåller några förslag eller 

krav på hur arbetet ska utföras, innebär både en stor frihet för förskollärarna och förskolans 

personal men också en stor oro och osäkerhet eftersom det är lätt att bli förvirrad av 

läroplanens budskap, särskilt vad gäller frågan att dokumentera varje enskilt barn utan att 

bedöma och kategorisera barnens utveckling och lärande, ”hur är det möjligt att dokumentera 

förskolans verksamhet, utan att bedöma och kategorisera barn?” (s.18). Vidare skriver 

Eidevald (2013, s.33,51) att förskollärare behöver kunna avgöra om metoder för 

dokumentation och utvärdering är vetenskapliga, de behöver kunna påvisa att metoderna har 

stöd i forskning. Det är också av stor vikt att förskollärare har kunskap om den barnsyn som 

olika metoder för med sig in i verksamheten och de måste kunna avgöra ifall metoder och 

arbetssätt överensstämmer med läroplanens intentioner eller inte. Vallberg Roth & Åsen 

(2012, s.52) skriver att det idag finns en risk att nyttan av utvärdering överbetonas och att en 

vilja att ständigt utveckla och förbättra verksamheten genom olika utvärderingsmetoder kan 

innebära en risk att förskollärarnas kompetens att göra egna professionella bedömningar 

försummas. Lauder et al (2006:51ff) beskriver med England som exempel hur avändandet av 

tester i skolan har kommit att övervaka inte bara barnen utan även lärarna och deras 

prestationer samt hur dessa tester till viss mån har ersatt lärarnas autonomi och flexibilitet i 

vad som kan kallas ”a post professional age” (s.51). Enligt (Eidevald 2013, s.43) ifrågasätts 

ofta lärares yrkesprofession i effektiviserandets marknadssamhälle där förskola och skola kan 

ses som ett medel för framtida global konkurrens, det är ofta lärarna som ställs till svars för 

sjunkande resultat och kvalitet i samband med olika internationella mätningar som exempelvis 

den på senare år mycket omtalade PISA undersökningen. Dahlberg, Moss & Pence (2001) 

liknar förskollärarens roll i ”förskolan som resultatproducent och affärsföretag” vid en 

teknikers. Förskollärarens uppgift blir i detta projekt att ”garantera en effektiv produktion av 

institutionens resultat” (s.102). 
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3. Tidigare forskning 

 Ingela Elfström genomförde 2005 en licentiatstudie om individuella utvecklingsplaner i 

förskolan och hennes resultat visade att förskolans pedagoger och föräldrar i och med 

användandet av IUP kom att befinna sig i en position där de trots både läroplanens och sina 

egna intentioner bedömde enskilda barns resultat. Detta förklaras av Elfström främst utifrån 

den underliggande och ibland normaliserade utvecklingspsykologiska diskursen. Elfströms 

licentiatstudie låg sedan till grund för hennes avhandling (2013) Uppföljning och utvärdering 

för förändring – pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig 

verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, och som titeln avslöjar så 

undersöks i avhandlingen pedagogisk dokumentation som ett alternativt utvärderingsverktyg i 

förskolan. Resultatet som bygger på en förskoleavdelnings praktiska arbete med pedagogisk 

dokumentation under cirka ett års tid visar att möjligheterna för att detta verktyg ska kunna 

fungera för att kontinuerligt följa upp den pedagogiska verksamheten samt utgöra en grund 

för utveckling av denna finns. Möjligheterna att följa och analysera varje enskilt barns 

utveckling framgår dock inte tydligt i det empiriska materialet, Elfström menar att detta beror 

på att det krav som handlar om att följa enskilda barns utveckling och som formulerats i den 

reviderade läroplanen inte ännu var framskrivet vid tiden för insamlandet av studiens 

empiriska material. Elfström gör dock ändå bedömningen att det finns möjligheter att genom 

pedagogisk dokumentation göra även detta. Pedagogisk dokumentation beskrivs vidare som 

ett arbetssätt som kan svara mot det av Elfström tidigare beskrivna ”dubbla uppdraget” i 

läroplanen men arbetssättet framställs samtidigt som ett omfattande och krävande projekt som 

ställer stora krav på förskolans organisation och dess personal. Elfström varnar för att den 

pedagogiska dokumentationen inte får bli en teknik, hon menar att de teoretiska och 

filosofiska bakomliggande perspektiven måste vara levande och att det komplexa tänkandet 

behöver förankras i arbetslagen. Vikten av en förskollärare som i enlighet med läroplanen 

kritiskt granskar och värderar sin praktik och de metoder/ verktyg som används i det 

systematiska kvalitetsarbetet poängteras också i studien.  

    Lise Lotte Bjervås (2011) doktorerade med avhandlingen Samtal om pedagogisk 

dokumentation som bedömningspraktik i förskolan. Hennes avhandling består av en 

diskursanalytisk studie av två olika arbetslags samtal under planerings/reflektionstillfällen om 

användandet av pedagogisk dokumentation i verksamheten. Fokus ligger på hur 

lärare/pedagoger i förskolan bedömer och talar om barn genom verktyget pedagogisk 

dokumentation. Deltagarna i studien talar om barnen i den pedagogiska dokumentationen 
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både utifrån barn med en essentiell identitet och som barn som intar olika subjektspositioner i 

olika situationer. Via den pedagogiska dokumentationen sker också bedömningar av barnen i 

relation till läroplanen. Resultatet visar att pedagogerna ser vissa risker med pedagogisk 

dokumentation, men att fördelarna för barn och pedagoger ändå anses vara större. 

Pedagogerna talar om barnen som kompetenta och den pedagogiska dokumentationen anses 

vara ett verktyg för att få syn på denna kompetens. En viktig slutsats av studien är att 

diskursen om det kompetenta barnet framstår som stark och förgivet tagen i pedagogernas 

samtal. Bjervås frågar sig hur denna norm kan komma att påverka barnen i verksamheten och 

vad det egentligen innebär att vara ett kompetent barn? Och vidare om det kan bli så att 

barnen i denna kontext, där barns förmågor synliggörs i dokumentationer utsätts för 

prestationskrav i och med alltför höga förväntningar från sina lärare? Bjervås frågar sig om 

det kompetenta barnet i diskursen kring pedagogisk dokumentation även där kan ses som en 

del i den globala kunskapsekonomin? En hög grad av samsyn kring den pedagogiska 

dokumentationen identifieras i lärarnas tal och Bjervås menar att ett utvecklingsområde skulle 

kunna vara att ifrågasätta och bjuda motstånd i diskussionerna.    

   Karin Alnerviks avhandling från 2013 belyser pedagogisk dokumentation som 

förändringsverktyg i förskolan och utgår ifrån ett verksamhetsteoretiskt perspektiv. Alnervik 

beskriver pedagogisk dokumentation som ett komplext verktyg som kan göra att förskollärare 

efter att ha diskuterat epistemologiska och ontologiska frågor förändrar sitt sätt att handla och 

sin verksamhet och sätter processer i rörelse, vilket i sin tur kan leda till ett behov av att skapa 

andra verksamhetssystem, som bland annat möjliggör systematiskt och kollegialt 

dokumentationsarbete. Alnervik poängterar förskolchefers och förskollärares nya ansvar i och 

med den reviderade läroplanen och liknar läroplanens systematiska kvalitetsarbete vid ett nytt 

landskap att beträda. Hon menar att pedagogisk dokumentation som tidigare beskrivits som ett 

sätt för pedagoger att ta makt över sin egen praktik och som ett alternativ till diskussionen om 

kvalitet, nu (i och med Skolverkets stödmaterial från 2012) har etablerats som ett påbud och i 

och med detta kan uppfattas som ett kontrollverktyg och något som påtvingas uppifrån. 

Alnervik skriver vidare att en av frågorna som stigit till ytan under avhandlingsarbetet är hur 

förskollärarnas personliga och pedagogiska autonomi ser ut i uppdraget i förhållande till 

uppifrån kommande styrning. I avhandlingen lyfts även kritik som har riktats mot pedagogisk 

dokumentation, som bland annat berör etiska frågor i dokumentationsprocessen.  

   Professor Ann Christine Vallberg-Roth har bedrivit en hel del forskning om förskolans 

dokumentations och utvärderingsuppdrag och publicerat en mängd artiklar, rapporter och 

böcker inom området (se exempelvis Vallberg Roth 2009, 2010a, 2010b och 2014). Ett av 
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hennes senaste forskningsprojekt Lärare i förtätad bedömnings- och dokumentationspraktik – 

en professionell paradox? har resulterat i en rad olika publikationer varav en av de senaste 

och kanske viktigaste för min studie är boken Assessment and documentation in early 

childhood education som Vallberg Roth skrivit tillsammans med Maarit Alasuutari och Ann-

Marie Markström (2014). I boken beskrivs dokumentation som både inbäddad i, och 

producent av maktrelationer och förskolläraren beskrivs som en transaktör och multiaktör i ett 

komplext gränsland mellan olika nivåer och som växlande mellan olika perspektiv och 

metoder. Enligt författarnas empiriska undersökningar så pågår många olika dokumentations- 

och utvärderingsformer samtidigt i dagens förskola. Dessa olika former kan transformeras och 

förändras mellan olika aktörer, som mellan exempelvis föräldrar, barn och förskollärare och 

mellan olika kontexter och nivåer. Dokumentation tillskrivs en roll som aktör och sägs kunna 

både stärka och försvaga barn, föräldrar och förskollärare på olika sätt, styra dem men 

samtidigt ge dem möjlighet att göra motstånd mot olika former av maktrelationer. De 

förskollärare som deltagit i projektet talar dock främst om dokumentation och utvärdering i 

positiva ordalag. Dokumentationen sägs vara för barnets bästa och stödjande i arbetet, 

dessutom kopplas dokumentation ihop med professionalism och ett väl utfört arbete. 

Förskolläraren beskrivs som den som ska tolka, översätta och omskapa olika diskurser och 

influenser från olika nivåer till praktiskt arbete och en kritisk kompetens i mötet med olika 

dokumentationsformer anses behöva utvecklas. Olika dokumentationspraktiker sägs rikta 

förskollärares blick på särskilda sätt och blir i denna mening styrande. Författarna frågar sig 

om förskollärarnas professionalitet kan komma att förbises och om den ökade 

dokumentationen i förskolan kan göra lärarna till fångar? ”Is it possible that the agency of the 

documentation overcomes the agency of the educators and that documentalized practices start 

to follow the priciple of ´papers first`?” (Aalasuutari et al. 2014, s.128). Även dessa forskare 

tar upp komplexiteten vad gäller pedagogisk dokumentation och de frågar sig ifall detta 

verktyg som bygger på ett icke-linjärt sätt att se på lärande verkligen går att kombinera med 

den svenska förskolans läroplan som utgår från på förhand bestämda strävansmål.  

 

3.1 Den egna studiens placering 

I Skolverkets kunskapsöversikt ”Stödja och styra” (2010b) formuleras behovet av forskning 

rörande dokumentation och utvärdering i förskolans om stort. Det noteras också att forskning 

om bedömning och betyg tenderar att röra skolan medan forskning om pedagogisk 

dokumentation oftast rör förskolan. Något som blivit tydligt även i mitt sökande efter tidigare 

forskning om förskolans systematiska kvalitetsarbete. Det faktum att de avhandlingar jag 
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presenterat lagts fram under tidsperioden efter 2010 vittnar om att denna trend verkar 

fortsätta. Förutom det forskningsprojekt av Ann-Christine Vallberg Roth (Vallberg Roth et. al 

2014) som beskrivits ovan så har jag inte hittat någon forskning som särskilt riktat sitt fokus 

mot förskollärarens position i dokumentationsuppdraget. Komplexiteten i förskollärarens 

arbete och ett vittnande om de höga krav som på olika sätt ingår i förskollärarens position 

inom uppdraget har dock framkommit på olika sätt i samtliga här presenterade 

forskningsarbeten. Jag väljer därför att rikta mitt fokus just mot förskollärarens position inom 

uppdraget med särskilt fokus på hur förskollärare positionerar sig/positioneras i förhållande 

till olika diskurser och metoder för att utveckla och utvärdera förskolans verksamhet.  

 

4. Teori 

Det teoretiska perspektiv som används i denna uppsats bygger på statsvetarna och 

professorerna Ernesto Laclau (1935-2014) och Chantal Mouffes diskursteori. Laclau & 

Mouffe bygger i sin politiska teori vidare på marxismen och strukturalismen och teorin har 

blivit klassificerad som ”postmarxism” (Laclau & Mouffe 1985, s.9), en klassificering som 

accepterats av Lacalu & Mouffe med betoning på både post och marxism. Själva poängterar 

de att detta epitet måste förstås som en process där marxismens intellektuella tradition och 

dess centrala kategorier dekonstrueras och åter tillägnas, som både en omformulering av 

marxismen och en rörelse bortom densamme (Laclau & Mouffe 1985, s.24). De vänder sig 

framförallt mot reducerandet av de politiska striderna till att bara handla om klasskamper och 

ifrågasatter ekonomin som absolut determinans. Teoretiska influenser kommer från en rad 

betydelsefulla tänkare så som de franska filosoferna Michael Foucault (1926-1984), Jacques 

Derrida (1930-2004) och Louis Althusser (1918-1990), den italienske politikern och 

marxistiska teoretikern Antonio Gramsci (1891-1937) samt den franske psykoanalytikern 

Jacques Lacan (1901-1981) (Laclau & Mouffe 1985, Winther Jørgensen & Phillips 1999). 

Författarna till boken Diskursteori som teori och metod, Marianne Winther Jørgensen & 

Louise Phillips, beskriver Laclau & Mouffes diskursteori som en poststrukturell teori och 

kopplar detta både till synen på språket och till synen på subjektet. Uppfattningen om språket 

härstammar från en strukturalistisk och lingvistisk idétradition med rötter i den schweiziske 

lingvisten Ferdinand de Saussures (1857-1913) tankar kring språket som bestående av 

”tecken” ordnade i en viss struktur. Saussures menade att språket inte bestäms av verkligheten 

utan att vi genom språket producerar representationer av verkligheten. Detta sker genom att 

ett vi ger särskilda ting förbindelse med särskilda tecken (Winther Jørgensen & Phillips 
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1999,s.15ff). Ett tecken består dels av ett språkligt uttryck (ordet i sig) och ett innehåll som 

består av föreställningen om tecknet eller hur tecknets som begrepp i betydelse särskiljer sig 

från andra tecken (Borgström & Boréus 2000, s.229). Genom att ordna språkets tecken i en 

fast struktur, där alla tecken genom bestämda relationer till varandra urskiljs från varandra 

vad gäller betydelse får vi alltså enligt Saussures tillträde till verkligheten. Den 

poststrukturella teoribildningen och diskursteorin delar Saussures uppfattning om att språket 

ordnas i teckensystem men inom poststrukturalismen ser man på strukturerna som tillfälliga 

och föränderliga. Man accepterar att strukturer finns men tecknens betydelse inom dessa 

strukturer eller diskurser ses inte som fullständigt fastlåsta och man anser att subjekten genom 

språket kan få tecknens betydelser att komma i rörelse, varvid förändring av såväl diskurser 

som den sociala verkligheten blir möjlig (Winther Jørgensen & Phillips 1999, s.15ff). 

Diskursteorin sammanfattas som en teori om betydelsebildning, där kamp och konflikt 

ständigt närvarar i förhållande till de diskurser som konstruerar det sociala livet och 

samhället. Diskursanalysens syn på subjektet bygger på Foucault subjektssyn där subjektet ses 

som decentrerat och utan förbestämd essens, skapat genom och i diskurser. (Winther 

Jørgensen & Phillips 1999). I huvudverket med titeln Hegemonin och den socialistiska 

strategin (1985) redogör Laclau & Mouffe för de teoretiska grundvalar som deras politiska 

projekt vilar på.  I denna uppsats lämnas teorins framväxt och bakgrund vid beskrivningen 

ovan. Istället fokuseras den teoretiska modellen och de begrepp som gör denna teori relevant i 

samband med den egna studien. I Winter Jørgensen & Phillips (1999) tolkning och kanske 

något förenklade beskrivning av Laclau & Mouffes diskursteori har jag funnit såväl givande 

förståelseramar och teoretiska begrepp presenterade på ett sätt som för mig förenklat det 

praktiska användandet av dem. Därför kommer merparten av studiens teoretiska grund vila på 

denna tolkning. Nedslag kommer dock även att göras hos Laclau & Mouffe (1985).  

 

4.1 Diskursernas konstruktion  

Den sociala världen består enligt diskursteorin alltså av tecken. Dessa tecken kan syfta till 

materiella ting eller lingvistiska begrepp, men för att fysiska objekt ska kunna förstås så 

tillskriver vi dem betydelse genom språket. En diskurs beskrivs som en sorts struktur, en 

fixering av olika tecken i en väv eller ett nät av relationer (Winther Jørgensen & Phillips 

1999, s.32f). Tecken som är mångtydiga, vars betydelse inte har fixerats kallas för element. 

Den fixering som diskursen frambringar genom att sätta olika tecken i relation till varandra på 

specifika sätt och genom att tillskriva dem specifika innebörder gör att elementen blir 
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moment. Moment är alltså tecken som tillskrivs en fast betydelse genom de fixerade 

relationerna till varandra inom diskursen, vilket innebär en reducering av möjligheter, ett 

försök att hindra teckens rörelse i förhållande till varandra (Laclau & Mouffe 1985, s.157-

158). ”Varje diskurs upprättas som ett försök att dominera diskursivitetens fält, att hejda 

differensflödet, att konstruera ett centrum” (Laclau & Mouffe 1985, s.168). Diskursens 

fastlåsning eller fixering är dock aldrig fullständig utan ett moment riskerar alltid att bli ett 

element. Detta är en viktig del i Laclau & Mouffes diskursteori, allting ses som kontingent. 

Varken diskursen, samhället eller individen kan någonsin låsas fast fullständigt utan det finns 

alltid andra möjligheter som kan komma att påverka betydelsen av de delvis fixerade tecknen 

(ibid s.159). Dessa möjligheter, det meningsöverskott som har stängts ute av diskursen genom 

att en betydelse valts framför andra möjliga, befinner sig utanför diskursen, i det diskursiva 

fältet (ibid s.166). Den rådande diskursen riskerar alltid att undergrävas av att alternativa 

betydelser förs in i diskursen från det diskursiva fältet. Därmed kan man säga att det alltid förs 

en kamp om den struktur som diskursen frammanar, en kamp om elementens betydelse och 

relationer. Men även om allt egentligen är föränderligt enligt diskursteorin så tillskrivs 

diskurerna en tyngd och en tröghet (Winther Jørgensen & Phillilps 1999, s.36,45)  

   Nodalpunkter eller noder är särskilt viktiga moment inom diskursen, och runtom dessa 

ordnar sig andra tecken. ”Kroppen” är ett exempel på en nodalpunkt inom en medicinsk 

diskurs. Men ”kroppen” är även ett element, eller en flytande signifikant vilket är ett begrepp 

som står för de element som i stor utsträckning brukar tillskrivas olika betydelser via olika 

diskurser och om vilka en diskursiv kamp ofta bedrivs. Inom den medicinska diskursen är 

”kroppen” alltså ett moment och en nodalpunkt, men utanför den medicinska diskursen är 

”kroppen” ett element och en flytande signifikant som kan ingå i en diskursiv kamp om vilken 

betydelse som ska vara gällande (Winther Jørgensen & Phillips 1999, s.33ff ). Med 

artikulation menar man inom diskursteorin praktiker och uttryck som skapar relationer mellan 

olika element och därmed ger elementen en specifik identitet eller betydelse, något som 

etablerar och organiserar sociala relationer (ibid s.35f, Laclau & Mouffe 1985, s.147).  

 

Artikuleringens praxis består således i konstruktionen av noder som fixerar betydelsen på ett partiellt sätt; 

och den partiella karaktären hos denna fixering har sin upprinnelse i det socialas öppenhet, som i sin tur är 

ett resultat av alla diskursers ständiga överflödande tvärs genom diskursivitetsfältets oändlighet (Laclau & 

Mouffe 1985, s.169) 

 

Ovanstående stycke fungerar som en teoretisk och metodologisk förståelseram till min 

kommande analys om diskurser i förskollärarens utvärderingsuppdrag och kommer vara i 
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särskilt fokus när det gäller mitt första steg i analysen, där jag har för avsikt att identifiera 

olika diskurser i det empiriska materialet.  Informanternas utsagor och den praktik som 

beskrivs i dessa kommer att ses som artikulationer och som antingen en del i ett 

bekräftande/reproducerande av olika diskurser och dess elements betydelsefixering eller ett 

ifrågasättande/omkastande av dessa. 

 

4.2 Diskursiva kamper och etablerade diskurser 

Etablerade diskurser som framstår som självklara och där man inte kan se att betydelser inom 

diskursen skapats genom att urskilja sig från andra möjliga betydelser kallas inom 

diskursteorin för objektiva diskurser. Samhället är alltid delvis objektivt, vi människor är 

inkapslade i olika struktureringar/objektiva diskurser som står för det som vi tar för givet och 

döljer alternativa möjligheter för oss. De objektiva diskurserna kan ses som avlagrad makt där 

spåren av bortskurna möjligheter och uteslutningar är bortsopade (Winther Jørgensen & 

Phillips 1999, s.43ff). Maktbegreppet är inom diskursteorin knutet till begreppet politik och 

handlar om en produktion av både identiteter och det sociala genom att skapa en bestämd 

social ordning. Det sociala anses visserligen nödvändigt att organisera även om hur denna 

ordning ska se ut kan diskuteras politiskt. Laclau & Mouffes politikbegrepp syftar alltså till att 

vi genom tillfälliga fixeringar konstituerar det sociala på särskilda vis och därmed utesluter 

andra alternativ vilket ger möjlighet att reproducera eller förändra samhället. Så om social 

ordning och objektivitet skapas via makt så är politikens närvaro bestående av att visa på de 

alternativa möjligheterna, som är ständigt närvarande (ibid).  

   Vägen från den politiska möjligheten av alternativa konstitutioner till objektivitet går via 

kraftfulla artikulationer som kallas hegemoniska interventioner. Genom dessa upplöses 

konflikterna och ersätts av hegemoniska diskurser eller objektivitet där en viss bestämning 

framstår som naturlig och där endast en diskurs finns kvar där det förut fanns två eller flera 

konkurrerande diskurser. Den hegemoniska interventionen kan re-artikulera en diskurs 

element och fixera dem på nytt rakt över de diskurser som befinner sig i en antagonistisk 

kollision (ibid, s.55f). Hegemoni och hegemoniska interventioner är bara möjliga i ett öppet, 

ofullständigt och kontingent samhälle, ifall alla betydelser var fullständigt fastlåsta så skulle 

det ju inte finnas något att hegemonisera (Lacalu & Mouffe 1985, s.195). Den nya 

diskursformationen som uppstår är av samma anledning aldrig för evigt fastlåst utan riskerar 

alltid att kastas om av nya artikulationer. Upplösning av objektivetet där man visar på 
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kontingensen och att tecknen kunde ha knutits ihop på alternativa vis kallas med hänvisning 

till Jacques Derrida för dekonstruktion (Winther Jørgensen & Phillips, s.55f).  

   Diskursteorins begrepp för konflikt är antagonism och detta syftar till kolliderande diskurser 

och kolliderande och motstridiga förväntningar på subjektens identiteter. Det handlar om en 

process där en kamp om betydelsebildning av olika element eller subjektspositioner sker. En 

enskild diskurs kan på detta sätt sägas att antagonistiskt hotas av andra uteslutna betydelser 

från det diskursiva fältet (ibid, s.55). Winther Jörgensen & Phillips (1999, s.63f) 

rekommenderar att man lånar in begreppet diskursordning till en diskursteoretisk analys, 

utifrån språkforskaren Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Detta för att beskriva ett 

område mellan diskursen och det diskursiva fältet då två eller flera diskurser opererar inom 

samma område och då diskursiv kamp kan uppstå, i och med att diskurserna konkurrerar om 

att ge specifika föremål innehåll på just sitt sätt.  

   I det andra analyssteget av studiens empiriska material kommer jag att undersöka hur de 

uttolkade och identifierade diskurserna från informanternas utsagor förhåller sig i relation till 

varandra. Då blir begrepp som antagonism, objektivitet och hegemoni användbara redskap. Är 

flera diskurser närvarande kommer jag se på dem som ingående i en diskursordning.  

 

4.3 Subjektet, social identitet och subjektspositioner 

Synen på subjektet och identiteten har Laclau & Mouffe utvecklat utifrån Lacans teori där 

subjektet utifrån symbiosen med modern i livets början alltid strävar efter att bli helt igen. 

Subjekt söker därmed alltid denna helhet, genom att identifiera sig med positioner i olika 

diskurser. Helhet beskrivs dock som en myt och något som inte existerar. Subjektet inom 

diskursteorin är alltid endast delvis strukturerat, det bestäms av diskurserna, det är relationellt, 

fragmenterat och överdeterminerat (Laclau & Mouffe 1985, s.169, Winther Jørgensen & 

Phillips 1999:49ff).  

 

Allt detta visar oss att subjektkategorins specificitet inte kan etableras vare sig genom att 

”subjektspositionernas” spridning görs absolut eller genom att de på ett lika absolut sätt enas kring ett 

”transcendalt subjekt”. Subjektkategorin genomsyras av samma tvetydiga, ofullständiga och polysemiska 

karaktär som överbestämningen tilldelar varje diskursiv identitet (Laclau & Mouffe 1985, s.179). 

 

Att subjektet är överdeterminerat betyder att det positioneras i flera olika typer av diskurser 

samtidigt. Ibland fungerar positioneringarna utan problem, sida vid sida, men om motstridiga 

diskurser gör att identiteter hindrar varandra, eller ställer oförenliga krav på subjektets 

handlingar i samma kontext kan man tala om antagonism. Genom artikulationer och 
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hegemoniska interventioner kan antagonism gällande identiteten upphävas och detta sker då 

genom att de alternativa möjligheter som existerar undertrycks (Winther Jørgensen & Phillips 

1999, s.49,55).  

   Subjektet får alltså enligt Laclau & Mouffe en identitet genom att det tillfälligt identifierar 

sig med olika subjektspositioner inom en diskursiv struktur. Genom detta positionerar sig 

subjektet även i relation till vad det inte är. Subjektspositionerna är på förhand angivna i 

diskurserna och subjekten antar och tilldelas ständigt olika positioner, med särskilda sociala 

förväntningar vad gäller hur subjektet kan handla eller tala (Laclau & Mouffe 1985, s.171f, 

Winter Jørgensen & Phillips 1999, s.48ff). Begreppet mästersignifikant är ett begrepp hämtat 

från Lacan och kan sägas fungera som identitetens nodalpunkter inom diskursteorin, alltså 

särskilt viktiga element, eller flytande signifikanter som genom att fyllas med betydelse från 

en diskurs och relationellt knytas ihop med andra tecken kan fixeras. Detta nät av relationer 

eller det sätt som olika tecken knyts till varandra på kallas för ekvivalenskedjor (Winther 

Jørgensen & Phillips 1999, s.50).  

 

Det är när man på detta sätt låter sig representeras av en samling signifikanter med en nodalpunkt som 

centrum som man får en identitet. Identiteter är något man antar, tilldelas och förhandlar om i diskursiva 

processer, och därmed uppfattas identitet som något alltigenom socialt (Winther Jørgensen & Phillips 

1999, s.51). 

 

   Även sociala gruppers identiteter fungerar på liknande vis, genom uteslutning av skilda sätt 

man kunde bildat en grupp på så prioriteras ett sätt, och en möjlighet till identifikation. Detta 

leder till att skillnader inom grupper döljs eller ignoreras. Gruppbildning är enligt Lacalu & 

Mouffe politisk process som påverkar samhällets organisering. Grupper existerar dock bara 

om de artikuleras med ord, genom representation (ibid, s.51ff). 

   I det tredje och sista analyssteget kommer jag att se på förskollärarens subjektsposition som 

en mästersignifikant, som i förhållande till olika ekvivalenskedjor i diskursiva strukturer 

tillskrivs skiftande betydelse. Här blir antagonism-begreppet från det tidigare avsnittet även 

relevant eftersom förskolläraren som mästersignifikant kan komma att ingå i olika och ibland 

motstridiga diskursiva föreställningar om vad en förskollärare ska vara.  
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5. Syfte och Frågeställningar 

Syftet med denna magisteruppsats är att undersöka hur förskollärarens position i förskolans 

dokumentations och utvärderingsuppdrag uttrycks av sex förskollärare.  

 

 Hur positionerar sig förskolläraren som subjekt i sin yrkesprofession i relation till 

olika diskurser när de talar om sitt uppdrag rörande uppföljning, utvärdering och 

utveckling i förskolan? 

 

 Hur framträder olika diskurser i förskollärarnas beskrivning av centrala metoder för 

uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan och hur kan de tolkas påverka 

förskollärarens position?  

 

 Hur ser relationen mellan olika diskurser ut? Finns det konkurrerande diskurser och 

hur positioneras/ positionerar sig i så fall förskollärarna i förhållande till detta? 

 

6. Metodologiska och etiska överväganden 

6.1 En kvalitativ forskningsansats 

I denna uppsats vill jag alltså undersöka hur sex förskollärare talar om sin position i 

förskolans dokumentations och utvärderingsuppdrag. Den empiriska undersökning som 

bedrivs i relation till detta är av kvalitativ karaktär (Bryman 2008), vilket innebär att jag 

intresserar mig för att skapa en nyanserad och fördjupad bild av mitt valda tema. Analysen 

kommer att vara tolkande utan några anspråk på generaliserbarhet, uppsatsens värde ligger 

som jag ser det istället i möjligheten att utifrån tidigare forskning ytterligare beskriva 

områdets komplexitet. Den ontologiska ståndpunkten är i relation till både teori och metod 

konstruktionistisk, vilket innebär att jag ser på sociala fenomen som konstruerade i samspel 

människor emellan (Bryman 2008, s.341). 

 

6.2 Empirisk datakonstruktion utifrån semistrukturerade intervjuer 

Enligt Kvale (2006) kan man inte se på datainsamling via intervjuer som att gå på en strand 

och plocka stenar. Utan han ser istället datainsamlingen som en konstruktion mellan 

människor i en specifik kontext och så förhåller även jag mig till studiens empiri. Mitt 

empiriska material bygger på utsagor från sex informanter, vilka samkonstruerades av mig 
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och studiens informanter med hjälp av ”semistrukturerade intervjuer” (Bryman 2008, s. 415). 

Inför intervjuerna upprättades en intervjuguide (bilaga 4). Användandet av en intervjuguide 

passade min undersökning som på förhand hade ett förhållandevis tydligt fokus (ibid). Guiden 

täckte de områden jag genom denna undersökning ville fördjupa mig i och gav mig stöd och 

vägledning i intervjusituationen. Den kvalitativa forskningsintervjun med dess tyngd på 

intervjupersonens egna uppfattningar och önskan om fylliga och detaljerade svar för att belysa 

valt område är enligt Bryman (2008) en flexibel process med möjlighet att ställa följdfrågor 

och frågor för att fördjupa eller bredda informanternas svar. Under mina intervjusituationer 

var flexibilitet också ett ledord, ibland kunde vi hoppa mellan olika frågor och ibland gav vi 

oss in på spår som inte täcktes av intervjuguiden men som ändå rörde det övergripande temat. 

   För att i analysskedet ha möjlighet att transkribera intervjuerna så spelades de in med en 

liten och diskret diktafon. Kvale (2006) poängterar att även en transkription är en 

konstruktion, där en muntlig utsaga genom olika bedömningar, val och avgöranden förvandlas 

till en skriftlig utsaga. I och med detta fryses det flödande samtalet till skriven text och det 

som sägs ges en definitiv prägel. Enligt Kvale (ibid) ska man inte uppfatta en utskriven 

transkription som likvärdig med intervjun utan se den som en hybrid mellan en muntlig 

diskurs och skriven text och något som fungerar som ett redskap för tolkningar och analys. 

Jag har i ett första skede transkriberat mina intervjuer ordagrant i flytande text. I ett andra 

skede har jag delat upp meningar med punkt och stor bokstav och sållat bort småord och 

fragment som jag tolkat som oviktiga för min analys. De utsagor som valts ut och presenterats 

i denna uppsats har även språkmässigt gjorts mer läsarvänliga.  I och med detta har jag gjort 

en första tolkning och även vad man enligt Kvale (ibid) kan uppfatta som en omkonstruktion 

av det empiriska materialet. Jag har dock haft för avsikt att framställa informanternas utsagor 

så nära den första transkriptionen som möjligt och inte ändrat på vad jag tolkat vara 

betydelsen i det sagda.  

 

6.3 Urval 

För att ”samla in den empiri” som skulle kunna svara på studiens forskningsfrågor gjordes ett 

målstyrt urval där jag sökte upp intervjupersoner med relevans för forskningens 

undersökningsområde (Bryman 2008). Sex förskollärare från tre olika kommuner och fyra 

olika stadsdelar intervjuades sammanlagt. För att komma i kontakt med dessa personer 

använde jag mig av mitt kontaktnät inom förskolans värld men ingen av intervjupersonerna 

var känd för mig sedan tidigare. Första kontakten med informanterna bestod av ett utskick via 
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e-post med ett informationsbrev och en intresseförfrågan om ett eventuellt deltagande i den 

föreliggande studien (se bilaga 1). När informanterna tackat ja till ett deltagande skickades ett 

brev med information om etiska principer för forskning ut, samt en medgivandeblankett för 

deltagandet i studien (se bilaga 2 och 3). Därefter bokades tid och plats för intervjuerna in. 

Samtliga intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplatser under v.48 och v.49 år 2014 

och varade i snitt runt 30 minuter. 

 

6.4 Etiska principer gällande studiens informanter 

Kvale (2006) beskriver en undersökning byggd på intervjuer som ”ett moraliskt företag” 

(s.104) och menar att etiska frågor är närvarande på olika sätt under forskningens hela 

process. Informanternas deltagande har enligt forskningsetisk kodex (Vetenskapsrådet 2011, 

Kvale 2006) i denna studie verifierats med ett skriftligt samtycke. Informanterna har innan de 

skrivit på samtycket och beslutat om sitt deltagande i studien fått skriftlig och muntlig 

information om studiens generella syfte och undersökningsområde samt om gällande etiska 

principer rörande konfidentialitet och rätten att när som helst avbryta sin medverkan i studien. 

Informanternas personliga identitet har ämnats att skyddats i studiens alla steg. De skriftliga 

medgivandeblanketterna och ljudinspelningarna från intervjuerna har förvarats utan möjlighet 

för obehörig att ta del av dem och informanternas namn och andra namn på platser, stadsdelar, 

kommuner och särskilt namngivna dokument har avidentifierats och ibland ersatts med 

påhittade sådana. Även i anteckningar gjorda under intervjusituationerna och under 

transkriptionerna har det empiriska materialet märkts med avidentifierade beteckningar som 

”intervju 1, 2 eller 3, osv”. E-post meddelanden mellan mig som forskare och informanterna 

där tid och plats för intervjuerna bestämdes har i efterhand raderats. Alla deltagare gavs 

möjlighet att ta del av intervjutranskriptionerna efter intervjun ifall så önskades vilket två av 

sex informanter bad om att få göra. Samtliga informanter har varit intresserade av och utlovats 

att få ta del av studien i dess slutgiltiga form. 

 

6.4.1 Ett vidgat tänkande kring studiens etiska dimension 

Vilka konsekvenser ett deltagande i en undersökning kommer få går inte att på förhand ta reda 

på. Det är dock en viktig fråga att begrunda (Kvale 2006). Min undersökning rör inga 

specifikt uttalat känsliga områden men detta innebär inte att ett deltagande kan få personliga 

konsekvenser när det gäller exempelvis en förändrad självuppfattning eller en förändrad syn 

på sitt uppdrag eller sin yrkesroll. Ser man på deltagandet i en studie som ett lärande, i och 
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med nya erfarenheter och möten med nya tankar och frågeställningar kan deltagandet bli 

något som bryter in i individens liv och för alltid förändrar hur man relaterar till specifika 

områden (se ex. Biesta 2006, Todd 2008). I ljuset av detta blir allvaret av och uppriktigheten 

med det informerade samtycket och rätten att avbryta sin medverkan än större. 

   Kvale (2006, s.48) skriver att det råder en viss typ av motsatsförhållande mellan ett 

postmodernt sätt att se på individen som de-centrerad och intervjumetodens fokus på 

individens upplevelser. Detta är en paradox som jag har brottats med när det gäller analysen 

och tolkningen av det empiriska materialet, då jag har valt att se det som att diskurser talar 

genom informanterna snarare än att informanternas tal är ”deras eget”.  Detta är något som 

enligt Kvale (2006, s.144) också berörs av en etisk dimension. När man som forskare tolkar 

det som sagts utöver informanternas egen förståelse förvandlas betydelsen av det sagda. Hur 

detta upplevs av informanterna kan säkerligen variera men jag vill i detta sammanhang ändå 

poängtera att informanterna enligt mig självklart äger rätten att tolka sina egna yttranden på 

sina egna sätt. I denna studie och genom särskilda teoretiska och metodologiska filter, har jag 

valt att se på det sagda och tolka det som sagt på specifika sätt. Jag menar inte att min 

tolkning är den enda möjliga eller sanna tolkningen utan endast ett sätt att kasta ljus på det 

problemområde som studiens deltagare åskådliggör. 

 

6.5 Diskursanalys 

Efter att problemformulering, syfte, frågeställningar och studiens teoretiska perspektiv nu har 

gåtts igenom torde valet av den diskursanalytiska metoden stå given. Inom det 

diskursanalytiska fältet finns dock många skiftande teorier och tänkare att utgå ifrån. Att jag 

valde Laclau & Mouffe´s diskursteori har främst att göra med dennes fokusering på de 

betydelsebildande processerna och kampen som förs mellan diskurser om såväl olika tecken 

som subjektens positionering. Genom de begrepp diskursteorin erbjuder menar jag att det blir 

möjligt att undersöka förskollärarens position inom utvärderingsuppdraget och hur 

förskollärarna positionerar sig/positioneras i relation till olika diskurser och metoder för 

dokumentation och utvärdering. 

 

6.6 Analysförfarande 

6.6.1 Avgränsning av diskurser 

Winther Jørgensen & Phillips (1999, s.137) skriver att man kan se på avgränsningar och 

identifiering av diskurser när det gäller analysen av ett material som något som forskaren 
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konstruerar som ett hjälpmedel. Men detta innebär inte att man hur som helst kan hitta på 

egna diskurser. Jag kommer i analysen av mitt material börja med att avgränsa olika diskurser 

som jag tolkar går att utläsa i informanternas utsagor. Det bör poängteras att dessa är mina 

egna konstruktioner och ett sätt att uppfatta materialet på, men många av de identifierade 

diskurserna står i relation till diskurser som vi redan tidigare har varit i kontakt med i studiens 

bakgrundskapitel.  

 

6.6.2 Diskurser kring lärande och utvärdering, en diskursiv analytisk kuliss 

Med hjälp av bland annat Biesta (2006), Bjervås (2009) och Vallberg Roth (2011) 

identifierades i bakgrunden en internationell diskurs som i hög grad relaterar till förskolan i 

förhållande till detta tema; diskursen om det livslånga lärandet. Hela förskolans pedagogiska 

uppdrag och kravet på utvärdering och uppföljning av förskolans verksamhet skulle kunna 

placeras under denna diskurs. Begreppet lärande som tillägnandet av ny kunskap, skulle 

kunna ses som en nodalpunkt i diskursen och därmed som ett moment men lärandet kan också 

beskrivas som flytande signifikant. Jag tolkar det dock som om lärandet som nodalpunkt i 

princip är fixerat inom denna diskurs som tillägnandet av kunskap, med ett särskilt fokus på 

det kognitiva lärandet. Biesta (2006) har ifrågasatt detta sätt att se på lärande och skriver 

istället om lärande som erfarenheter från att ha varit ett subjekt, om tillblivelser, gensvar och 

möjligheter att handla och bryta in i världen på sitt unika sätt. Jag upplever dock inte att denna 

betydelse har något fäste inom diskursen om det livslånga lärandet utan ser det som om detta 

alternativa synsätt ligger i vad Laclau & Mouffe kallar det diskursiva fältet.  

   Vidare har en utvecklingspsykologisk och en poststrukturell/konstruktionistisk diskurs 

beskrivits i relation till olika utvärderingsmetoder som individuella utvecklingsplaner och 

pedagogisk dokumentation, med olika sätt att se på barn, utveckling, lärande och utvärdering. 

Särskilt kopplat till utvärderingsuppdraget har en anglosaxisk utvärderingstradition och en 

skandinavisk utvärderingstradition också lyfts fram. Dessa ämnar jag att uppfatta som två 

olika diskurser kring utvärdering. Jag tycker mig även se att den utvecklingspsykologiska 

diskursen är ”kompatibel” med den anglosaxiska utvärderingstraditionen, och den 

skandinaviska utvärderingstraditionen med den poststrukturella/konstruktionistiska diskursen. 

Eftersom alla ovanstående diskurser kunde identifieras i informanternas utsagor så kommer 

beskrivningen av dessa diskurser fördjupas och undersökas vidare i studiens kommande 

resultat och analysdel. 
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6.6.3 Steg i analysen och användbara teoretiska begrepp 

Som ett analytiskt ”förstadium” har jag alltså efter noggranna transkriptioner läst mitt 

intervjumaterial ett flertal gånger. Därefter har jag gjort en grov tematisering med olika 

representativa citat. Detta har följts av ytterligare tematiseringar och ett ordnande av 

informanternas utsagor, för att tydligt kunna presentera empirin i relation till studiens syfte 

och frågeställningar, följt av flera återbesök i intervjutranskriptionerna. Syftet har varit att 

lyfta fram de delar i materialet som har varit mest intressanta att belysa utifrån studiens syfte, 

samt att ge en representativ bild av materialet som helhet. Alla teman har dock inte gått att ta 

med, med tanke på såväl textutrymme, studiens avgränsningar och den tid jag har haft till mitt 

förfogande. De citat som presenteras har beskurits något och anpassats till ett skriftspråk med 

syftet att göra dem mer läsarvänliga. Jag har dock varit noga med att inte förställa eller ändra 

betydelsegivande ord i informanternas tal. 

   Studiens empiriska material kommer att presenteras i resultatredovisningen och analysen 

kommer att ske fortlöpande varvat med citat från studiens informanter. Analysarbetet är (som 

redan omnämnts i studiens teoretiska avsnitt) uppbyggt i tre steg. Det första steget innebär en 

identifiering och avgränsning av de diskurser som jag uttolkar i de aktuella utsagorna. Där 

kommer främst begrepp som diskurs, nodalpunkt och det diskursiva fältet att dominera. Att 

grundligt undersöka varje enskild diskurs, dess nodalpunkter och kedjor av moment är dock 

inte syftet med föreliggande studie. Jag kommer istället särskilt fokusera på förskollärarnas 

positionering i relation till olika diskurser samt ifall det finns konkurrerande eller mostridiga 

diskurser inom det område informanterna belyser. I analysarbetets andra steg undersöker jag 

så alltså förhållandet mellan de identifierade diskurserna i vad man kan kalla för en 

diskursordning, eller om det rör sig om endast en diskurs, hur denna diskurs ser ut i relation 

till det diskursiva fältet. Här blir begreppen antagonism, hegemoni och objektivitet 

användbara. I analysens tredje steg fokuseras förskollärarens subjektsposition och 

yrkesidentitet genom att jag undersöker hur förskolläraren positionerar sig/positioneras i 

relation till de aktuella diskurserna. Begrepp som hjälper mig i detta tredje steg i analysen är 

subjektsposition, ekvivalenskedja och antagonism. De tre analysstegen jag här radat upp är 

skapade för att ge struktur och tydlighet åt analysen. Det är alltså inga knivskarpa gränser 

mellan de olika stegen utan de överlappar snarare varandra på många sätt. En utgångspunkt i 

analysen är som tidigare nämnts att jag ser på förskolläraren som en mästersignifikant, vilken 

olika diskursiva konstruktioner kan tillskriva olika former av betydelse samt olika typer av 

diskursiva krav och förväntningar vad gäller beteende och handlande. 
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6.7 Studiens tillförlitlighet och metoddiskussion 

Enligt Kvale (1997, s.207ff) avfärdas ibland begreppen reabilitet, validitet och 

generaliserbarnhet i postmoderna perspektiv som ”rester efter en modernistisk 

korrespondensteori för sanning” (s.209). I en kvalitativ undersökningsmetod och ur ett 

postmodernt perspektiv söker man inte efter något generaliserbart universellt. Min studie 

belyser hur sex förskollärare talar kring sitt utvärderingsuppdrag och hur de positionerar sig i 

relation till olika diskurser och sex förskollärare kan självfallet inte representera alla Sveriges 

förskollärare, men det som de uttrycker är inte heller ovidkommande. Studiens resultat kan 

möjligen tillsammans med annan forskning identifiera några intressanta frågor för vidare 

undersökningar och bidra med ytterligare empirisk data till det fält som redan existerar och 

som jag har skrivit fram i denna uppsats. Enligt Winther Jørgensen & Phillips (1999, s.28f) så 

är det viktigt att man inom diskursanalytisk forskning överväger både sin egen roll i 

förhållande till vad som undersöks samt vilka konsekvenser den egna studiens bidrag kan få i 

relation till produktionen av de diskurser som vårt samhälle vilar på. Att sätta parentes runt 

sig själv och sin erfarenhet och förförståelse så att inte de egna värderingarna påverkar 

resultatet skrivs fram som viktigt. Som tidigare yrkesverksam förskollärare har jag själv 

arbetat med frågor rörande dokumentation och utvärdering i förskolan. Detta ser jag både som 

en möjlighet till en ökad förståelse men även som något som innebär att det finns en risk för 

mitt eget tyckande och tänkande att sippra in i materialet och påverkar dess resultat. Jag anser 

att den vetenskapliga formen med uppbyggnaden av ett problemområde utifrån tidigare 

forskning, och analysen utifrån ett specifikt teoretiskt filter har hjälpt mig att skapa distans 

mellan mig som person och mitt forskningsområde och empiriska material. I detta avseende 

blir form, metod och teori alltså något som bidrar till studiens tillförlitlighet. Gällande 

diskursanalytiska studier som vilar på antaganden om den sociala världen som diskursivt 

konstruerad så brukar kritik gällande forskningens värde och giltighet ofta träda fram. Detta 

eftersom den egna studien utifrån de grundantaganden som gjorts måste ses som endast ett 

sätt att uppfatta det fenomen som undersöks på (Winther Jørgensen & Phillips 1999, s.148ff). 

Jag gör i denna uppsats inte heller några sanningsanspråk eller menar att mitt resultat skulle 

vara det enda möjliga. Jag vill inte heller försöka ta reda på eller slå fast vad en förskollärare 

är, utan hur konstruktionen av denne kan bli i förhållande till olika diskurser rörande 

dokumentation och utvärdering. I relation till andra studier och tack vare en tydlig 

presentation av studiens utgångspunkter, perspektiv och genomförande menar jag att resultatet 
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av denna magisteruppsats kan anses pålitligt, och så även relevansen för de ytterligare 

forskningsfrågor inom fältet som utvecklas i relation till studiens resultat. 

 

7. Resultat och Analys 

Studiens empiri kommer här att analyseras under två huvudrubriker som relaterar till studiens 

syfte och frågeställningar. Huvudrubrikerna är: Förskollärarens positionering i yrkesrollen 

och utvärderingsuppdraget samt Förskollärarens positionering i relation till dokumentations 

och utvärderingsmetoder. Under båda dessa rubriker kommer förskollärarens positionering i 

relation till olika diskurser vara i fokus, först i relation till yrkesrollen och 

utvärderingsuppdraget och sedan i relation till dokumentations och utvärderingsmetoder. 

Analysen sker i löpande text och består av citat och analys som varvas efter varandra. Innan 

analysen börjar följer en kort presentation av de intervjuade förskollärarna. 

 

7.1 En kort presentation av studiens informanter 

Jag har i denna magisteruppsats intervjuat sex stycken förskollärare. I nedanstående 

framställning av studiens resultat och i analysen av mitt material är dessa förskollärare 

tilldelade fingerade namn. Ylva, Ingela och Katja jobbar på olika förskolor i samma stadsdel, i 

en av Sveriges största städer. De jobbar alla på kommunala förskolor utan någon särskild 

inriktning eller profil. Ylva gick ut förskollärarutbildningen på slutet av 1970-talet och har 

lång erfarenhet av arbetet som förskollärare. Hon jobbar just nu som ensam förskollärare i ett 

arbetslag på fem personer. Ingela har utifrån en annan typ av lärarexamen från 1995 arbetat 

som förskollärare i flera år och för några år sedan gick hon en kompletterande utbildning och 

fick då även förskollärarexamen. Hon jobbar i ett arbetslag på tre personer och är bland dem 

ensam förskollärare. Katja gick ut lärarutbildningen med inriktning mot förskolan år 2000 

Och har sedan dess jobbat på olika förskolor runt om i staden. Hon jobbar nu i ett arbetslag 

med en annan förskollärare och en barnskötare. Marie jobbar i samma storstadskommun som 

Ylva, Ingela och Katja men i en annan stadsdel, hon gick ut sin lärarutbildning år 2009 och 

har sedan dess jobbat på den aktuella förskolan, en kommunal förskola utan särskild profil. 

Susanne arbetar i en av storstadens kranskommuner. Hon arbetar i ett större arbetslag 

tillsammans med flera andra förskollärare och barnskötare, på en förskola med Reggio Emilia 

profil. Susanne och gick ut sin lärarutbildning år 2009. Ewa jobbar i ytterligare en annan av 

storstadens närliggande kommuner, på en förskola som enligt Ewa är Reggio Emilia 
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inspirerad. Ewa fick sin förskollärarexamen för ett knappt år sedan och är alltså relativt 

nyexaminerad. 

  

7.2 Förskollärarens positionering i yrkesrollen och utvärderingsuppdraget 

7.2.1 Ett seriöst uppdrag och en ansvarsfull position  

 

Det som jag kan tycka är jobbigt överlag, det är att som förskollärare är man ju i minoritet. Vi är ju fem 

personal på den avdelningen jag jobbar på nu och jag är ensam förskollärare, så jag är ju i minoritet. Och 

då kan jag ju tycka, att det är jag som har den tongivande och bärande kunskapen och erfarenheten, och 

då tycker jag det blir tokigt att jag är i minoritet, men så ser det ut (Ylva). 

 

Så mer förskolläraren i förskolan!? Ja, det tycker jag nog. Det kan jag nog tycka, och så länge det inte är 

så, så tycker jag nog att förskollärarna ska ha en annan status, ett annat mandat. För här står det att man 

ska ansvara för, men det ger ju en inte mandat att säga att så här gör vi nu. Jag menar, du kan ju bara 

jämföra med hur det är inom vården, en läkare är en läkare, en sjuksköterska är en sjuksköterska, en 

undersköterska är en undersköterska (Ylva). 

 

Vi är seriösa, vi är inte clowner som står med röda näsor och som leker och skojar dagarna i ända, vi har 

ett seriöst uppdrag, vi har ett skolförberedande uppdrag (Ylva). 

 

Man ska minsann inte tro att man är något bara för att man är förskollärare. Man ska inte komma och 

skriva de andra på näsan att man har utbildning och att man har kunskap och erfarenhet bara för att man 

är förskollärare, utan här är vi alla lika. (Ylva) 

 

 

Identifierade diskurser: I de fem ovanstående utsagorna uttolkar jag flera olika diskurser. 

En akademisk diskurs som relaterar till hur Ylva beskriver sig själv som förskollärare, som 

den som har den bärande och tongivande kunskapen. Eftersom hon jämför sin position med 

barnskötarna som inte har pedagogisk högskoleutbildning så tolkar jag det som att det 

handlar om en akademisk, eller teoretisk kunskap. Detta kan även kopplas till det 

skolförberedande uppdraget som Ylva talar om och kan påstås ligga under den mer 

övergripande diskursen om det livslånga lärandet och dess betydelse för välfärd och 

framgång. Runt diskursens nodalpunkt, lärandet, placerar jag in moment som utvärdering, 

förskola, individen, samhället, barn, förskollärare och överförbar kunskap. En annan 

diskurs framträder när Ylva pratar om den egna yrkesprofessionen och jämför med 

yrkeshierarkin inom vården. Jag väljer att kalla denna diskurs för en hierarkisk 

yrkesgruppsdiskurs. I motsats till den diskursen som delar upp subjekten i olika 

yrkeskategorier framträder i det sista citatet en diskurs som i vardagligt tal kanske brukar 

kallas för jantelagen. Det handlar om att inte sticka ut och tro att man är viktigare än någon 
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annan men har också en särskild betydelse inom förskolans fyra väggar eftersom man där 

man jobbar nära varandra i arbetslag. Jag tolkar det som att denna diskurs har en lång 

historia inom förskolan och att det framför allt handlar om att alla ska hjälpas åt och att alla 

ska vara lika betydelsefulla. Man skulle kunna namnge denna diskurs med jantelagen i 

förskolans arbetslag. 

   Kamp, samverkan eller objektivitet: Den akademiska diskursen har i dessa uttalanden 

inget som bjuder upp till kamp vad gäller förskollärarens pedagogiska uppdrag, utan 

snarare har den stödjande diskurser i diskurserna om det livslånga lärandet och hierarkiska 

yrkesgrupper. Man kan dock se något som ligger och lurar, i det diskursiva fältet, i 

”världen utanför”. När Ylva talar om att hon som förskollärare har ett seriöst och 

skolförberedande uppdrag säger hon också att hon inte är någon clown. Förskolläraren som 

clown kan då tolkas som en förskollärare som bara skojar och har kul med barnen utan att 

syssla med några teoretiskt förankrade aktiviteter där barnen lär sig viktiga saker inför 

framtiden, och något som måste utvärderas och följas upp. Genom att Ylva uttrycker detta 

menar jag att denna bild av förskolläraren finns, ”där ute”.  Vad gäller diskursen om 

hierarkiska yrkesgrupper tycks denna diskurs, som är så självklar inom vården enligt dessa 

uttalanden inte ha fått fäste i förskolan ännu, den reviderade läroplanen och det förstärkta 

pedagogiska uppdraget till trots. Ylva verkar uppfatta det som om jantelagen i förskolans 

arbetslag är det som fortfarande är vad som är starkast etablerat på hennes arbetsplats, även 

om den andra diskursen försöker ta sig in. Här kan man alltså säga att det råder en 

antagonistisk kamp om förskollärarens position i uppdraget och på förskolan och hur denna 

ska förstås.  

   Förskollärarens subjektsposition: I relation till den antagonistiska kamp som beskrivits 

ovan blir förskollärarens position fylld av olika förväntningar och handlingsmöjligheter 

beroende på vilken diskurs som dominerar. Om man utgår från arbetslaget och 

jantelagsdiskursen kommer förskollärarens position inom det pedagogiska uppdraget att 

ingå i en ekvivalenskedja med alla möjliga moment så som blöjbyten, måltidssituationer, 

påklädnad, torka bord, ha samling och pedagogiska aktiviteter. Om man istället utgår från 

de andra diskurserna som kretsar kring lärande, akademisk kunskap och hierarki så består 

kanske kedjan snarare av pedagogisk planering av verksamheten, utvärdering, ansvar, 

reflektion, pedagogiska aktiviteter, nätverksmöten, litteraturstudier och utvecklingssamtal. 

Jag ser det som att Skolverket med förskolans läroplan som verktyg, jobbar för att de 

senare diskurserna ska få fäste i förskolan. Den diskurs som redan finns där, i det tysta, och 

som handlar om alla i arbetslagets jämbördighet försvårar dock för Ylva att inta den 
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positionen som hennes uppifrån kommande uppdrag binder henne till att göra. Ylvas 

hamnar därför i en position mellan korsande diskurser. Enligt det pedagogiska uppdraget 

ska hon bidra med särskild akademisk kunskap, ha ett särskilt ansvar och driva 

verksamheten, något som inte riktigt fungerar på hennes förskola eftersom hon inte fått 

mandat, och dessutom är i minoritet. 

 

7.2.2 Utvärdering för kvalitet och utveckling 

 

Jag tycker att det är en väldigt viktig del av förskolläraryrket. Man kan ju inte utvecklas om man inte 

utvärderar, alltså det är ju en förutsättning för att kunna utveckla sin verksamhet, att vi reflekterar i flera 

olika grupper på förskolan (Ewa). 

 

När vi började med att höja kvaliteten på reflektion och dokumentation och utvärdering och sådant, då var 

det en del som liksom kände att, mer administrativa saker och det här tar tid ifrån barnen och så, men det 

har höjt kvaliteten och innehållet och samtalen och vårt fokus väldigt mycket (Marie). 

 

Jag personligen kan bli lite sporrad av att göra saker för en nästan en påhittad figur, ibland säger jag så 

här när vi gör vissa saker, ja men tänk om Skolverket kommer och inspekterar, då måste du kunna visa. 

Det är det som jag förmedlar till mina kollegor, att jag vet ju vad jag kan, jag vet vad vi gör, men om jag 

blir sjukskriven i en månad då ska ändå vår verksamhet tydligt kunna förmedlas, utan en faktisk person 

som verbalt kan tala för sig. Det ska finnas bilder, det ska finnas nedskrivna dokument (Marie). 

 

Identifierade diskurser: I dessa två citat identifierar jag en generell utvärderingsdiskurs som 

inte tydligt refererar till varken en anglosaxisk eller en nordisk utvärderingstradition. 

Möjligen skulle den kunna tillskrivas den nordiska utvärderingstraditionen eftersom 

informanterna talar om att utvärdera verksamheten. Begreppet kvalitet skulle kunna ses som 

en nodalpunkt inom denna diskurs. Men samtidigt är det lätt att se att begreppet även är ett 

element och en flytande signifikant eftersom det kan fyllas med många olika betydelser 

beroende på inom vilken diskurs det verkar. Inom den poststrukturella/konstruktionistiska 

diskursen har ju till exempel Dahlberg, Moss & Pence (2001) ifrågasatt begreppet med ett 

alternativt begrepp; meningsskapande. I ovanstående utsaga av Marie är det svårt att sätta 

fingret på vilken betydelse som egentligen ligger i själva kvalitetsbegreppet. Det kopplas ihop 

med såväl reflektion, utvärdering och samtal samt ett ökat fokus, vilket är oklart vad det 

innebär. Något som kan liknas vid en hierarkisk kontrolldiskurs inom förskolan, där 

skolverket styr från toppen och kontrollerar förskollärarnas arbete träder i Maries andra utsaga 

fram för mig. Förskollärarna i sin tur är ledare till sina kollegor, bland annat genom att 

förmedla hur uppdraget ska utföras. De checkar också av barnens utveckling i verksamheten. 
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Dokumentation i form av bilder och nedskrivna dokument/kvalitetsredovisningar skulle kunna 

fungera som nodalpunkt i denna diskurs. 

   Kamp, samverkan eller objektivitet: De två diskurser som identifierats i ovanstående 

utsagor tycks enligt mig samexistera. Ett visst motstånd mot diskursen om utvärdering och de 

krav den för med sig på förskollärarna kan dock uttolkas i Maries uttalande men hon räknar 

inte sig själv till de som till en början var kritiska till att genom olika metoder höja kvaliteten 

på reflektion, dokumentation och utvärdering. Ewas och Maries citat får representera en tilltro 

inför förskolans pedagogiska uppdrag och dess förstärkta uppdrag kring utvärdering, något 

som alla informanter uttryckte på olika sätt i intervjuerna. Utifrån detta skulle man kunna 

hävda att utvärderingsdikursen inom förskolan blivit objektiv. Ewa går till och med så långt 

som att säga att man inte kan utvecklas om man inte utvärderar, inga andra sätt att bedriva en 

god förskoleverksamhet med möjlighet att utvecklas går att spåra i hennes utsaga.  

   Förskollärarens subjektsposition: Jag tolkar det som att kvalitet starkt kopplas ihop med 

förskolläraren och att den subjektsposition som skapas åt förskolläraren inom diskursen 

mycket handlar om att vara en garant för en kvalitativ förskola. Förskolläraren ekvivaleras 

med kvalitet, reflektion, utvärdering, dokumentation, samtal, fokus och utveckling av 

verksamheten. Förskollärarens viktigaste uppgifter kommer då att handla om detta och är vad 

man kan vänta sig av en professionell förskollärare i det pedagogiska uppdraget. Marie säger 

att hon känner sig sporrad av tanken på ifall Skolverket skulle komma och inspektera och i 

förskollärarens eventuella frånvaro kan hon lämna dokument efter sig som bevisar hennes 

professionalism och väl utförda uppdrag. Det tycks inte räcka med att hon och hennes 

kollegor vet vad de gör. Förskollärarens position skulle enligt Maries yttrande här kunna 

tolkas som en position där man ständigt måste vara beredd att bevisa sin verksamhet för 

utomstående. 

 

7.2.3 Ett urholkat uppdrag och en position i kommunal styrning 

 

Hur kan man göra det som passar vår barngrupp men ändå till exempel, hålla oss till det här temat? Hur 

långt kan man dra det liksom? För det måste fortfarande finnas en röd tråd, men det är ju det man hela 

tiden brottas med, man vill ju att det ska bli så bra som möjligt för barnen, för gruppen, och när det 

kommer sådana här beslut som bestäms högt upp då, av dem som aldrig träffar våra barn och inte vet hur 

det här barnet funkar och om det skulle funka för den här förskolegruppen… då känns det ju som om det 

urholkas litegrann, uppdraget, att dom inte litar på kompetensen, att vi kan hitta rätt vägar själva (Ewa). 

 

Det har blivit mycket mer toppstyrt den här hösten tycker jag, i våras var det mycket mer fritt, för det här 

med Reggio Emilia inspirationen som alla förskolor i kommunen.. det kommer ju från huvudmannanivå. 
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Alla förskolechefer ska driva alla sina förskolor till det här och det är väl liksom bara att anpassa sig efter 

dom riktlinjerna som kommer (Ewa). 

 

Identifierade diskurser: I ovanstående citat tolkar jag in en professionalitetsdiskurs i talet 

om förskolläraren som den som kan anpassa och utforma verksamheten på ett bra sätt för 

barnen och samtidigt ska hålla sig till ett övergripande tema och hitta en röd tråd. 

Förskolläraren som en del i en toppstyrd organisation, som tilldelas olika arbetsuppgifter 

och ska anpassa sig efter beslut hon inte varit delaktig i att ta framträder också för mig i 

vad jag kallar en tjänstemannadiskurs och en organisationsdiskurs. Även den 

poststrukturella/konstruktionistiska diskursen går att spåra i materialet i och med att 

kommunens inspiration från Reggio Emilia kommer på tal.  

   Kamp, samverkan eller objektivitet: Det framstår som tydligt för mig att 

tjänstemannadiskursen och organisationsdiskursen samverkar och stödjer varandra vad 

gäller förskollärarens anpassningar till de riktlinjer som kommer uppifrån. Även den 

poststrukturella/konstruktionistiska diskursen från Reggio Emilia ingår i det andra citatet 

som en konsekvens av den styrning som tjänstemannadiskursen och organisationsdiskursen 

innebär. Detta ser jag som lite problematiskt i relation till det som tidigare tagits upp i 

samband med Alnerviks (2013) forskning där hon ställer sig frågan vad som händer med 

den pedagogiska dokumentationen (som är en väsentlig del av Reggio Emilias pedagogik) 

när den blir ett påbud istället för att fungera som ett frigörande och självvalt arbetssätt. Kan 

det vara så att den pedagogiska dokumentationens betydelse, som jag tolkar som ett fixerat 

moment inom den poststrukturella/konstruktionistiska Reggio Emilia diskursen, kan 

komma att undergrävas av andra betydelser från det diskursiva fältet i och med detta och 

re-artikuleras? Är den pedagogiska dokumentationens betydelsefixering hotad här? 

Ytterligare ett problematiskt förhållande mellan olika diskurser uttolkar jag mellan 

professionalitetsdiskursen på ena sidan och tjänstemannadiskursen och 

organisationsdiskursen på den andra. Här sker det enligt mig en antagonistisk kamp om 

vad som ska vara främsta fokus när det gäller förskollärarens roll i uppdraget.  

   Förskollärarens subjektsposition: I och med de krockande diskurser som har att göra 

med hur förskollärarens position ska förstås inom uppdraget menar jag att förskollärarens 

professionalitet, som Ewa själv uttrycker den och som har att göra med att hitta rätt vägar 

och anpassa arbetet efter såväl enskilda barn som barngruppen, är hotad. Hon uttrycker 

dessutom att hon tycker att det känns som att uppdraget urholkas och att ”de” inte kan lita 

på förskollärarens egen kompetens/professionalitet. Förskollärarens position blir enligt mig 
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i och med detta mycket tydlig som mästersignifikant, det handlar om en tom position som 

andra aktörer kan fylla med olika innehåll beroende på vilka diskurser som premineras från 

ledningshåll. I organisations och tjänstemannadiskursen skulle en ekvivalenskedja runt 

förskolläraren kunna innehålla moment som hierarki, yrkesroller, åtaganden, 

måluppfyllelse, utfört arbete, utvärdering, resultat och styrande direktiv. Om jag skulle 

skapa en ekvivalenskedja runt förskolläraren i förhållande till förskollärarens egna 

professionalitetsdiskurs kanske det kunde likna något i stil med; flexibilitet, anpassad 

pedagogik, barnperspektiv, kompetens och valmöjligheter. Frågan är om Ewa själv har 

makten att, utifrån de obligatoriska ramar som läroplanen och skollagen ger identifiera sig 

med de subjektspositioner hon tycker är mest lämpliga för att utföra sitt uppdrag på bästa 

sätt eller om händerna i princip är bakbundna och positionen bestämd i och med direktiv 

från kommuner, stadsdelar och chefers? Är det dessa direktiv som bestämmer hennes 

positionering i förhållande till utvärderingsuppdraget eller har hon möjlighet att vara 

åtminstone en medkonstruktör av den egna yrkesidentiteten? 

 

7.3 Förskollärarens positionering i relation till dokumentations och  

      utvärderingsmetoder 

Fem av sex av de intervjuade förskollärarna jobbade med, eller var precis i uppstarten till att 

börja arbeta med ett utvärderingsmaterial i matrisform, där barnens förmågor i relation till 

olika områden i läroplanen checkas av på en lista. Den enda av de intervjuade förskollärarna 

som inte använde sig av denna typ av verktyg för utvärdering var Susanne som jobbar på 

förskolan med Reggio Emilia profil. Alla förskollärare sade sig också arbeta med pedagogisk 

dokumentation på ett eller annat vis men det var framförallt kring matriserna som 

förskollärarna hade mycket att säga. Pedagogisk dokumentation sades också fungera som 

underlag till uppföljningsmaterialet i matrisform. Fokus i denna analys kommer att handla om 

hur förskollärarna positionerar sig i relation till dessa två verktyg/metoder för utvärdering av 

förskolans verksamhet och särskilt matrismaterialet eftersom förskollärarna där tydligt 

beskrev diskursiva konflikter och ambivalens. 

 

7.3.1 Förskollärarens position relaterat till uppföljningsmaterial i matrisform 

 

Där står kriteriet lek och lärande till exempel och så är det kanske fyra eller fem olika kriterier man ska 

följa, där barnen ska få godkänt så att säga. Men tanken är inte att du ska bedöma barn utan tanken är att 

du ska bedöma verksamheten, Har man liksom en grupp på 19 barn och så upptäcker man att 10  barn de 
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leker inte så som man önskar att de ska leka, då är det inte så att man ska säga, oj då, vad har de barnen 

för problem utan då ska man ju säga och tänka så här att oj, var är det verksamheten som brister? Varför 

kan inte vår verksamhet locka fram lek och utmana till lek? Så tanken är att verksamheten ska möta 

barnen och inte tvärtom (Ylva). 

 

Det är väl framförallt den här utvärderingsbiten som är så otroligt svår för man måste hela tiden… det ska 

ju inte vara en bedömning av barnen, det ska vara en bedömning av verksamheten, och det är en svår 

balans. Där finns det flera olika kategorier som man kan ställa mot varje barn i barngruppen utifrån dom 

mål och riktlinjer som finns för lärande i läroplanen, och där är det ju en väldigt stor risk att det blir en 

bedömning av barnet tycker jag, om det här barnet behärskar det här eller inte. Om vi säger lek och 

samspel så är det, ”barnen klarar av turtagning” och så skriver man vilka barn som klarar det, en etta för 

dom barn som klarar det och en nolla för dom barn som inte klarar det. Sen för vi in det här digitalt för att 

ledningen ska få ta del av det och då avidentifierar vi alla barn, så inga barns namn kommer vidare, det är 

bara vi i arbetslaget som vet. Och så får vi en procentsats, som visar vilket område ska vi jobba mest med, 

och inom det området, vilka kategorier är liksom dom bitarna som vi har tuffast med just nu. Då ska vi ju 

analysera det här i vårat arbetslag och utvärdera, vad kan vi förändra i vår verksamhet? Så på ett sätt är 

det ju ganska… vi har det här verktyget att utgå ifrån, ett verktyg för att utvärdera vår verksamhet. Men 

samtidigt så är det ju väldigt, väldigt nära bedömning och det är svårt att försöka att hela tiden tänka, och 

att hitta en balans, så att det ska handla om analysen av vår verksamhet. Att det är där, på slutet, när 

allting har gåtts igenom, det är det som vi tar med oss för framtiden. (Ewa) 

 

Det är ju jätteviktigt att det är tydligt, att man inte ska värdera varje enskilt barn utan det är ju för att 

förbättra verksamheten, och att man inte ska bedöma barn som är ett och två och tre år gamla (Ingela). 

 

Identifierade diskurser: I matrismaterialet som Ewa och Ylva beskriver ovan ska 

förskolläraren mäta barnens kunskaper mot förutbestämda mål utformade från läroplanens 

strävansmål, där de fyller i vad de enskilda barnen klarar av och inte. Detta tolkar jag som 

att det bygger på en utvecklingspsykologisk diskurs där lärandet ses som linjärt, kommande 

i naturliga stadier och något som kan anpassas till förutbestämda mål. Ylvas uttalande ”så 

upptäcker man, att 10 barn, de leker inte så som man önskar att de ska leka” exemplifierar 

denna diskurs och att det inom så väl lek som lärande här finns ett normalt och önskvärt 

lärande som barnen ska riktas mot. Det fokus som riktas mot individen i materialet och 

kontrollerandet av hur barnens olika förmågor utvecklas placerar jag inom den 

anglosaxiska utvärderingtraditionens diskurs. Alla tre förskollärarna poängterar dock att 

det inte är barnen som ska bedömas utan att matrismaterialet är till för att utveckla 

verksamheten. Kontrollerandet av barnens förmågor ses bara som ett riktmärke på hur 

verksamheten lyckas erbjuda en god pedagogik. Dessa uttalanden, som hela 

intervjumaterialet igenom framstår nästan som ett mantra, där devisen ”barn ska inte 
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bedömas, verksamheten ska utvecklas” upprepas gång på gång. Att det är verksamhetens 

utveckling som ska vara målet för förskolans utvärdering stämmer överens med såväl 

formuleringarna kring uppdraget i styrdokumenten som den skandinaviska 

utvärderingtraditionens diskurs. Alla uttalanden kan enligt mig placeras inom den 

generella utvärderingsdiskursen och diskursen om det livslånga lärandet. 

   Kamp, samverkan eller objektivitet: Det framstår som tydligt för mig utifrån 

ovanstående utsagor att det pågår en antagonistisk kamp om matrismaterialets betydelse. 

Matrisen kan ses som en flytande signifikant och ett element som ej ännu är fixerat. Det 

som förskollärarna genom sina yttranden försöker göra är att fixera matrisens betydelse 

inom den skandinaviska utvärderingstraditionen och läroplanens uppdrag, där fokus på 

verksamheten poängteras och därmed undertrycka andra betydelsemöjligheter. Samtidigt 

erkänns en krock mellan den anglosaxiska utvärderingstraditionens diskurs (som jag även 

här kopplar ihop med en utvecklingspsykologisk diskurs), och den skandinaviska 

utvärderingstraditionens diskurs. Att materialet kan komma att handla om att bedöma barn 

är något som Ewa lyfter fram som problematiskt. Att verksamheten ska utvärderas och 

utvecklas tolkar jag som en del i den tidigare beskrivna objektiva utvärderingsdiskursen. 

   Förskollärarens subjektsposition: Förskolläraren positioneras här i relation till vad jag 

ser som två olika diskursiva ”läger”. De ska i matrisen kontrollera barns förmågor och ge 

dem ”godkänt eller icke godkänt” samtidigt som de inte ska bedöma barnen i matrisen utan 

använda den för att utveckla verksamheten. Även förskollärarens yrkesidentitet hamnar 

alltså i en antagonistisk kamp. Denna kamp framstår främst i Ewas yttrande. Ewa uttrycker 

tydligt svårigheten i att balansera mellan diskurserna och risken för bedömning av barnet 

vägs mot värdet av att utvärdera verksamheten. Jag spårar ett ifrågasättande av den 

anglosaxiska utvärderingstraditionens inträde i förskolan i Ewas utsaga. Ingela och Ylvas 

yttranden vittnar inte om att de själva upplever antagonism i sin yrkesroll utan de tillskriver 

sig på ett ganska självklart sätt subjektspositionen inom den skandinaviska 

utvärderingstraditionen, och även om matrisen enligt dem kan tolkas på olika sätt så 

utesluter de ett eget användande av matrisen som bygger på en bedömning av barn. Man 

skulle kanske kunna säga att de hegemoniserar sin identitet som tillhörande den 

skandinaviska utvärderingstraditionen i relation till materialet. Om vi försöker skapa en 

ekvivalenskedja utifrån förskollärarens position i relation till matrisen och ett diskursivt 

läger som bygger på utvecklingspsykologi och en anglosaxisk utvärderingstradition så 

skulle kanske resultatet kunna bli något i stil med; matris, förskollärare, kontrollant, barn, 

förmågor, utvecklingsstadier, lärande, framsteg, observation och utvärdering. Detta 
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kommer då att innebära en förskollärare i form av kontrollant eller tekniker där 

förväntningarna på professionaliteten landar i förmågan att kunna avgöra framförallt vad 

barnen kan, inte hur, var eller när de har lärt sig. En ekvivalenskedja utifrån en 

skandinavisk utvärderingstradition blir enligt mig svårskapt i förhållande till materialet, då 

det fokus som ändå faktiskt läggs på individen och kontrollerandet av individens förmågor 

enligt mig blir oförenligt med den diskursen. 

 

7.3.2 Beskyddare eller rapportör? 

 

Jag tror att matrisen blev väldigt hårt kritiserad eftersom man inte förstod syftet med den. När man gör 

saker och lämnar ifrån sig, då vill man gärna veta varför och vad som händer med det materialet och 

speciellt om man lämnar ifrån sig uppgifter om barnens utveckling. Då blir man ju som förskollärare 

generellt väldigt beskyddande, som varför vill ni veta hur barnen har det liksom, på det sättet? Men ju 

längre det här projektet har fortgått så har vi fått mer svar på vad det är som görs med det, och det är just 

att säkerhetsställa hela stadsdelens utveckling och vad man måste lägga satsningar på, var man måste bli 

bättre (Marie). 

 

Identifierade diskurser: I detta citat identifieras återigen den anglosaxiska 

utvärderingstraditionens diskurs i och med att förskollärarna ska lämna ifrån sig uppgifter om 

de individuella barnens utveckling. En omvårdnadsdiskurs med barns välmående och beskydd 

i centrum framträder också när Marie talar om sig själv som beskyddare i förhållande till 

barnen på förskolan. Den generella och övergripande utvärderingsdiskursen går också att 

uttolka utifrån utsagan. Inom denna diskurs figurerar enligt min tolkning förutom utvärdering 

moment som likvärdighet, mätning, kontroll och utveckling.  

   Kamp, samverkan eller objektivitet: Det framträder ett motstånd mot den anglosaxiska 

utvärderingsdiskursen som materialet genom sin individorientering och kunskapsmätning 

bygger på. Detta i och med att Marie uttrycker att matrismaterialet blev väldigt hårt kritiserad 

i början. Genom förtydliganden eller artikulationer (försök till hegemoniska interventioner?) 

från ledningen har denna kritik börjat ge med sig. Betydelsen av hela stadsdelens utveckling 

och det fokus på verksamheten som materialet sägs premiera vinner mark medan andra 

betydelser trycks undan. I och med den generella uttvärderingsdiskusen starka, objektiva 

ställning är nyttan av utvärdering ett faktum och för att kunna säkerställa en god utvärdering 

av verksamheten tolkar jag det som att kompromisser eller uteslutningar av andra diskurser så 

som omvårdnadsdiskursen anses befogade. 

   Förskollärarens subjektsposition: Inom omvårdnadsdiskursen positioneras förskolläraren 

som ”beskyddare” där barnens bästa kommer i främsta rummet och hit passar det inte att 
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lämna ifrån sig uppgifter om barn hur som helst eftersom barnets välmående eller liknande 

kan sägas figurera som en nodalpunkt i diskursen. Marie ger dock vika vad gäller 

omsorgsdiskursen i den antagonistiska kamp som förs angående hennes position i relation till 

frågan. Jag tolkar det som om utvärderingsdiskursens objektivitet och starka ställning gör det 

möjligt och även önskvärt för Marie att röra sig bort från en subjektsposition präglad av 

omsorg för att istället identifiera sig med en position där lärande och utveckling av såväl det 

enskilda barnet som hela stadsdelen är av största vikt. Därmed släpper hon (kanske tillfälligt) 

sitt beskydd om barnen till förmån för de goda syften som matrismaterialet sägs svara mot. De 

enskilda barnens samlade kunnande och förmågor blir ett viktigt underlag i utvecklandet av 

stadsdelens förskolor, då sammanställningen av dessa visar på brister och 

utvecklingsområden. Förskollärarens position ekvivaleras i relation till matrisen och 

utvärderingsuppdraget enligt min tolkning med bland annat barns förmågor, resultat, matris 

och hela stadsdelens utveckling. Jag tolkar det som om vetskapen om att materialet är 

utformat utifrån ett på förhand gott syfte om likvärdighet och utveckling av stadsdelen 

tillsammans med utvärderingsdiskursens objektivitet i detta fall räcker för en acceptans av 

materialet och den anglosaxiska utvärderingsdiskursen. 

 

7.3.3 Mot en betydelsefixering av matrismaterialet? 

 

Jag tycker det här matrismaterialet har varit väldigt bra! Mycket bra! Lätt att förstå och väldigt bra. Det är 

tydligt och det täcker upp alla läroplanens mål, och även de estetiska uttrycksformerna är med. Så jag 

tycker det är jättebra att det inte bara är matematik, naturvetenskap och språk, att det som är så viktigt för 

dom här små barnen, de estetiska uttrycksformerna, att de också finns med (Ingela). 

 

Men det kan jag tycka att när man kommer in i det, då är det ett otroligt bra mätverktyg för att se att 

verksamheten verkligen möter barnen och verkligen stimulerar och utvecklar barnen kan jag tycka (Ylva). 

 

Identifierade diskurser: Den generella utvärderingsdiskursen framtråder här återigen i och 

med samtalets kontext och i och med att matrismaterialet i positiva ordalag beskrivs som att 

det omfattar hela läroplanen. En diskurs som handlar om små barns kreativa lärande 

framträder också i den första utsagan, där det inte bara fokuseras på matematik och språk utan 

även estetiska uttrycksformer. Vi kan kalla det för de små barnens kreativa lärandediskurs. 

Som i tidigare utsagor gällande matrismaterialet så identifieras även här så väl den 

skandinaviska utvärderingstraditionens diskurs som den anglosaxiska. Jag tycker mig också 

kunna se vad jag väljer att kalla en validitetsdiskurs, där matrismaterialet beskrivs som ett 

otroligt bra mätverktyg för att verkligen se hur det förhåller sig i verksamheten, ett verktyg för 
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att se att verksamheten verkligen möter, stimulerar och utvecklar barnen. Att matrisen är lätt 

att förstå och tydlig kan även det kopplas till denna diskurs. Matrisen framstår som en valid 

metod för att utvärdera verksamheten enligt läroplanens alla mål. Till denna validitetsdiskurs 

menar jag dock att det hör en positivistisk syn på kunskap som något mätbart som finns ”där 

ute” och något som går att fixera och se bevis på. Genom användandet av matrisen i relation 

till denna diskurs kan förskollärarna alltså låsa fast och samla in kunskap om barn och deras 

utveckling, även om fastlåsningen är någorlunda tillfällig.    

   Kamp, samverkan eller objektivitet? Jag tolkar det här som att validitetsdiskursen 

fungerar stödjande i relation till såväl den anglosaxiska som den nordiska 

utvärderingstraditionens diskurser. I relationen till den anglosaxiska utvärderingstraditionens 

diskurs så kopplas ett fokuserande på individens kunskaper ihop med självklarheten och 

validiteten i att kunna inhämta objektiva kunskaper om barnens förmågor, något som behövs 

för att utvärdera verksamheten. I relation till den skandinaviska utvärderingstraditionen ses 

matrisen som en valid metod att använda för att utveckla verksamheten. Fokuseringen på och 

mätningen av de individuella barnens förmågor utifrån utvecklingspsykologisk grund är dock 

något som jag menar trycks bort och utelämnas i dessa citat. Därmed kan man fundera på om 

det är så att matrismaterialet hos dessa förskollärare är på väg mot en betydelsefixering och 

tillslutning genom bortträngningar av alternativa betydelsemöjligheter? Är de på väg mot en 

hegemonisk förståelse av materialet? Materialet placeras i informanternas utsagor ovan inom 

den objektiva och generella utvärderingsdiskursen och kopplas av informanterna framförallt 

ihop med en skandinavisk utvärderingstradition. 

   Förskollärarens subjektsposition: Ingela och Ylva har båda två vid andra tillfällen under 

intervjuerna påpekat riskerna med att matriserna kan resultera i ett bedömande av barn, men 

visserligen poängterat att de själva i användandet av materialet har fokus på verksamheten och 

inte bedömer barn (se exempelvis under rubriken 7.3.1). De ovanstående två citaten visar 

enligt mig på en stark tilltro till matrismaterialet och ett (kanske omedvetet) godkännande av 

den anglosaxiska utvärderingsdiskurs som smyger sig in via denna form av 

utvärderingsmaterial. Detta är kanske deras sätt att hantera den antagonism gällande 

förskollärarens subjektsposition i förhållande till materialet, ett sätt att undvika att splittras för 

mycket i sin yrkesidentitet och en strävan efter att uppleva ordning och enhetlighet? Att 

matrismaterialet och förskollärarnas position i relation till detta ska gå att fixera diskursivt 

rent generellt blir enligt mig ändå svårt eftersom informanterna i andra utsagor talar om den 

risk som alltid verkar finnas; att det ska komma att handla om bedömning, om man inte 

använder materialet på rätt sätt. 
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7.3.4 Förskollärarens subjektsposition i relation till pedagogisk dokumentation 

 

Det finns ju alltid, ibland ifrågasätter man, gör den avdelningen verkligen riktig pedagogisk 

dokumentation, men jag tycker att alla här gör ju det (Susanne). 

 

Vi har inget för enskilda barn, dom här TRAS och RUS, det är för oss är oförenligt med pedagogisk 

dokumentation, det är mer en observation och en dokumentation som bygger mer på 

utvecklingspsykologi. Vi är ju mera i det postmoderna och vi tänker, att man är inte utan man blir i mötet 

med varandra och med materialet och med vilka frågor vi ställer, så det krockar ju. Så det är pedagogisk 

dokumentation vi jobbar egentligen med, fullt ut (Susanne). 

 

Ofta blir det ju att vi ställer en fråga och att barnen får berätta genom en teckning eller en målning och då 

är ju deras bild representerad med vad dom tänker kring den här frågan så där blir ju varje barn 

dokumenterat enskilt fastän tillsammans i gruppen. Sen så reflekterar vi ju över det och då kan vi ju 

reflektera kring att den säger si och den säger så. Då kan vi gå vidare med de olika barnens olika teorier 

och se, finns det någonting som hänger gemensamt? På det sättet så ser man ju varje barn också och alla 

deras teorier (Susanne). 

 

Om du är van vid att leda, att vara den som bestämmer vad vi ska göra på dagarna så är kanske 

svårigheten att släppa kontrollen, att låta barnen styra och att jag är liksom medforskaren. Svårigheten är 

just att man måste ha öppet sinne, inte vara rädd att misslyckas, att vara medforskande och inte riktigt 

veta vart man hamnar. (Susanne) 

 

Identifiering av diskuser: Den diskurs som framträder tydligast och mest konsekvent för 

mig i ovanstående citat som alla är hämtade från intervjun med Susanne som jobbar på en 

Reggio Emilia förskola är den poststrukturella/konstruktionistiska diskurs som utgör en 

grundläggande diskurs för såväl Reggio Emilias pedagogik och pedagogisk dokumentation. I 

motsats till denna diskurs framträder också den utvecklingspsykologiska diskursen, en diskurs 

som enligt den andra utsagan uppifrån fixerar barnens identitet i och med att tala om barn som 

att de ”är”, istället för att se på barnen som några som ”blir” i olika situationer. Jag uttolkar 

även en poststrukturell professionalitetsdiskurs i relation till Susannes tal om den egna 

yrkesrollen där hon beskriver sig själv som en medforskare som med ett öppet sinne är 

flexibel och följer barnen. Den generella utvärderingsdiskursen ser jag som en förutsättning 

för talet kring pedagogisk dokumentation som utvärderingsverktyg. 

   Kamp, samverkan eller objektivitet? Jag tolkar det som om den 

poststrukturella/konstruktionistiska diskursen är mycket stark på Susannes förskola. Inom 

denna diskurs är den pedagogiska dokumentationen ett fixerat moment. Yttrandet om att göra 

”riktig pedagogisk dokumentation” och uppfattningen om att alla på hennes förskola gör det 

vittnar om detta. Man kan i diskursteoretiska termer dock inte säga att den är objektiv 
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eftersom andra betydelsemöjligheter för till exempel dokumentation och utvärdering finns i 

det diskursiva fältet, i och med den utvecklingspsykologiska diskurs som Susanne tar avstånd 

från och menar är oförenlig med pedagogisk dokumentation och den 

poststrukturella/konstruktionistiska diskursen där barn inte är utan blir. Under den diskurs 

som råder på förskolan i relation till utvärderingsuppdraget placerar jag den poststrukturella 

professionalitetsdiskursen med dess hänvisningar angående förskollärarens position. 

   Förskollärarens subjektsposition: Förskollärarens position är alltså fixerad inom den på 

förskolan rådande diskursen och skulle kunna sättas in i en ekvivalenskedja som innehåller 

andra moment så som medforskare, nyfikenhet, reflexion, flexibilitet, barns teorier, 

pedagogisk dokumentation, teckning/målning, gemensamt lärande, och mod. Utvärdering och 

dokumentation kommer för förskolläraren att handla om att följa barnens tankar och teorier 

istället för att kontrollera och checka av ifall barnen sorterar, mäter, samspelar eller klarar 

turtagning. Jag tolkar det som om utsagorna är en del i en tydlig föreställning av 

förskollärarens position och vad som förväntas av henne. Positionen är, trots sin hegemoniska 

karaktär dock inte oproblematisk, Susanne uttrycker det som svårt att släppa kontrollen och 

låta barnen styra, att med ett öppet sinne och utan på förhand fastspikade mål se vart färden 

går. Det krävs mod. 

 

7.3.5 En sammankoppling av metoder, kan man göra både och? 

 

Jag var på en föreläsning med Anna Palmer, som säger det, att man måste lära sig att göra både och, och 

då tänker jag att det kanske är så? Man kanske måste göra TRAS
2
 och pedagogisk dokumentation, man 

kanske måste utvärdera och det här andra? Det var i den här utvärderingskursen som jag läste på 

universitetet, hon pratade om pedagogisk dokumentation och just det här att följa enskilda barn och följa 

upp liksom utveckling och lärande, att då kanske man vill hålla på med pedagogisk dokumentation och så 

får man kanske något i handen av ledningen, att man ska göra något annat... Och då måste man liksom 

kunna balansera och göra både och. Man kanske får använda sig utav pedagogisk dokumentation för att 

finna liksom underlag till det här andra som man ska göra, och inte släppa det här processtänket. Jag 

tycker inte att det är så lätt… Men, hon angav också att man kan kanske inser att det är samhället vi lever 

i, det är politiskt styrd organisation och alla vill mäta det vi gör. Så man får lära sig att hantera det, och så 

tänker jag att man får försöka fortsätta driva frågan (Katja). 

 

När det här året utvärderas, nu är det ju en ny era för kommunens förskolor. Det här med Reggio Emilia 

och likaså matriserna är ju någonting som bestäms på huvudmannanivå och jag antar att vi kommer få en 

                                                           
2
 TRAS är ett kartläggningsmaterial för barns språkutveckling där man utifrån utvecklingspsykologisk grund 

registrerar barns språkliga förmågor i relation till normer för olika åldrar (Vallberg Roth 2014, s.112).  
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chans att utvärdera det här, alltså vi i personalen. Och då kan man ju faktiskt trycka på det, att vi kanske 

ska anpassa matriserna lite mer efter Reggio Emilia? (Ewa). 

 

Identifiering av diskurser: I de ovanstående utsagorna identifierar jag den 

utvecklingspsykologiska diskursen i och med att metoder som bygger på denna nämns. Den 

poststrukurella/konstruktionistiska diskursen identifieras i och med att Katja och Ewa talar 

om pedagogisk dokumentation för att följa barnens lärande, Reggio Emilia och ”ett 

processtänk”. En organisations/styrningsdiskurs uttolkas när det gäller beskrivningen av 

förskolan som en ”politiskt styrd organisation” och när det gäller beslut som fattas på 

huvudmannanivå och i relation till detta identifieras även en hierarkisk tjänstemannadiskurs. 

Den generella utvärderingsdiskursen figurerar återigen i dessa citat, i och med de olika 

metoder för utvärdering av verksamheten som tas upp och även i relation till beskrivningen av 

samhället vi lever i, där ”alla vill mäta det vi gör”.  

   Kamp, samverkan eller objektivitet: Jag tolkar det som att informanterna i och med 

direktiv från den hierarkiska tjänstemannadiskursen och organisations/styrningsdiskursen 

försöker föra samman två olika och motsättande diskurser inom samma fält, det fält som 

handlar om att utvärdera förskolans verksamhet. Med ett diskursteoretiskt perspektiv blir detta 

dock svårt eller omöjligt, då den utvecklingspsykologiska diskursen och den 

poststrukturella/konstruktionistiska diskursen hamnar i en kamp om att ge samma tecken 

betydelse fast på olika sätt. Någon av diskurserna kommer till slut få ge vika i denna 

antagonistiska kamp om matrismaterialets betydelse. Enligt min tolkning så kommer det bli 

den poststrukurella/konstruktionistiska diskursen som får stryka på foten. Detta grundar jag på 

att ett av diskursens moment, den pedagogiska dokumentationen av Katja beskrivs som något 

som kanske kan ge underlag till de bedömningar som görs i matrisen. I och med detta anser 

jag att pedagogisk dokumentation kommer att kopplas ihop med andra tecken från den 

motsättande diskursen, vilket i sin tur riskerar att förändra dess betydelse. Det pedagogiska i 

den pedagogiska dokumentationen kanske tappas bort, eller förändras och då kanske själva 

dokumentationen istället hamnar i fokus? Dokumentation utan ett ”pedagogiskt prefix” kan 

bli ett moment i flera olika diskurser och behöver inte ha något med varken Reggio Emilia 

eller konstruktionism att göra. Ewa yttrar att hon funderar på att i en framtida utvärdering 

framföra att en anpassning av matrismaterialet efter Reggio Emilia kanske kunde vara bra. 

Hur denna anpassning skulle fungera framstår för mig svårt att föreställa sig eftersom 

matrisen förmodligen fortfarande kommer vara en matris, med kunskapskriterier att pricka av 

på en lista efter att ha observerat barnen.         
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Förskollärarens subjektsposition: Katja säger att vi måste lära oss hantera att alla vill mäta 

det vi gör och menar att det är samhället vi lever i. Hon talar om pedagogisk dokumentation 

som ett sätt för hennes som förskollärare att följa barnens lärandeprocesser men beskriver 

samtidigt hur hon kan få ”något annat” i handen av ledningen. I samhället Katja beskriver, där 

mätredskap i matrisform kommer från chefer och kommuner ser jag förskollärarens position 

som en teknikers eller en kontrollants, ett tydligt exempel på förskolläraren i Dahlberg, Moss 

& Pence (2001) resultatproducerande förskola. Förskolläraren blir en del i projektet som 

handlar om att förse samhället med nästa generations välfungerande och välutbildade 

samhällsmedborgare. Katja och Ewa verkar befinna sig i en position av både anpassning och 

ifrågasättande. Jag ser det som att förskollärarna identifierar två motsättande diskurser och 

befinner sig i antagonism men försöker tänka lösningsfokuserat eftersom de trots allt arbetar 

utifrån ett specifikt uppdrag, i en hierarki och en samhällelig organisation där målen och 

förutsättningarna för arbetet bestäms på högre nivåer. Jag tolkar det som om dessa två 

förskollärare uttrycker en starkare vilja att identifiera sig med en subjektsposition i den 

poststrukturella/konstruktionistiska diskursen, men i denna studie ter det sig som sannolikt att 

denna diskurs kommer att utmanas och hegemoniskt kanske uteslutas i relation till den ovan 

beskrivna kampen.   

 

7.3.6 En tolkningsbar och metodfri läroplan och kommunal styrning 

 

Jag tycker faktiskt att Skolverket skulle kunna vara tydligare i sina rekommendationer, de skulle till 

exempel kunna vara betydligt tydligare i vad man har för åsikter om matriser och TRAS och det. Dom har 

en bestämd åsikt men som gömmer sig bakom väldigt luddigt… så jag tror att man nog kan komma undan 

med att göra saker som i egentlig mening inte skulle vara godkänt av Skolverket. Men man klarar av att 

baka in det i någon slags förpackning som dom ändå godkänner. Och där skulle jag önska att de skulle 

kunna vara tydligare och jag tror att om dom inte blir det så kommer nog tyvärr bedömning av barn i 

förskolan att vara här inom en överskådlig framtid (Katja). 

 

Läroplanen är ju liksom gjord utefter många tänkare och tyckare som ville få in sin röst någonstans så det 

är klart att vissa bitar kanske man känner att ha... den är ju öppen lite för tolkningar också (Susanne).  

 

Läroplanen är ju inte så styrande utan den lämnar ju metoderna fria liksom, det är ju istället den här 

kommunen som har valt att styra förskolorna lite mer (Ewa). 

 

Det är ju många saker som har kommit och gått, saker som har kommit och så har ledningen insett att det 

har inte gett de resultat som de vill ha. Så jag tänker att om matrisen svarar till det ledningen vill ha, om 

de blir nöjda med dom här resultaten, då kommer det finnas kvar och då kommer man inte kunna påverka 

så mycket (Katja). 
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Identifiering av diskurser: I de ovanstående utsagorna identifieras en styrnings- eller 

läroplansdiskurs och en organisationsdiskurs i och med yttranden om läroplanen som 

styrdokument och rekommendationer från Skolverket samt tal om ledningsgrupper och 

kommunal styrning. En hierarkisk tjänstemannadiskurs identifieras också, där förskolläraren 

framstår som den som är i princip längst ner på stegen i och med att Katja menar att så länge 

ledningen är nöjd med matrisen så kan man nog inte påverka så mycket. Susannes utsaga 

visar att hon identifierar en komplexitet (och kanske en diskursiv sådan) i läroplanens 

utformning men citatet förtäljer inte närmare vad som menas. En anglosaxisk 

utvärderingstraditions diskurs identifieras även av Katja i första utsagan där risken för att 

bedömningen av barn snart är här poängteras.  

   Kamp, samverkan eller objektivitet? Det ges en hint om en möjlig diskursiv konflikt 

redan i uppdraget av Susanne vilket är intressant men tyvärr inte utvecklades mer. Trots 

läroplanens öppenhet för tolkningar, vilket är något som både Susanne och Ewa talar om så 

tolkar jag det som att organisations och styrningsdiskursen lägger beslag på läroplanen och 

hur utvärderingsuppdraget i denna ska tolkas. Metoderna lämnas i läroplanen fria enligt Ewa 

men istället för att förskolläraren själv får bestämma så går kommunen in och styr hur 

uppdraget ska utföras. I Ewas kommun har det ”uppifrån” bestämts att förskolorna ska jobba 

med såväl pedagogisk dokumentation som individuella utvecklingsplaner, 

språkkartläggningar, matriser och även åtgärdsprogram för barn som det finns en oro kring. 

Kommunens förskolor går samtidigt ut med att vara ”Reggio Emilia inspirerade”. Utifrån 

Katjas utsaga kan ledningsgrupper, stadsdelar eller kommuner ”komma undan” med sådant 

som Skolverket egentligen inte skulle godkänna och hon önskar ett förtydligande i 

styrdokumenten om matrismetoder och liknande. Den anglosaxiska utvärderingstraditionen 

och den utvecklingspsykologiska diskursen kring barns lärande accepteras annars enligt Katja 

av Skolverket, fast i det tysta.  

   Förskollärarens subjektsposition: Här framträder för mig än en gång förskollärarens 

tomma position tydligt, en position där identiteten inte själv kan konstrueras i och med 

identifikation med olika positioner. Förskolläraren kan i princip bara stå vid sidan och titta på 

och måste anpassa sig efter de beslut som tas och inta den rollen som kopplas samman med 

dessa beslut. Katja tänker fortsätta ”driva frågan” men svängrummet känns dock väldigt litet 

och den hierarkiska tjänstemannadiskursen och den organisatoriska diskursen framstår som 

starka.  
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8. Sammanfattande analys och diskussion 

Jag kommer i denna diskussion att se den egna studien som en liten del i ett större 

forskningsfält och reflektera kring undersökningens resultat i relation till den rymd som 

skapats med hjälp av författandet av kapitlen rörande bakgrund och tidigare forskning.  

   Studiens syfte var att undersöka hur förskollärarens position inom förskolans 

dokumentations och utvärderingsuppdrag beskrivs av sex förskollärare och frågeställningarna 

handlade om att se hur de intervjuade förskollärarna positionerade sig i förhållande till 

utvärderingsuppdraget och olika diskurser inom detta, samt hur förskollärarna positionerade 

sig/positionerades i relation till olika dokumentations och utvärderingsmetoder och diskurser 

bakom dessa.  

   Det framkom att den generella diskursen om utvärderingens nytta var stark bland 

informanternas utsagor. Ylva beskrev exempelvis sitt seriösa och skolförberedande uppdrag 

och pratade om sin yrkesroll som jämförbar med läkarens inom vården. Att verksamheten ska 

utvärderas för att öka barnens förutsättningar för lärande framstod som en självklarhet och det 

förtydligade uppdraget i läroplanen uttrycktes som positivt, något jag tolkar som en del i 

diskursen om det livslånga lärandet, som Vallberg Roth (2011) kallar vår tids budord. Hur 

utvärderingsuppdraget skulle utföras var dock inte självklart utan det genomfördes på olika 

sätt. Endast på Susannes förskola, en uttalad Reggio Emilia förskola, så var den pedagogiska 

dokumentationen som utvärderingsmetod och den poststrukturella/konstruktionistiska 

diskursen relativt ohotad av andra metoder och diskurser. Resterande förskollärare verkade 

befinna sig i vad man skulle kunna kalla ett diskursivt slagfält där olika diskurser kämpade 

om att fylla såväl förskollärarens position och olika utvärderingsmetoder med särskild 

betydelse. Detta resultat bekräftar Alasuutari et al:s (2014) beskrivning av förskolläraren som 

en transaktör i ett komplext gränsland med en mångfald av olika dokumentations och 

utvärderingsmaterial. Detta ”gränsland” var i föreliggande studie framförallt utmärkande i 

relation till ett utvärderingsmaterial i matrisform som fem av sex förskollärare arbetade med 

och där förskollärarna talade om materialet både utifrån den anglosaxiska 

utvärderingstraditionens diskurs med utvecklingspsykologiska förtecken samt den 

skandinaviska utvärderingstraditionens diskurs. Enligt min tolkning trängdes dock ofta den 

anglosaxiska och utvecklingspsykologiska diskursen undan när förskollärarna positionerade 

sig själva i förhållande till matrismaterialet. Ett mantra om att barn inte får bedömas utan att 

verksamheten ska utvärderas för att möta barnen upprepades gång på gång, som att 

bedömningsaspekten i användandet av materialet på så vis skulle försvinna eller tillintetgöras. 
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Läroplanens skrivelser i uppdraget om att verksamheten ska vara i utvärderingens fokus och 

den skandinaviska utvärderingstraditionens diskurs verkade ha en stark ställning hos dessa 

förskollärare, förskollärarna visste om att de inte ska/får bedöma barns förmågor och resultat. 

På grund av detta hamnade studiens informanter i en antagonistisk kamp i och med det 

beskrivna matrismaterialet, som bygger på ett kontrollerande och avprickande av barns 

förmågor. Hur förskollärarna relaterade till denna antagonism, både vad gäller själva 

matrismaterialets betydelse och den egna positionen i förhållande till detta ser enligt studiens 

resultat olika ut. Som jag beskrivit ovan verkar somliga ha en tendens att trycka undan 

diskursiva betydelser som inte passar den dominerande diskursen om utvärdering inom svensk 

förskola, där verksamheten ska fokuseras. Dessa förskollärare kanske erkänner en diskursiv 

komplexitet i matrismaterialet men den egna yrkesidentiteten behålls i stort sett intakt och 

ohotad, i och med att de själva väljer i vilken diskurs de placerar sig inom, som användare av 

materialet. Detta riskerar enligt min tolkning att leda till ett tyst accepterade och godkännande 

av moment som hör den anglosaxiska utvärderingstraditonen till, med 

utvecklingspsykologiska kopplingar. För trots att förskollärarna själva identifierar sig med 

den skandinaviska utvärderingstraditionen i relation till matrisen och även ibland talar i 

termer av ett poststrukturellt/konstruktionistiskt sätt att se på lärande som processer så menar 

jag att själva matrismaterialet ändå vilar på en annan diskurs som delvis kommer att 

positionera förskolläraren på ett annat sätt. Att blunda för detta gör kanske användandet av 

materialet lättare och underlättar kanske hanterandet av det komplexa utvärderingsuppdraget. 

Men det tar inte bort de kunskapskontrollerande momenten och den bedömande blicken 

förskolläraren måste rikta mot barnen när de exempelvis ska avgöra ifall barnen kan mäta, 

kommunicera eller leka på ”rätt sätt”.   

   Andra förskollärare, som Ewa beskriver antagonismen som starkare knuten till den egna 

positionen och identiteten, som att hon är i ”limbo”. För att lära sig hantera de motstridiga 

direktiv som kommer ”uppifrån” så försöker Ewa och även Katja att få de motsägande 

diskurserna att samverka på olika vis, som att anpassa matrisen efter Reggio Emilia-tänket 

eller använda pedagogisk dokumentation som underlag för matrisen. Trots att Ewa säger att 

det är matrisen som kanske borde anpassas efter Reggio Emilia så tolkar jag det ändå som att 

det är den poststrukturella/konstruktionistiska diskursen som kommer att få ge vika, eftersom 

ett matrismaterial inte är förenligt med en konstruktionistisk kunskapssyn. Jag ser studiens 

resultat som en del i vad som verkar vara en mer generell utbredning av den anglosaxiska 

utvärderingstraditionen i svensk förskolekontext, något som Vallberg Roth & Åsen (2012) 

beskriver i sin forskningsöversikt om utvärdering i förskolan. Jag tolkar det vidare som att den 
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utvecklingspsykologiska diskursens tradition i förskolan som bland annat Dahlberg et al 

(2001), Eidevald (2013) och Elfström (2005) skriver om underlättar för individorienterade 

material inriktade på kunskapskontroller och mätning att få fäste inom förskolan.  

   Från Skolverkets sida har man dock tagit avstånd från denna diskurs och gett ut ett 

stödmaterial om pedagogisk dokumentation, vilken skrivs fram som förenlig med läroplanens 

barn och kunskapssyn. Men samtidigt som Skolverket lyfter fram den pedagogiska 

dokumentationen som ett gott exempel så poängteras förskolans del i det livslånga lärandet 

och dess skolförberedande roll i bakgrundsskriften till läroplanens revidering 

(Utbildningsdepartementet 2010).  

   Marie talade om hur dokumentation och utvärderingar kan vara viktiga ställföreträdare vid 

förskollärarens eventuella frånvaro och hur dokumentation kan fungera som bevismaterial att 

kunna visa upp för Skolverket om de skulle vilja kontrollera verksamhetens kvalitet. Direktiv 

om att arbeta med matriser, pedagogisk dokumentation, individuella utvecklingsplaner m.m. 

visade sig komma från kommuner och chefer och förskollärarnas position framträdde för mig 

i resultatet främst som en anpassningsbar och representativ position. Trots att förskollärarna 

talar om en läroplan med tolkningsmöjligheter och stor frihet så framträder styrningen inom 

uppdraget som hård. Den bakvända målstyrning som beskrivits som en del i en 

decentralisering av förskolans styrning av bland annat Elfström (2013) framträdde enligt min 

tolkning tydligt i förskollärarnas utsagor. Förskollärarens möjlighet att i enlighet med 

läroplanen kritiskt granska metoder för utvärdering och dokumentation tolkar jag i förhållande 

till detta som liten.   

   Att tolka utvärderingsuppdraget i läroplanen är till kommuner och ledningsgruppers försvar 

dock inte lätt, som Eidevald (2013) skriver ”hur är det möjligt att dokumentera förskolans 

verksamhet, utan att bedöma och kategorisera barn?” (s.18). När det i förskolans läroplan 

dessutom står att barns utveckling och lärande ska följas upp, analyseras och dokumenteras 

verkar detta bli näst intill omöjligt. Alnervik (2013), Elfström (2013) & Bjervås (2011) har 

alla i sina avhandlingar undersökt den pedagogiska dokumentationen som alternativ 

utvärderingsmetod och resultaten har varit mestadels positiva även om kritiska röster även har 

lyfts. Alasuutari et al. (2014) ställer sig exempelvis frågande till om pedagogisk 

dokumentation verkligen kan svara mot en läroplan med förutbestämda (strävans)mål och i 

Bjervås (2011) avhandling kan vi se att även den pedagogiska dokumentationen kan innehålla 

inslag av bedömning. Det har tydligt poängterats i tidigare forskning att arbetet med 

pedagogisk dokumentation inte är en lätt väg att gå och att det är något som kräver mycket 

kunskap, tid för diskussioner och reflektioner, goda organisatoriska förutsättningar och ett 
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starkt stöd från chefer och ledningsgrupper. I denna studie är Susannes förskola ett exempel 

på när detta verkar fungera. Där har förskollärarna och ledningen ”valt sida” i den diskursiva 

dragkampen och jobbar med pedagogisk dokumentation fullt ut. Denna typ av ”diskursiv 

dominans” inom förskolans utvärderingsarbete ser enligt denna studies blygsamma resultat 

dock ut att vara sällsynt. Istället har flera av studiens förskollärare fått direktiv om att både 

jobba med pedagogisk dokumentation och utvärderingsmaterial i matrisform.  

   Skolverkets utgivande av stödmaterialet om pedagogisk dokumentation från 2012 kan tolkas 

som en fingervisning och påstås som sagt vara ett förslag på hur förkolans verksamheter 

faktiskt kan utvärderas utifrån att följa barns lärande. Katja önskar i en av utsagorna att 

Skolverket skulle bli lite tydligare i frågan om vilka metoder som kan svara mot 

utvärderingsuppdraget i läroplanen på ett bra sätt och menar att de från Skolverkets sida 

godkänner matrismaterial och liknande fast de egentligen inte tycker att de är lämpliga och 

förenliga med läroplanens uppdrag. Uppdraget blir sannerligen svårt att hantera ifall det är så 

att Skolverket pekar åt ett håll och dessutom blundar för att kommuner och stadsdelar stretar 

åt ett helt annat. Som förskollärare hamnar man i en svår position, och i en position som jag 

utifrån dessa förskollärares utsagor och i relation till utvärderingsmetoder i matrisform menar 

riskerar att ta formen av en teknikers eller kunskapskontrollants. Jag frågar mig om det är så i 

dag, att man som förskollärare måste vara beredd på att inta denna, i det närmsta kliniska 

position och rikta den bedömande blicken mot barnen för utvärderingens goda syftens skull? 

En diskussion om vad förskolans och förskollärarens roll egentligen är i samhället känns i så 

fall relevant i förhållande till detta. Även till synes självklara begrepp som lärande och 

kvalitet skulle det enligt mig behöva tänkas mera kring och där skulle exempelvis Biestas 

tankar och texter kunna bidra med intressanta infallsvinklar. Vi behöver kanske som Biesta 

(2006) skriver, rikta ljuset mot vilka syften och värden utbildningen (i förskolan) ska svara 

mot, istället för att låta frågor om lärande styra blint, och funderingar kring hur detta lärande 

ska kunna kontrolleras, mätas och ständigt utvecklas? Biesta (ibid) menar att det finns en risk, 

att vi bara mäter det som vi enkelt kan mäta, och att det då blir det som ges mest värde. Detta 

menar jag utifrån denna studies resultat även är en risk som skulle kunna kopplas till det av 

informanterna beskrivna matrismaterialet. 

   Skolverket har i den reviderade läroplanen gett förskolläraren ett särskilt ansvar för att både 

utvärdera förskolans verksamhet, samt att förhålla sig kritiskt till hur denna utvärdering kan 

komma att påverka verksamhet och arbetssätt samt barnens förutsättningar för utveckling och 

lärande (Skolverket 2010a). I tidigare forskning har förskollärarens förmåga att kritiskt 

granska utvärderingsmetoders samstämmighet med läroplanens intentioner särskilt lyfts fram. 
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Förmågan att analysera olika metoders vetenskapliga grund, dess stöd i forskning och dess 

barnsyn skrivs fram som mycket viktig av exempelvis Eidevald (2013), Elfström (2013) och 

Alasuutari et al (2014). I och med detta och i relation till den egna studien menar så även jag 

att förskollärarens analytiska och kritiska förmåga måste värnas och ges större utrymme. För 

vari ligger egentligen förskollärarens professionalitet? Handlar det om förmågan att följa 

kommunala direktiv, kryssa i matriser och göra verksamheten så transparent som möjligt för 

”utomstående”, eller handlar det om att utifrån läroplanen utforma, utvärdera, analysera och 

reflektera över verksamheten på olika sätt tillsammans med barn och kollegor? Vilket kan 

tänkas ge den bästa miljön för lärande och omsorg i dagens förskola? 

 

9. Några avslutande ord och nya frågor 

Redan i problemformuleringen till denna magisteruppsats identifierade jag förskollärarens 

dokumentations och utvärderingsuppdrag som ett komplext uppdrag. Denna studies resultat 

stärker bilden av denna komplexa och svårnavigerade terräng. Olika diskurser, Skolverket & 

läroplanen, kommuner, chefer och ledningsgrupper verkar alla påverka förskollärarens 

positionering i relation till uppdraget på olika och ofta motstridiga sätt. Vilken möjlighet 

förskolläraren har att påverka sina val av dokumentations och utvärderingsmetoder samt 

kritiskt granska de metoder som beslutas om på huvudmannanivå är något jag menar att 

forskning borde belysa ytterligare. Är det så att den ”bakvända målstyrningen” genom 

styrande utvärderingsdirektiv urholkar förskollärarens roll och undergräver dess 

professionalitet? Har förskollärarna i dag någon möjlighet att inom detta uppdrag som en av 

studiens informanter, Ewa, uttryckte det ”hitta rätt vägar själva?”  

   Ett annat fenomen som jag menar skulle behöva grundligt undersökas är det i studien 

framträdande matrismaterialet som i något varierade former användes på fem av de sex 

intervjuade förskollärarnas förskolor. Jag har inte funnit någon forskning som särskilt 

undersökt denna typ av material, varifrån det kommer och vilka konsekvenser det kan komma 

att ge förskollärare och barn i förskolan. Är materialet förenligt med Skolverket och 

läroplanens mål och riktlinjer och är det utformat utifrån vetenskaplig grund? Hur ser 

barnperspektivet ut i detta material, som bygger på ett avidentifierat resultat av barnens 

samlade förmågor och hur kan barn och föräldrar göras delaktiga i denna typ av 

utvärderingsmetod? Kanske är det som Katja önskade, ett förtydligande från Skolverket på sin 

plats, i relation till vilka metoder som anses svara mot läroplanens intentioner?   
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   Även det som Alnervik (2013) var inne på i sin avhandling och som handlar om hur 

diskursen kring Reggio Emilias pedagogik och den pedagogiska dokumentationen som 

pedagogiskt verktyg kan komma att förändras i samband med att pedagogisk dokumentation 

blir ett påbud från chefer eller kommuner vore intressant att undersöka vidare. Den egna 

studiens resultat visar ju även på att det skulle kunna finnas en risk för att pedagogisk 

dokumentation kan komma att ”tvingas in” i en utvecklingspsykologisk och matrisformad 

mall, som underlag eller komplement till det beskrivna matrismaterialet.  

   Till sist vill jag även lyfta frågan om arbetslaget i förskolan och skillnader mellan 

barnskötarna och förskollärarnas arbetsuppgifter och kunskaper som Ylva särskilt lyfter i sin 

intervju. Vad har hänt i arbetslagen ute på förskolorna sedan förskollärarens ansvar med kraft 

förtydligades i den reviderade läroplanen? Ges det tid till att planera, genomföra och 

reflektera kring utvärderingar och dokumentation? Och hur ser barnskötarna på 

förskollärarens nu utmärkande roll inom det pedagogiska uppdraget? Ingår 

ledarskapsutbildning i dagens förskollärarprogram och hur är man en god ledare och samtidigt 

en god kollega när man jobbar så nära varandra som man gör i ett arbetslag på en förskola? 

Detta menar jag är viktiga frågor att undersöka. 

   Mycket av det jag tar med mig från denna uppsats är som ni ser frågor. Men av en klok 

lärare har jag under detta år fått höra ”att fråga är att till hälften veta”. Och kanske kan vi 

aldrig mer än till hälften veta? Men trots detta begränsade tillträde till vad som är sant, falskt 

och vetbart så måste vi väl alltid fortsätta att fråga, och ifrågasätta?   
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Bilaga 1 

 

 

Skärholmen den 5 november 2014 

 

 

Hej! 

 

Jag heter Jenni och går magisterprogrammet i pedagogik med interkulturell inriktning på 

Södertörns högskola. Innan dess har jag gått lärarutbildningen mot yngre åldrar och arbetat 

några fantastiskt fina år med de yngsta barnen inom yrket. 

 

Till magisterutbildningen hör att skriva en magisteruppsats där man ”lånar forskarhatten” och 

genom en studie inom ett avgränsat pedagogiskt område både gör en fördjupning av sina 

ämneskunskaper samtidigt som man övar sig på forskningsprocessen. 

 

Jag har valt att undersöka förskolans dokumentations- och utvärderingsuppdrag och särskilt 

förskollärarens roll inom uppdraget, mycket eftersom jag själv som förskollärare har många 

funderingar kring just detta område. Så nu är jag alltså intresserad av hur du tänker kring 

detta ämne och skulle gärna vilja boka en tid för en intervju med dig. Intervjun beräknas ta 

ca 30-45 minuter och för att i analysarbetet kunna gå tillbaka till vad som sades så kommer 

samtalet spelas in med en liten bandspelare/diktafon. Du behöver inte förbereda dig på något 

sätt inför intervjun, det räcker med att du är du!  

 

Din medverkan är väldigt värdefull och jag är mycket tacksam ifall du kan tänka dig att bidra 

med just dina erfarenheter och tankar kring området. Förhoppningsvis leder denna studie till 

intressanta reflektioner och ökad kunskap kring förskollärarens roll i det systematiska 

kvalitetsarbetet, och kanske även till nya frågor och funderingar att spinna vidare på! 

 

 

Med vänlig hälsning! 

Jenni Jansson, magisterstudent i pedagogik på Södertörns högskola vt2014 - ht 2014 

E-post: XXXXXXXXX XXX  Telefon XXXXXXXXXX 

 

Kursansvarig lärare på Södertörns högskola: Professor: Carl-Anders Säfström  

Epost: XXXXXXXXXXXXX Telefon: XXXXXXXXXX 
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 Bilaga 2 

 

 

Skärholmen den 5 november 2014 

 

 

Hej! 

 

Jag är väldigt glad att just du har valt att ställa upp som informant till denna studie om 

förskolans dokumentations och utvärderingsuppdrag! 

 

När det gäller forskning finns det några etiska krav man som forskare måste förhålla sig till. 

Och du som informant har en del rättigheter som det är viktigt att du är medveten om. 

 

Det etiska principerna för forskning och dina rättigheter som informant står att läsa om i bland 

annat ”God forskningssed” från Vetenskapsrådet: 

http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1340207445825/God+forsknin

gssed+2011.1.pdf  

 

Det här är en kortfattad sammanfattning om vad som gäller dig som informant: 
 

Du har som informant rätt att själv välja om du vill delta i forskningsprojektet eller inte, 

och du har rätt att avbryta din medverkan/ ångra ditt samtycke när som helst under 

forskningsprocessen. Du har också rätt att vara anonym och din identitet kommer i den här 

studien att skyddas genom att du ges ett fingerat namn såväl under transkriberingen av 

intervjun, under mitt analysarbete som i den färdiga magisteruppsatsen. 

Jag som forskare ansvarar för att det material jag samlar in under intervjun inte kommer 

att användas till något annat än denna magisteruppsats och att det kommer förvaras under 

trygga omständigheter. 

 

För att det som jag väljer att lyfta fram i den slutgiltiga texten ska bli så representativt som 

möjligt och av respekt för dig som informant så kommer jag att, om du vill, skicka en kopia 

av intervjutranskriptionen till dig via e-post några dagar efter intervjun. På så vis finns det 

tillfälle för dig att klargöra eventuella missförstånd eller missuppfattningar från min sida.  

 

Tusen tack för din medverkan! 

 

Mvh Jenni Jansson 

Telefon: XXXXXXXXXX 

E-post: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Kursansvarig lärare på Södertörns högskola: 

Carl-Anders Säfström XXXXXXXXXXXXXXXX 

http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1340207445825/God+forskningssed+2011.1.pdf
http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1340207445825/God+forskningssed+2011.1.pdf
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Bilaga 3 

 

 

 

 

 

 

Skriftligt medgivande för deltagande som informant i 

magisterstudie vid Södertörns högskola. 

 

Student: Jenni Jansson 

Ansvarig lärare: Carl-Anders Säfström 

 

Jag medgiver mitt deltagande i denna magisteruppsats och samtycker därmed till att 

bli intervjuad i detta syfte.  

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Underskrift av informant och datum 

 

 

 

 

Jag medgiver inte mitt deltagande till denna magisteruppsats. 

 

 

 

Alla personuppgifter som lämnas i samband med deltagande i studien kommer 

att anonymiseras och behandlas konfidentiellt.   
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Bilaga 4 

 

 

Skärholmen den 6 november 2014 

Jenni Jansson 

 

 

Intervjuguide  

 

 

 

Hur upplever du dokumentations och utvärderingsuppdraget i förskolans läroplan? 

 

Hur upplever du din egen roll som förskollärare inom detta uppdrag? 

 

Vilka metoder använder du/ni för att dokumentera barnens utveckling och lärande? 

 

Varför används just dessa metoder? Hur har de valts ut och av vem? 

 

Vilken möjlighet finns det för dig som förskollärare att påverka hur uppdraget utförs? 

 

Hur stor möjlighet har du att kritiskt granska dessa metoder? 

 

Utifrån din position som förskollärare, finns det något du skulle vilja förändra inom detta 

område? 

 

 

 


