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Abstract  
 
Den här studien handlar om bedömning och dokumentation i förskolan. Syftet är att 
problematisera frågor om bedömning i relation till förskollärarnas uppdrag i 
bedömningsprocesser. I studien deltar 15 förskollärare och de har, i mindre grupper, 
samtalat om dokumentation och bedömning utifrån att den är planerad och att den 
genomförs med någon form av underlag. Det empiriska material som förskollärarna i 
studien bidragit med har analyserats utifrån grundtanken att fenomen i samhället är 
socialt konstruerade och att de är påverkade av den kultur som råder. Hur och varför 
bedömning är relevant eller vad som värderas i bedömning är influerat av den kontext 
vi lever i. I analysen har Foucaults teori om makt och styrningsmentaliteter fungerat 
som verktyg för att få syn på förskollärarnas uppdrag i bedömningsprocesser. Fokus i 
studien är på hur förskollärarna styr och blir styrda. Förskollärarna i studien är å ena 
sidan kritiska till vissa sätt att dokumentera och bedöma och i den här studien är ett 
exempel på det ålder. Å andra sidan kan jag i deras samtal också utläsa att de är med 
och skapar den formen av bedömning som efterfrågar ålder som något att mäta mot. 
De styr då genom att efterfråga något att mäta mot och blir samtidigt styrda i valet av 
underlag att dokumentera och bedöma utifrån. Deras uppdrag är, utifrån analysen, inte 
styrd i traditionell mening utan de är själva med och påverkar hur styrningen ter sig.  
 
Nyckelord:  förskola, bedömning, dokumentation, profession 
Keywords: preeschool, early childhood education, assessment, profession
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1. Inledande ord  
 
När jag, för några år sedan, arbetade som förskollärare på en kommunal förskola tog 
ledningen beslut om att alla skulle läsa en utbildning om ett färdigt dokumentations- 
och bedömningsmaterial, tidig registrering av barns språkutveckling (TRAS). 
Utbildningen bestod i att alla kommunens fast anställda pedagoger vid ca. 4-5 tillfällen 
träffades i olika grupper och bearbetade materialet genom en kort föreläsning och 
efterföljande diskussion i små grupper. Efter utbildningen var direktivet från ledningen 
att vi skulle TRAS:a1 barnen, alltså bedöma dem efter deras ålder och kunskapsnivå. 
Materialet i sig kan säkerligen användas på olika sätt men jag började tillsammans med 
min kollega att gå igenom barn efter barn med stöd i metodmaterialet. Vissa barn 
testade vi för att se om de uppfyllde det som stod i rutan helt eller delvis, eftersom 
materialet efterfrågar detta. Under processens gång började jag fundera på var det här 
arbetssättet bekräftade i mina tankar om min profession. Jag började även fundera på 
vad det var som gjorde att jag inte ansågs kunna genomföra bedömningen av barnets 
språkutveckling utan ett metodmaterial som grund. I professionen förskollärare vilar 
ett ansvar som inte andra professioner i förskolan har, men i denna fråga gjordes ingen 
skillnad utan alla fast anställda pedagoger var ålagda samma process. 
 
Jag och flera andra pedagoger i kommunen var under denna process kritiska. Vi 
arbetade med ett beordrat underlag där vi bedömde barn på premisser vi inte hade haft 
resurser att kritiskt granska. Vi TRAS:ade inte barnen mer under min tid på förskolan 
men materialet i sig och processen med att färdiga metodmaterial åläggs förskollärare 
och pedagoger för bedömning av barn har jag insett, efter några år i och runt förskolan, 
inte hör till ovanligheterna.  
 
När det blev dags för mig att börja arbeta med min magisteruppsats är det utifrån denna 
erfarenhet jag har hittat inspiration och framförallt många tankar, frågor och 
funderingar. Mitt syfte handlade till en början enbart om TRAS och pedagogers 
uppfattning om det materialet men ju mer jag tog del av forskning och annan litteratur 
desto mer insåg jag att mitt intresse inte handlade om TRAS utan om processen i sig 
och hur bedömningen i förskolan problematiseras eller ibland snarare inte 
problematiseras.  
  

                                                 
1 Jag har valt att använda verbet TRAS:a eftersom det är det uttryck som används i förskolan för 
genomförandet av TRAS 
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2. Bakgrund  
 

Föreliggande studie handlar om dokumentation och bedömning i förskolan. I följande 
kapitel kommer jag att presentera en kort bakgrund till den moderna förskolans 
framväxt, en övergripande introduktion av bedömning och dokumentation i förskolan 
idag samt kort motivera varför det är viktigt att studera och problematisera bedömning 
i förskolan.    
 
År 1968 tillsatte, den dåvarande, regeringen, en kommitté för att bland annat ta fram 
ett pedagogiskt program för förskolan. Kommitténs arbetsnamn blev 
barnstugeutredningen och denna process skulle kunna uppfattas som en start för den 
moderna förskolans framväxt. Under processen då barnstugeutredningen genomfördes 
började förskolan att utvecklas mer och snabbare än tidigare.2 Inom denna utveckling 
fördes en diskussion om barndomen ska ske mest i hemmen eller om den ska 
institutionaliseras via förskolans verksamhet. I denna diskussion framträder ett nytt 
barn, förskolebarnet. Förskolebarnet är ett barn som är i behov av förskola för den 
egna utvecklingen och beskrivs som ett samhällets barn. Förskolans verksamhet står 
vid den här tiden på en utvecklingspsykologisk grund där Piagets och Homburger 
Erikssons teorier förespråkas och används i konstruktionen av förskolebarnet 
(Pramling Samuelsson, 2010). Under denna tid är förskolefrågor och fostransfrågor i 
centrum och ”demokratisk livsstil och jämlik fostran” är viktiga delar av den nya 
människan som ska fostras, den kritiska och öppna människan (Hammarström- 
Lewenhagen, 2013, s. 300). 
 
Hammarström- Lewenhagen (2013) menar att perioden efter barnstugeutredningen 
präglas av begrepp som uppmarsch och förnyelse. Under den senare delen av 1970-
talet utvecklar socialstyrelsen en arbetsplan för förskolan.3 En pedagogisk grundsyn 
som fokuserar på läsning och skrivning. Det förs en allt högre debatt om förskolans 
innehåll och framåt 1980-talet präglas förskolan av tydliga strukturer där matematik, 
läsinlärning och skrivning introduceras tydligare och får ett allt större utrymme. Under 
denna period uppmärksammas även förskollärarnas roll som lärare och den blir allt mer 
uttalad. På 1990-talet upplever förskollärarna i verksamheten ekonomiska 
nedskärningarna och samtidigt ökar trycket på platser inom förskolan och allt fler barn 
kommer in i verksamheten. 1998 får förskolan en läroplan och samma år flyttas 
ansvaret för förskolan över från socialdepartementet till utbildningsdepartementet.  
Den svenska förskolan är något som uppmärksammas positivt, både internationellt och 
nationellt. Svensk förskola, som kännetecknas av vård och omsorg i kombination med 
pedagogik samt det faktum att barn i behov av särskilt stöd integreras, uppmärksammas 
och hyllas. En rädsla för ”förskolning” upplevs under den senare del en 1990-talet och 
den kombineras med den positiva statushöjaren som övergången till skolmyndighet kan 

                                                 
2 Barnstugeutredningen är en statlig utredning som startade 1968 och vars slutbetänkande lades fram 
1975.  
3 Socialdepartementet är under den här tiden förskolans tillsynsmyndighet  
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ge, ”att bli erkänd som skola, som det första steget, utan att bli för mycket skola, är ett 
centralt tema” (Hammarström-Lewenhagen, 2013, s. 303).   
 
År 2017 gick 510 000 barn i förskolan, det är 84 % av de barn som bor i Sverige 
(www.skolverket.se). Förskolan har idag ett avsevärt ansvar för barndomen men det 
har varit långt ifrån en självklar process. Samhällets ansvar för de yngre barnen kan, 
enligt Pramling Samuelsson (2010) både ha kommit sent och i begränsad form. Idag är 
förskolan en del av den normala barndomen och bedrivs som en verksamhet som vill 
konstruera det ”rätta” barnet i linje med läroplaner, skollag och andra styrdokument 
(Pramling Samuelsson, 2010). Genom fostran och pedagogik ska förskolan skapa goda 
medborgare som passar in i ett demokratiskt samhälle (Utbildningsdepartementet, 
2010).  
 
I förskolans konstruktion av barnet är bedömning och dokumentation ingenting nytt 
utan tvärtom en del av förskolans tradition. I och med den allt mer formaliserade 
bedömnings- och dokumentationspraktik som tillskrivits förskolan idag har samtalen 
om bedömning tagit en allt större del av diskussionsutrymmet på förskolorna, i 
samhället i stort och i forskningen om förskolan (Vallberg Roth, 2009; 2012). Det finns 
en tro på kunskap som expanderar i vår tids globaliserade samhälle. En tro där kunskap 
värderas högt och behovet att dokumentation och bedömningar ökar som konsekvens 
av det (Åsen & Vallberg Roth, 2012). Redan i tidig ålder ska barns kunskap, utveckling 
och lärande utvärderas i relation till olika material med skilda teoretiska utgångspunkter. 
I den skandinaviska traditionen är det viktigt att lägga fokus på verksamheten och dess 
utveckling, eller förskolan som system när det kommer till utvärderingar. Idag börjar 
dock även utvärderingarna i de skandinaviska länderna bli av en mer individorienterad 
karaktär, där en mer anglosaxisk utvärderingsstation gör sig gällande (Åsen & Vallberg 
Roth, 2012). Det skulle kunna betyda att likt länder som Frankrike, USA och England 
göra förskolan till en mer skolförberedande institution och att dess roll i 
utbildningsystemet allt mer ska handla om att förbereda barn för deras framtida 
skolgång (Åsen & Moberg, 2016). Åsen och Vallberg Roth (2012) särskiljer i sin 
forskningsöversikt den anglosaxiska läroplanstraditionen från den skandinaviska.4 I 
rapporten ”Starting strong” från OECD (2006)  beskrivs hur de länder som har en 
anglosaxisk läroplanstradition använder förskolan som ett steg i att barnen ska bli redo 
för skolan medan det i den skandinaviska traditionen mer fokuserar på ett livslångt 
lärande. I länder som kan anses tillhöra den anglosaxiska läroplanstraditionen har 
förskoleverksamheten en mer målinriktad styrning. Där blir tester och utvärderingar av 
det enskilda barnets kunskaper utifrån på förhand givna mallar en del av verksamheten. 
I de skandinaviska länderna och vissa centraleuropeiska länder, som OECD (2006) 
beskriver har en socialpedagogisk tradition, är dokumentation av verksamheten det centrala. 
Bedömning av verksamheten är ett kännetecken för förskolorna i dessa länder medan 

                                                 
4 Begreppet läroplanstraditioner används i översättningar av OECDs rapport (se exempelvis Åsen & 
Vallberg Roth, 2012) och syftar till att olika anor och skilda sätt att se på barnet och förskolans 
verksamhet har format läroplaner inom utbildningsväsendet och inom små barns utbildning kan två 
större traditioner urskiljas.   
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bedömning på individnivå med fokus på lärande resultat har en längre tradition i länder 
med en anglosaxisk tradition (Vallberg Roth, 2015).  
 
Processen att bedöma och dokumentera barn i verksamheten i Sverige kan verka som 
kvalitetssäkring likväl som att samla kunskap om barnet eller som ett underlag inför 
samtal med vårdnadshavare och andra intressenter. Förskolan har idag inga nationella 
standardiserade bedömningskrav för förskollärare och på Skolverkets hemsida 
(www.skolverket.se) beskriver de att det i förskolan idag kan tolkas som att den bedömning 
som görs är invävd i dokumentationsprocessen. Förskollärarnas relation till bedömning kan 
utifrån aktuell forskning beskrivas som komplex med tvetydighet i uppdraget likväl som 
i deras egna tankar. Det finns en stor osäkerhet bland förskollärare hur de ska 
dokumentera och bedöma barns utveckling och lärande i förskolan (Skolinspektionen 
2011). I riktlinjerna som formulerats i förskolans läroplan under rubriken Uppföljning, 
utvärdering och utveckling (2.6) står att förskollärare ska ta ansvar för att utvärdera 
verksamheten de bedriver (Skolverket 2010). Vidare står ”att varje barns utveckling och 
lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras …” för att sedan, med bland 
annat det dokumenterade underlaget, ha möjlighet att utvärdera verksamheten och dess 
enlighet med läroplanens intentioner (Skolverket 2010, s. 14).  
 
Dokumentation och bedömning genomförs på flera olika sätt och med stöd av olika 
variationer av underlag eller bedömningstyper. I förskolans verksamhet kan det 
urskiljas olika bedömningspraktiker för att bedöma och dokumentera barn, en 
uppdelning kan vara mellan det som sker ”i farten” och den mer planerade bedömningen- 
dokumentationsverktyg och tester. De olika dokumentations- och 
bedömningspraktikerna i förskolan går in i varandra och är beroende av varandra på 
olika sätt (Johansson, 2016). Den planerade dokumentationen kan exempelvis verka 
som svar för statlig styrning eller underlag inför föräldrasamtal. Ofta genomförs den 
med stöd av olika dokumentations- och kartläggningsmaterial. Olika former av färdiga 
dokumentations- och bedömningsmallar används på förskolor idag, några exempel är 
TRAS, individuell utvecklingsplan (IUP), bedömning reflektion utveckling kvalitet 
(BRUK) och portfolio (se exempelvis Johansson, 2016; Palla, 2011; Vallberg Roth, 
2012). Barnen bedöms då utifrån dessa mallar ”med avseende på olika egenskaper, 
färdigheter eller förmågor, vid särskilt planerade tillfällen” (Johansson, 2016, s. 178). 
Mätning och standardisering är idag en del av förskolans kultur och det präglar 
verksamheten.  
 
Dokumentation och bedömning är alltså en del av verksamheten i förskolan idag och 
det finns ett behov av fler studier av ämnet (se exempelvis Vallberg Roth, 2015 & Palla, 
2011). Palla (2011) skriver att vidare studier framförallt behövs om de 
kartläggningsmaterial som används i förskolan. Idag dominerar fortfarande den 
skandinaviska utvärderingstraditionen i svenska förskolor men med nya influenser, och 
förskolan som ett starkt eftersatt forskningsområde behövs forskning på området. 
Förskolan som institution har ökat i omfång, både ekonomiskt och som en del av 
samhället i stort, men forskningen inom området verkar inte ha expanderat på samma 
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sätt (Åsen och Vallberg Roth, 2012). För att börja förstå den komplexa kontext 
förskolläraren verkar inom behövs aktuella studier som kan visa olika sidor av 
verksamheten. Förskolan idag beskrivs som ett intressant forskningsfält för olika 
forskningsdiscipliner då den påverkar en betydande del av Sveriges barn och dess 
vårdnadshavare ur alla samhällsklasser (Hammarström-Lewenhagen, 2013).  
 
I det här kapitlet har jag beskrivit en del av den moderna förskolans framväxt. Texten 
har fokuserat på barnet i samhället och visat några paralleller till förskollärarens roll. 
Vidare har jag beskrivit dokumentation och bedömning så som den ser ut idag i 
förskolan samt kort presenterat varför det är viktigt att fortsätta studera detta område.  
 

2.1  Syfte  
 

Bakgrunden till uppsatsen är mitt intresse att problematisera frågor om bedömning i 
förskolan. Ett mer specifikt syfte är att undersöka vad förskollärare i fokusgrupper talar 
om när de pratar om sina erfarenheter av planerad dokumentation och bedömning.  
Studiens syfte är som ett led i det att synliggöra och diskutera förskollärares uppdrag i 
bedömningsprocesser. 
 
Min huvudsakliga frågeställning är hur förskollärare styr och blir styrda när det handlar 
om bedömning i förskolan. 
 

2.2  Avgränsning  
 

När det kommer till att problematisera bedömning i förskolan kan det självfallet 
genomföras på flera olika sätt och utifrån skilda perspektiv, likväl kan övriga delar av 
syftet i den här studien motiveras utifrån flera aspekter. Att ta sig an ett så pass stort 
och komplext ämne ur en verksamhet som har flera intressenter gör det svårt att göra 
avgränsningar men det gör det också än mer nödvändigt. Den första avgränsning som 
görs i denna studie är att enbart lägga fokus på en specifik bedömningspraktik. 
Johansson (2016) lyfter i sin avhandling fram två olika bedömningspraktiker i förskolan, 
bedömning som sker i farten i relation till planerande bedömning- dokumentationsverktyg och test. I 
den här studien ligger fokus på de planerade bedömningar-dokumentationsverktyg och test som 
Johansson (2016) beskriver och förskollärarna som deltagit i studien har fått förhålla 
sig till begreppet -planerade dokumentationer. 5  
 
De planerade bedömningarna genomförs ofta som svar på krav från statlig styrning, 
eller som en del i förskollärarnas interna pedagogiska arbete till exempel inför samtal 
med föräldrar eller med mottagande lärare i förskoleklassen. Förskollärarna bedömer 
då barnen med avseende på olika egenskaper, färdigheter eller förmågor, vid särskilt 
planerade tillfällen. För dessa planerade bedömningar av barnen används olika 
dokumentations- och kartläggningsinstrument på förskolorna (Johansson 2016). Det 

                                                 
5 Förenkling av begreppet som mer utförligt förklarats för deltagarna i studien, både skriftligt och 
muntligt, se metod och bilagor.  
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här betyder att andra delar av bedömning inte kommer att undersökas i denna studie. 
Bedömningspraktiken som är i fokus framstår som ett eftersatt område i forskning om 
förskolan (se exempelvis Palla, 2011, Åsen och Vallberg Roth 2012 & Vallberg Roth 
2015).  
 
En annan avgränsning som påverkar studien är att fokus i studien är på förskollärare och 
deras samtal med varandra. Förskollärare har ett uttalat ansvar för verksamheten med 
riktlinjer för vad deras profession ska ansvara över (Skolverket, 2016). Det finns dock 
tillfällen i texten när andra yrkeskategorier inkluderas och jag har då valt att använda 
samlingsnamnet pedagoger.  
 

2.3  Disposition  
 

Studien är disponerad i olika kapitel och i det första kapitlet har jag beskrivit hur den 
här studien har uppkommit, vilka erfarenheter som skapat mitt intresse. Jag har valt att 
benämna det kapitlet som Inledande ord. Det efterföljande kapitlet utgör en bakgrund eller 
något som även skulle kunna benämnas som problemformulering. I den delen är tanken 
är att ge en bild av problemområdet för uppsatsen och motivera ämnets relevans. I den 
delen presenteras även studiens syfte samt en kort övergripande del som rubricerats 
avgränsning.  
 
Vidare i studien finns ett kapitel som behandlar tidigare forskning för det aktuella området. 
Det kapitlet är uppdelat i tre huvudrubriker där jag börjar i ett större område och 
succesivt närmar mig det som är studiens syfte. Därefter redogör jag för studiens 
teoretiska utgångspunkter samt de analytiska verktyg som använts i analysen. I studiens 
femte kapitel beskrivs studiens metod, alltså hur materialinsamlingen gått till samt det 
urval som skett. I den delen följer även en beskrivning av de etiska överväganden som 
jag har gjort. Under rubriken metod beskrivs även den analysprocessen som varit en 
central del av föreliggande studie och avslutningsvis i det kapitlet följer en metod- och 
analysdiskussion där jag, utifrån olika aspekter, lyfter fram problem eller styrkor med 
studien. Studiens analys och resultatredovisning utgör kapitel sex och slutligen skrivs de 
avslutande reflektioner fram som jag gjort utifrån analysen i kapitel 7. 
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3. Tidigare forskning  
 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för studiens syfte. De 
olika delarna introduceras under varje rubrik men de övergripande tematiseringarna är 
indelade under tre rubriker. Den första är Om dokumentation och bedömning där forskning 
som handlar om ämnet dokumentation och bedömning i förskolan introduceras utifrån 
ett allmänt perspektiv.  Under rubriken Om planerad dokumentation och bedömning utefter 
färdiga underlag är fokus på den bedömningspraktik som studien är avgränsad till. Vidare 
presenteras tidigare forskning Om förskollärarprofessionen i relation till dokumentation och 
bedömning och i den delen återkommer flera tidigare presenterade studier men utifrån 
ett annat perspektiv då fokus under den rubriken ligger på att presentera forskning om 
de verksamma pedagogerna i förskolan. 
 

3.1  Om dokumentation och bedömning  
 

Under den här rubriken har jag för avsikt att presentera forskningsfältet kring 
dokumentation och bedömning i förskolan som allmänt ämne. Till att börja med lyfter 
jag kort fram studier om dokumentation och bedömning utifrån hur det ser ut i andra 
delar av världen i relation till de nordiska förskolorna. Vidare fokuserar jag i denna del 
på att presentera forskning från Sverige.   
 
Som jag beskrivit i bakgrunden har den anglosaxiska läroplanstradition som gör sig 
gällande i länder som Frankrike, England, Australien, Kanada och Irland en benägenhet 
till att utvecklas mot skolan där bedömning och utvärdering av det enskilda barnet är 
centralt (OECD, 2006). Verksamheten har en tydlig målstyrning där det finns en tanke 
om att läroplanen behöver levereras av en lärare på ett korrekt sätt. De mål som skrivs 
fram i läroplanen har fokus på lärandemål likt matematik och språkutveckling. I 
förskolor av denna tradition efterfrågas bedömning av det enskilda barnet och i vissa 
fall handlar de om vad ett barn ska kunna vid en viss ålder. När barnet börjar närma sig 
skolåldern intensifieras bedömningen. Bedömning av lärandemål är en viktig del av 
lärarens uppdrag i förskolan (Bennet, 2010). Nordin-Hultman (2004) motiverar i sin 
studie hur det ur ett historiskt perspektiv kan ses som att det finns en del gemensamma 
arenor för svenska, nordamerikanska och engelska förskolor. Det finns åtskilliga 
framstående pedagoger och idéer som är centrala i de olika länderna men däremot 
menar hon att det finns skillnader i ideal och barnsyn och att de idéer, som kan anses 
verka för samma mål, i praktiken skiljt de olika ländernas verksamheter åt. Utifrån en 
skandinavisk läroplanstradition krävs ingen formell bedömning av barnet och de 
utvecklingsmål som finns utryckt för barnet förhandlas fram i relationen mellan 
förskollärare och föräldrar. Det är ett kollegialt ansvar för läroplanen som innehåller 
strävansmål och det finns en kultur av observationer av barnens intressen och hur de 
lär sig (Bennet, 2010).  Vallberg Roth har i flera artiklar presenterat sin forskning om 
dokumentation och bedömning i förskolan och menar att dokumentationsskyldigheten 
ökat under de senaste åren inom Norden (Vallberg Roth, 2014). Barn idag växer upp 
med dokumentation och bedömning som en del av deras vardag, då dagens barndom 



 

8 
 

präglas av det (Vallberg Roth, 2009). Vallberg Roth (2011) menar att användning av 
testmaterial för bedömning av barnens språkliga och matematiska förmågor har ökat 
de senaste åren.  
 
Inom samma område skriver Insulander och Svärdemo (2014) i en artikel om den 
intensifierade bedömningskultur som har utvecklats inom dagens utbildningssystem. 
Studien bygger på videoobservationer av förskollärares planering, arbete och 
uppföljning. Insulander och Svärdemo (2014) beskriver att den traditionella 
utvecklingspsykologiska grunden i förskolan utmanas av ett konstruktionistisk/post 
konstruktionistiskt perspektiv med exempelvis Reggio Emilia och det som kallas 
pedagogisk dokumentation.6 Resultatet i studien visar på oförenliga tankestilar i dagen 
förskola där läroplanens mål behandlas på motstridiga sätt. I en artikel av Dahlbeck 
(2014) menar han att en publikation från Skolverket (2012), Uppföljning, utvärdering och 
utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation, till viss del står emot läroplanen och han 
skildrar en spänning där olika filosofiska perspektiv existerar inom det formella 
uppdraget som förskolans personal ska arbeta i enlighet med. Skilda filosofiska 
antaganden skapar konflikt i hur professionerna i förskolan ska arbeta.  Det relationella 
subjektet som Dahlbeck (2014) menar finns i skolverkets stödmaterial om pedagogisk 
dokumentation upplevs vara mer frånvarande i läroplanen där en mer traditionell syn 
på subjektet som någon universellt grundat i en humanistisk tradition. Sheridan, 
Pramling-Samuelsson och Johansson (2010) menar att det fortfarande är vanligt att 
pedagogerna i förskolan dokumenterar efter färdiga mallar med förankring i 
utvecklingspsykologin och det kan vara problematiskt då pedagogerna utgår från 
läroplanen som de menar vilar på en sociokulturell syn på lärande.   
 
Johanssons (2016) avhandling fokuserar på bedömningsuppdraget i förskolan och det 
är en etnografisk studie med en socialkonstruktionistisk ingång. Johansson (2016) 
skriver att förskolan sedan mitten av 1800-talet, då de första barninstitutionerna 
grundades, har en tradition av att observera och bedöma barn. Samhällets syn på barn 
och barndom har styrt vad som observerats. Syftet med hennes studie är, kortfattat, att 
kritiskt granska de bedömningspraktiker som uppstår på förskolan utifrån 
förskollärarnas statliga uppdrag. I studien framkommer att dokumentation och 
bedömning är tätt sammankopplat när det kommer till forskning om förskolan och 
forskningen har tidigare präglats av en demokratisk och positiv anda, men numer har 
ett mer kritiskt synsätt växt fram. Förskollärarna i Johansson (2016) studie menar å ena 
sidan att bedömning och dokumentation i förskolan inte skulle vara något nytt och å 
andra sidan anser de att de inte är i deras uppdrag att bedöma det enskilda barnet.  
  

                                                 
6 Pedagogisk dokumentation är en dokumentationsform som kopplas samman med den pedagogiska 
filosofin Reggio Emilia. Åberg och Lenz Taguchi (2011) menar att det är en skillnad mellan 
dokumentation och pedagogisk dokumentation där den pedagogiska dokumentationen används 
tillsammans med barnen. Det handlar om dialogen med varandra för att får att få syn på och skapa en 
förståelse för betydelsen i dokumentationen. Att använda dokumentationen för att ”föra den 
pedagogiska processen framåt”. (Åberg och Lenz Taguchi, 2011, s.20). 

https://www.google.se/search?q=konstruktionistisk/post+konstruktionistiskt&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiXlsiM2YXdAhWC6CwKHVzxA6cQBQglKAA
https://www.google.se/search?q=konstruktionistisk/post+konstruktionistiskt&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiXlsiM2YXdAhWC6CwKHVzxA6cQBQglKAA


 

9 
 

Pramling Samuelsson (2010) problematiserar i en artikel i Nordisk barnhage forskning 
att små barn utvärderas i förskolan och hur förskolans kvalité bör utvärderas och att 
hon inte ser något större värde i att testa det enskilda barnet. Genom att barnen är 
glada, aktiva och vågar testa nya saker bedömer pedagogerna i förskolan barnens 
mående, hur roligt de tycker att något är eller hur trygga de känner sig. När det handlar 
om lärandet kommer det in tester eller kartläggningar i förskolan. De testar vad barnet 
kan vid en specifik tidpunkt, men inte i den lärandeprocess som ofta tillskrivs barnen i 
en förskolkontext (Pramling Samuelsson, 2010). Vallberg Roth (2014) ställer sig 
frågande till hur barnen får stöd i kritiskt förhållningssätt när de systematiskt ska 
dokumenteras och bedömas i förskolan.  
 

3.2  Om planerad dokumentation och bedömning utefter färdiga 
underlag  

 
I den här delen presenteras forskning som gjorts om den bedömningspraktik som den 
här studien avgränsats till, planerade bedömnings- och dokumentationsverktyg.  
 
Pramling Samuelsson (2010) skriver fortsatt, i tidigare nämnd artikel, att test- och 
kartläggningsmaterial är skapat av en vuxen person för att mäta barnet från en normativ 
skala. Resultatet av mätningen kan då likväl handla om hur frågan ställdes eller 
relationen barnet har till den vuxna som frågar. Det finns olika former av färdiga 
dokumentations- och bedömningsmallar som används på förskolor idag. Några 
exempel är TRAS, IUP, BRUK, Relations Utvecklings Schema (RUS) och portfolio (se 
exempelvis Johansson, 2016; Palla, 2011; Vallberg Roth, 2012). Otterstas och Braathe 
(2016) beskriver hur pedagogerna i deras studie7 upplever bedömning utifrån färdiga 
underlag som problematiskt och tidskrävande. Det är dock olika hur specifika material 
uppfattas, och vissa pedagoger gör motstånd mot att använda materialen medan andra 
värderar dem som bra pedagogiska material. Att pedagogerna uppfattar dem olika kan 
skapa en spänning då pedagogerna inte alltid anser sig ha motiv att använda materialen. 
Oavsett om de är positiva eller mindre positiva till materialet är de överens om att det 
tar mycket av deras tid. Det kan vara tiden att genomföra arbetet med materialet men 
även tiden för professionen att verka kritiskt när det kommer till formerna av 
dokumentation samt tiden att granska den kunskapsbas som bedömningarna skapar i  
förskolan (Vallberg Roth, 2014). 
 
I Skolverkets (2012) stödmaterial om pedagogisk dokumentation i förskolan, som 
Dahlbeck (2014) i sin artikel menar är en allmän policy inom förskolan, beskrivs hur 
traditionella barnobservationer har sett ut. I den uppmärksammas bedömning av barnet 
utifrån exempelvis ålder som ett förlegat sätt att observera och dokumentera barnet.  
Färdiga scheman som fastställer var barnet bör befinna sig utifrån vad som anses 
normalt för deras ålder fokuserar på att utvärdera barns utveckling i förhållande till 
kriterier, normer och olika nivåer (Skolverket, 2012).  

                                                 
7 Studien fokuserar på materialen TRAS och matematik, individ och miljö (MIO).  
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I Pallas (2011) avhandling lyder delar av syftet att ”synliggöra hur barn skapas som 
subjekt när deras beteende förbryllar, oroar eller utmanar personal i förskolan och hur 
utrymme för, eller begränsningar av, barnens möjligheter till att vara, kunna eller göra 
olika därmed framträder” (s. 17).  Hon ger i sin avhandling, utifrån en diskursanalytisk 
ansats, en bild av att det finns ett fokus på ålder inom förskolan som speglar 
utvecklingspsykologins påverkan i verksamheten. Ålder framträder i hennes 
undersökning som det mest mätbara som används inom förskolan och den 
kategorisering som är mest betydande. Hon jämför här med exempelvis kön som inte 
lika tydligt framkommit i hennes forskning. Hon lyfter i sin studie den komplexa fråga 
om barnets ålder och hur det förhåller sig till det ”normala” och den normalisering som 
sker inom förskolans diskurs. På ett liknande sätt skriver Bjervås (2011) i sin avhandling 
Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan om 
”åldersadekvata begränsningar” (s. 202) hos barn som en given och legitimerad struktur 
i förskollärarnas tal. Hon visar flera gånger i resultatet hur förskollärarnas tal 
upprätthåller ålder som exempelvis ett argument för förståelse hos barnet. Hon 
beskriver även att det är viktigt för förskollärarna att veta barnets ålder för att kunna ta 
sig an och analysera en dokumentation. Bjervås (2011) studie har likväl den en 
diskursanalytisk ansats och fokuserar på förskollärarnas samtal på två förskolor vid 
veckovisa planeringstillfällen. Olika former av planerad dokumentation verkar inom 
olika teoretiska traditioner. Pedagogisk dokumentation står för ett relationellt synsätt 
och detta i motsats till olika kartläggningsmaterial och tester som verkar för andra 
teoretiska synsätt. När lärare i Bjärvås (2011) studie förhåller sig till frågor om den 
pedagogiska dokumentationen lyfts frågor om barnets intressen, vad barnet är nyfiket 
på eller barnets styrkor medan tester eller andra kartläggningsmaterial verkar för att 
barnet får anpassa sig till materialet.  
 
Vallberg Roth (2014) beskriver i en artikel med det mer specifika syftet ”att analysera 
hur olika bedömningsformer kan tolkas vara teoretiskt baserade och relaterade till 
reglering av förskola i Sverige” (s. 403) hur olika teoretiska antaganden ligger till 
grund för olika former av dokumentations- och bedömningsunderlag. En form av 
bedömningsunderlag är kunskapsinriktade och ibland graderade bedömningar av summativa 
drag (Vallberg Roth, 2014, s. 416). Kunskapsmål är då enligt förbestämda nivåer med 
graderingar som sker beroende på om barnet anses klara av momentet, inte klara av 
det eller delvis klarar av det. Här kan material som TRAS och vissa delar av IUP 
placeras. Vidare finns även utvecklingspsykologiskt baserad bedömning (Vallberg Roth, s. 
416) där åldersbestämda antaganden utefter normer om barns färdigheter 
dokumenteras och bedöms. Några material som används på svenska förskolor kan 
här vara StegVis och Social och Emotionell träning (SET), båda vänder sig till 
förskolor som vill träna barnen i dess socio-emotionella förmåga. En annan form av 
bedömning som sker i förskolan är självbedömningar (Vallberg Roth, s. 418). Det är 
kopplat till barnens bedömningar av sig själva vilket kan ske i exempelvis 
barnintervjuer men likväl i frågeställningar inför och under utvecklingssamtal. 
Axelsson (2010) menar att självbedömningar är ett sätt att arbeta som ökar idag. 
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Narrativa bedömningar är moment där Vallberg Roth (2014, s. 420) menar att 
pedagogisk dokumentation och portfolio kan inkluderas. Det är en form av 
berättande bedömning där delar som foto, ljudupptagning och skriven text kan vara 
centrala. Flera teoretiska spår kan utläsas i denna form, bland annat en sociokulturell 
syn där samspel och socialt lärande är i fokus. Lärandet skapas inte i barnet utan i den 
kontext barnet befinner sig i. Det är en form av bedömning som kan växla mellan 
fokus på individ- och gruppnivå. Olika former av bedömningar kan sammanföras i 
narrativa bedömningar och de kan vara grundade i självbedömningar likväl som 
förskollärarens bedömning. De teoretiska grunderna i olika dokumentations- och 
bedömningsmaterial behöver medvetenhetsgöras och problematiseras i förskolans 
verksamhet menar Vallberg Roth (2014).  
 
Palla (2009) beskriver i en serie av tre artiklar hur det inom förskolan förs en debatt 
huruvida det är viktigt med tidiga insatser för barn i yngre åldrar eller om det är bättre 
att vänta och se barnets utveckling. Hon menar att all mer forskning skrivs fram där 
tidiga insatser är att föredra men att det däremot finns mindre underlag om hur de här  
instanserna ska se ut eller hur det stödet ska formuleras.  
 

3.3  Om förskollärarprofessionen i relation till dokumentation och 
bedömning  

 
Under denna rubrik skrivs tidigare forskning om förskollärarprofessionen fram och 
detta utifrån studiens fokus på dokumentation och bedömning. Tidigare studier som 
presenterats återkommer här men med fokus på förskollärarprofessionen. Historiskt 
sett kan psykologin anses vara något statushöjande för de professioner som verkar 
inom förskolan. Utvecklingspsykologin har ansetts höja statusen på både yrket 
förskollärare och synen på verksamheten genom kunskap om barns utveckling 
(Johansson, 2016). Förskollärarna idag gör professionalism genom deras 
dokumentation av lärandet menar Vallberg Roth (2015) och de visar lojalitet mot det 
skrivna och formella uppdraget i förskolan enligt Lindgren Eneflo (2014).  
 
I sin studie lyfter Johansson (2016) fram hur förskollärarna fokuserar mycket på 
görandet när det kommer till dokumentation och bedömning. Huruvida barnet ska 
bedömas eller inte är en större diskussion än vad bedömningarna innehåller eller syftet 
med dem. Förskollärare i dagens förskola vill inte tala om bedömning i förskolan i 
termer av bedömning. Det finns någon form av motstånd från förskollärarna att 
genomföra bedömningar eftersom de då tror att de närmar sig skolan i sitt arbetssätt.  
 
Lärandet beskrivs som det väsentliga i förskollärarnas uppfattning av det som ska 
dokumenteras medan omsorg inte finns med i samma utsträckning (Vallberg Roth, 
2015; Johansson, 2016). Verksamma inom förskolan anser att lärandet i sig samt 
dokumentationen av det verkar som svar på yrkets strävan efter statushöjning. Det 
finns ett ökat fokus på lärande i förskolan idag och det kan å ena sidan verka 
statushöjande och å andra sidan kan det göra att förskolan närmar sig skolan och 



 

12 
 

därmed försvagar sin särart (Johansson, 2016). De som verkar professionellt i förskolan 
idag behöver medvetenhetsgöra bedömningsprocessen och kritiskt granska de val som 
görs i relation till bedömningar av barn i förskolan. Vallberg Roth (2014) ställer sig 
frågande till vilka former av dokumentation som genomförs och vilka kunskaper det 
leder till.  
 
Förskollärarnas ambitioner är att inte bedöma barnet utan att fokusera på 
verksamheten. Förskollärarna i Johansson (2016) studie lyfter fram misstag de anser att 
de gjort tidigare och menar att de nu arbetar på ett bättre sätt och att de numer verkar 
för det rätta sättet att dokumentera. En viss ambivalens uppträder i studien där 
Johansson (2016)  menar att förskollärarna å ena sidan vill verka för lärande i fokus och 
dokumentera barnen, dess lärande och utvecklig och å andra sidan finns det ett 
motstånd mot att bedöma det enskilda barnet. Förskollärarna i Bjärvås (2011) studie 
bedömer barnen i verksamheten i relation till den verksamhet barnet erbjuds, alltså i 
förhållande till den verksamhet lärarna själva erbjuder barnet. De förutsättningar 
förskollärarna själva ger barnen för utveckling och lärande är alltså en central del i deras 
bedömning av barnet. 
 

3.4  Sammanfattning av tidigare forskning 

Det finns olika traditioner inom förskolan, internationellt likväl som nationellt, där 
bedömning och dokumentation ingår. Skilda utgångspunkter gör sig gällande och det 
påverkar hur förskollärarna ser på bedömning, alltså didaktiska frågeställningar som 
vad ska bedömas, hur ska det bedömas och varför ska det bedömas?  De olika 
teoretiska ingångarna påverkar förskollärarnas arbete i vardagen då dokumentation 
och bedömning är en central del av förskolans verksamhet. Det finns en stor 
osäkerhet om hur bedömningar ska genomföras.  

Den forskning som genomförts i relation till bedömning- och dokumentation i 
förskolan visar på ett relativt enat fält där flera studier tyder på att det finns 
motstridigheter både runt och inom förskolans verksamhet. Förskollärarnas komplexa 
uppdrag lyfts fram i flera studier men det finns ett stort behov av att utföra mer 
forskning om det uppdrag som förskollärarna har när det kommer till att dokumentera 
och bedöma barn i förskolan.   
 

3.4.1 Tidigare forskning i relation till föreliggande studie  
 
Tidigare forskning kan anses vara av en synliggörande karaktär då flera studier har en 
diskursanalytisk ansats eller en socialkonstruktionistisk ingång. Palla (2011) och 
Bjärvås (2011) beskriver båda att de inte har något syfte av att söka lösningar eller 
presentera idéer utan de ska bidra till reflektion och diskussion. Föreliggande studie 
har en liknande ingång där de metoder som flera tidigare studier har kan liknas med 
de val som gjorts i den här studien. Utifrån tidigare forskning placeras dock den här 
studien inom en relativt obeforskad bedömningspraktik, planerande bedömning- 
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dokumentationsverktyg och test. Johanssons avhandling (2016) har delvis fungerat som 
avgränsning men även som underlag för att bygga vidare på de praktiker hon i sin 
forskning lyfter fram.  
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4. Teoretiska utgångspunkter  
 
I följande kapitel presenterar jag de teoretiska utgångspunkter som jag haft när jag har 
analyserat det empiriska materialet. Mitt grundantagande i de teoretiska 
utgångspunkterna är att fenomen i samhället är socialt konstruerade. En pojke som 
växer upp i Sverige konstrueras inte på samma sätt som en pojke i Sydafrika och 
betydelsen av att vara flicka i Sverige idag, år 2018, är inte detsamma som att vara det 
i Sverige år 1518. Barnuppfostran i vår tid (2000-talet) ser inte likadan ut som den 
gjorde på 1800-talet, synen på barnuppfostran är socialt konstruerad och beroende av 
vilken kontext den sker i. De analytiska verktyg som jag använt i studien utgår från 
Foucaults teori om makt. 
 

4.1  Socialkonstruktionism  
 
Alvesson och Sköldberg (2017) menar att socialkonstruktionism är ett brett område 
som kan förstås utifrån flera olika forskningstraditioner. De skriver att grunden finns i 
fenomenologin men att det på senare tid allt mer relaterats till postmodernism. 
Socialkonstruktionism sätts i flera sammanhang i motsats till positivism eftersom 
positivismen söker fakta och kunskap genom att exempelvis väga och mäta. Den 
socialkonstruktionistiska grundtanken är till viss del att ifrågasätta den kunskap 
människan har och tar förgivet som sanning. Olika sätt att förstå saker och ting på är 
grundat i historia och kultur och kan ses som produkter av just den kultur eller 
historiska epok var och en lever i (Burr, 2015). Språk är därmed en central del av 
socialkonstruktionism och sociala sammanhang överlag är intressanta för ett 
socialkonstruktionistiskt synsätt. Burr (2015) lyfter som exempel fram barndom och 
hur den förändrats genom åren och även rollen som förälder. Den syn på barnet som 
anses sann eller hur en förälder bör agera i sin roll har förändrats över tid. Burr (2015) 
menar att kunskap skapas mellan människor och upprätthålls i sociala samspel och jag 
sluter mig i den här studien till det perspektivet 
 
Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver den postmoderna kunskapssynen som 
en del av den socialkonstruktionistiska traditionen. Den postmoderna synen på barnet 
kan uppfattas som ett alternativ till den traditionella utvecklingspsykologiska diskurs 
som präglat förskolans syn på lärande och utveckling under de senast decennierna. Den 
postmoderna kunskapssynen ifrågasätter ett universellt barn och att det ska existera ett 
normalt utvecklingsförlopp som barnet kan mätas utifrån (Palla, 2011). Hur något 
förstås och konstrueras är frågor som är i fokus, hur något uppfattas som normalt och  
avvikande är olika i olika tider (Nordin-Hultman, 2015).    
 

4.2  Makt  
 

Jag har använt ett urval av begrepp ur Foucaults verktygslåda för att få syn på 
förskollärarnas uppdrag i bedömningen, dvs. frågor om hur förskollärarna styrs och 
hur de själva styr i relation till bedömningspraktiken. Rantala (2016) beskriver att 
deltagarna i hennes studie kunde ”förstås som fångade i ett maktnätverk där deras 
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handlingar både är en effekt av makt samt skapar makt” (s. 56).  Foucault (2003) 
beskriver makt som något produktivt som producerar sanningar om den verklighet vi 
lever i. Enligt Foucault (2003) finns det ingen kunskap oberoende av maktförhållande 
och det finns ingen makt utan kunskap. Foucault (2003) beskriver makt och vetande 
som en förening och den process där ”kunskapens former och möjliga områden” 
avgörs (s. 33). Vetande kan alltså uppnås utan att maktrelationer upphör och utan att 
någon avsäger sig makten, makten producerar vetande, ”att makt och vetande direkt 
förutsätter varandra” (s. 33). Makt ska inte ses som något som innehas av vissa individer 
eller något som vissa människor kan ta för sig av.  
 

Man måste kort sagt inse att denna makt är något man utövar snarare än besitter, att 
den inte är ett av den härskande klassen erövrat eller bevarat ”privilegium” utan den 
samfällda verkan av dess strategiska position- en verkan som kommer till synes i de 
underlydandes ställning och som denna ibland bidrar till att förlänga. (Foucault, 2003,  
s. 32) 
 

Vem som utövar makten anses utifrån detta inte relevant utan fokus i Foucaults 
maktteori är de praktiker och procedurer som ger verkan åt makten. Makt existerar 
enligt Foucault (2003) i ständigt aktiva relationer. Winter Jørgensen & Phillips (2000) 
skriver om hur makt kan ses som en förutsättning för det sociala samspelet. Makt i 
denna definition är alltså inget överordnat eller för den delen negativt utan en 
förutsättning för samhället, och makt skapas konstant och i relationen mellan olika 
subjekt. Winther Jørgensen och Phillips (2000) skriver om Foucaults syn på makt som 
produktiv till skillnad mot den mer traditionella synen där makt utövas som en form av 
förtryck. Makt är något som skapas i interaktion mellan människor men inte som något 
som utövas av någon mot någon utan som något som förändras och kan omformas 
mellan människor. Att inneha makt i detta synsätt är svårt eftersom makten inte tillfaller 
en bestämd individ eller bestämd grupp som blir suverän och kan utöva den. Makten 
skapas i ett speciellt tillfälle, vid en given tidpunkt men den skulle också ha kunnat vara 
annorlunda. Makt kan utifrån detta synsätt vara något som får samhället att hålla 
samman och även något som skapar villkor för det sociala fältet.    
 
Foucault har fått kritik för att inte se strukturella maktförhållanden i sin teori om makt 
men enligt Nilsson (2008) är det inte korrekt. Foucault förnekar inte strukturella 
maktförhållanden men han menar att makt studeras bäst där den byggs upp, på lägre 
nivå och i vad Foucault kallade för maktens ”mikrofysik” (Nilsson, 2008, s. 94). 
Foucault förnekar alltså inte delar som exempelvis klass, ekonomi och kön men att det 
är underifrån eller utifrån den lilla makten det ska studeras. Det är i det lilla motstånd 
kan ske, både som makt i vardagen eller i mer institutionaliserade former. Nilsson 
(2008) menar att makt i det lilla, mikromakt, tydligast syns i delar som uppfostran och 
disciplinering. 
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4.2.1 Disciplinering och examen  
 
Foucault (2003) beskriver disciplinering som en dualistisk syn på olika fenomen där 
onormal - normal ses som en del i maktens disciplinering. Han menar att det finns 
olika metoder för att mäta och kontrollera det så kallat onormala. Normalisering kan 
vara ett sätt att styra eller kontrollera i samhället. Den normaliserade makten skapas 
genom normer som anses ”normalt” av vissa individer i samhället och det är de som 
blir regeln eller en form av sanning som alla ska styras eller sträva mot. I den 
normaliserande makten möjliggörs även en individualisering då den skapar något att 
mäta mot. De normer som styr i samhället, menar Foucault (2003), kan verka genom 
panoptikon.  De normer som skapas internaliseras i individer genom ett disciplinärt 
system där individen hela tiden är medveten om att hen blir övervakad men inte när 
hen blir övervakad. Foucault (2003) liknar panoptikon med ett runt fängelse där ett 
torn reser sig i mitten, i tornet finns övervakare och i fängelset sitter de som 
övervakas. Fången är i detta medveten som att hen blir övervakad men inte när det 
sker vilket kan skapa en makt som fungerar automatiskt. Övervakning är något som 
ligger på individerna i samhället och vem som helst kan då vara övervakare, det verkar 
som ett nätverk av relationer.   
 
Foucault (2003) beskriver examen som en ”…normaliserande granskning och en 
övervakning som gör det möjligt att kvalificera, klassificera och  
straffa” (s. 186).    
 

… å ena sidan görs individen till ett objekt som kan beskrivas och analyseras, dock 
inte för att reducera honom till ett antal ”specifika” drag så som naturvetaren gör med 
levande organismer, utan för att bevara honom med hans särdrag, särskilda utveckling, 
läggning och färdigheter, under översyn av ett permanent vetande; å andra sidan 
upprättas ett jämförelsesystem som gör det möjligt att mäta helhetsföreteelser, 
beskriva grupper karakterisera kollektiva fakta, uppskatta avvikelserna individerna 
emellan och hur de fördelas inom en befolkning. (Foucault 2003, s. 191-192) 
 

Examen kan vara en metod för att värdera mot normalisering. Foucault (2017) menar 
att examen inte behöver vara ett avslut på skolgången eller på enskilda kurser utan 
examen är något som oavbrutet upprätthåller makt. Examen är något som ständigt 
ingår i lärotiden. Läraren kan enligt Foucault (2017) granska och inhämta kunskap om 
eleven (barnet) under tiden de lär sig utifrån de kunskaper läraren besitter. Foucault 
(2017) beskriver ”examensskolan” (s. 237) som bärare av en viss sorts maktutövning.  
 

4.3  Governmentality - styrningsmentalitet   
 

Nilsson (2008) beskriver hur Foucault i sina senare verk introducerade begreppet, som 
på engelska kommit att benämnas som governmentality. På svenska menar Nilsson (2008) 
att styrningsmentalitet eller styrningsrationalitet är rimliga översättningar och i denna 
studie används styrningsmentalitet. Styrningsmentalitet menar Nilsson (2008) är något 
som kan verka vid sidan av andra begrepp som exempelvis disciplin inom ramen för 
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Foucaults teori om makt. Teorin om styrningsmentalitet är inte lika väl bearbetad som 
andra centrala begrepp av Foucault utan här har andra forskare vidareutvecklat ansatsen 
och i relation till det blev det i denna studie viktigt att ta in andra forskare eller författare 
som använt eller utvecklat begreppet (se exempelvis Gorgi, 2011; Dahlstedt & 
Hertzberg, 2011; Dean, 1999; Miller & Rose, 2008).   
 
Dean (1999) menar att styrningsmentaliteter kan ses som att människan kan leda andra 
och sig själv enligt vad vi tänker är sanningen om oss själva, vad vi behöver jobba med 
och med vilka medel samt för vilka ändamål. Vi leder andra och oss själva enligt olika 
sanningar om vår tillvaro. Dock menar han även att det sättet vi leder och agerar ger 
olika sätt att producera sanning. Människan förväntas vara aktiva i den egna styrningen 
och de ska göra egna ställningstaganden som påverkar deras liv. Experter som verkar 
inom olika områden fyller viktiga roller då individen behöver vägledning i sitt eget 
självstyre. Experter kan producera så kallade sanna kunskaper som kan användas för 
styrning (Nilsson, 2008). Experter kan skilja sig från professionen i sådan mening att 
professionen innehar en mer allmän kunskap medan experter har en mer specifik 
(Axelsson, 2010). Miller och Rose (2008) menar att vägledning inte är detsamma som 
att dominera individen utan en samhällsmedborgare ska själv kunna förvalta kunskap 
och styra sitt liv beroende på den sanning hen ser sig själv i. Dean (1999) beskriver hur 
olika tekniker används för att stimulera subjektets självstyre och att dessa tekniker ger 
förutsättningar för subjektet att räkna ur var hen är, var hen ska och vilka 
förutsättningar som finns för att ta sig dit. Styrningens mentalitet är enligt Dean (1999) 
central och hur olika föreställningar är relaterade till ovanstående tekniker eller olika  
politiska procedurer.  
 

The part of ourselves we seek to work upon, the means by which we do so, the reasons 
we do it, and who we hope to become, all vary according to the nature of the ascetic  
practice in which we are engaged. (Dean 1999, s. 17) 
 

Nilsson (2008) menar att ”styrningen måste ses som en praktik syftande till att forma, 
leda eller påverka hur människor beter sig” (s. 129)”…den centrala frågan är hur 
styrningen går till, inte varför eller med vilken legitimitet...” (s. 129).  
Sambandet mellan politisk styrning och självstyrning menar Dean (1999) kan förklaras 
som ”conduct of conduct” (s. 10), det kan översättas som att vara ledande eller 
vägledande av vårt agerande/beteende, där att leda eller vägleda till viss del kan betyda 
någon form av uträkning av hur det ska genomföras. 
 

Again the sense of self-guidance or self-regulation may often be involved as, 
say, in the case of discussions of our “professional conduct” or the conduct of 
schoolchildren. Such discussions are almost invariably evaluative and 
normative, i.e. they presume a set of standards or norms of conduct by which 
actual behavior can be judged, and which act as a kind of ideal towards which 
individuals and groups should strive. Such discussions also presume that it is 
possible to regulate and control that behavior rationally, or at least deliberately, 
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and that there are agents whose responsibility it is here to ensure that regulation 
occurs, e.g. teachers or professional associations and their “codes of conduct”.  
(Dean 1999, s. 10)  

 
4.4  Teoretiska utgångspunkter i relation till den här studien 

 
Ett socialkonstruktionistiskt antagande finns som grund i analysen på så vis att samtalet 
om barnet formar barnet i en förskoleverksamhet, som i sin tur redan är skapad i en 
miljö med olika kategoriseringar och begrepp. Förskolan är i denna studie ett 
sammanhang där vissa sanningar produceras i relation till de som verkar i den och de 
samtal som produceras där. Det gör då individuella aktörer till skapandet av strukturen 
och då kan aktör och struktur inte särskiljas från varandra. Den enskilda aktörens 
intressen, identitet och syn på barnet och professionalitet är inte givna utan socialt 
skapande och kan förändras beroende på kontext. Bjervås (2011) beskriver hur ett 
antagande utifrån socialkonstruktionism kan vara att föreställningar om barn ”formas 
och framträder” (s. 77) i samtalet mellan lärare. Den övergripande sanningen med en 
sann kunskap är inte en grundsyn i denna studie utan kunskap och sanning konstrueras 
tillsammans av människor.  
 
Utifrån Foucaults teori om makt har jag valt ut begrepp som verktyg för att tolka det 
förskollärarna i studien säger i sina samtal. Makt utifrån Foucaults tankar är en process 
och jag har valt att använda begrepp som att förskollärarna förhandlar i sina samtal för 
att tydliggöra när dessa maktprocesser kommer fram i texten. Makt i relation till den 
här studien är något som skapar förutsättningar för förskolans verksamhet då makt 
behövs för att förskolan ska fungera. Makt ses som produktiv och i förskollärarnas 
profession skapas möjligheter till att styra verksamheten men även till att de blir styrda. 
I enlighet med Foucaults (2003) tankar om den normaliserade makten och de regler 
som existerar kan förskollärarna samtal förstås i ett nätverk av normer. Det kan även 
förstås som något som skapar förutsättningar för att forma en individ, ett förskolebarn, 
som tar sig an de normer som är gemensamma och har de värderingar som gör att 
barnet passar in och kan bidra i samhället. Utifrån synen på normalisering och 
disciplinering möjliggörs även något att mäta emot.  
 
Makt kan förstås som något som kommer fram i samtalen mellan förskollärarna då de 
förhandlar om olika, för studiens syfte, centrala aspekter. För att sedan kunna se hur de 
styr eller blir styrda i bedömningsprocessen har jag valt att analysera utifrån Foucaults 
begrepp om styrningsmentaliteter. Jag tänker inte att styrningsmentaliteter är något utan 
att det blir till eller skapas i förskollärarnas samtal. Den viktigaste frågan i relation till 
styrningsmentaliteter blir frågan om hur förskollärarna styr eller blir styrda.  
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5. Metod  
 
Syftet i den här studien handlar om det möjliga uppdrag förskollärare har i 
bedömningsprocesser. För att få empiri som kan svara för det valda syftet bestämde 
jag att intervjua förskollärare tillsammans i grupp. Intervjuerna hade ett så pass uttalat 
fokus att valet av metod blev fokusgruppsintervjuer. Fokusgruppsintervjuer svarade 
mot syftet genom att kunna utläsa det som förskollärarna ger uttryck för i sina samtal, 
när det kommer till bedömning utifrån färdiga underlag, och då kunna tolka hur deras 
uppdrag i relation till bedömningsprocessen kan se ut. I detta kapitel presenterar jag 
de överväganden och val jag gjort beträffande metod och material i studien. Materialet 
är samtal mellan förskollärare på fem olika förskolor och sammanlagt har drygt fyra 
timmars samtal transkriberats till 97 sidor med text vilket utgör empirin i denna 
studie.  
 
Datainsamlingsmetoden är en kvalitativ intervju och analysen kan övergripande 
beskrivas som en innehållsanalys. Wibeck (2010) beskriver innehållsanalys utifrån den 
enkla premissen att det handlar om att komma åt innehållet i samtalet. Kvalitativ 
intervju svarar för frågeställningar där forskaren önskar utförliga svar, de kan verka som 
ostrukturerade och ha öppna frågor där den intervjuades åsikt och reflektion finns som 
fokus i relation till det forskaren vill veta (Bryman, 2016).  
 
Följande studie kan rimligtvis betraktas som en induktiv studie då jag närmat mig 
materialet utan något att testa, alltså jag har inte haft någon hypotes för utfallet i 
analysen av förskollärarna samtal (Kvale & Brinkman, 2017). Däremot bör studien även 
kunna hänvisas till en abduktiv karaktär i analysen då jag, i vissa delar av studien, arbetat 
nära andra forskares studier.8 Kvale och Brinkman (2017) menar att det är vanligt att 
forskare inom den kvalitativa forskningen använder en kombination av olika 
angreppssätt. Rantala (2016) menar att ett abduktivt angreppsätt kan verka som en 
pendling mellan teori och empiri. För att förstå förskollärarnas samtal har empirin 
ibland ställs mot teorin i analysen. 
 

5.1  Fokusgrupper  
 
Fokusgrupper som metod har fram till mitten av 1900-talet framförallt kopplats 
samman med konsumentforskning men under den senare delen av århundradet har 
den använts allt mer inom den samhällsvetenskapliga forskningen. Social-, 
pedagogisk- och medicinskforskning är några exempel där metoden numer kan anses 
relativt vanlig (Kvale och Brinkmann, 2017; Wiebeck, 2010). Utmärkande drag för en 
fokusgrupp, i relation till andra former av gruppintervjuer, är framförallt att 
fokusgrupper verkar som ändamål att samla in material till forskning. En annan 
central del av att genomföra fokusgruppsintervjuer är att temat för studien bestämts 
och lyfts fram av en moderator (Wiebeck, 2010). I den här studien har jag fungerat 

                                                 
8 Tydligast exempel på det framkommer under rubriken Att bedöma barn i analysen 
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som moderator i fokusgruppsintervjuerna. Moderatorns roll i fokusgruppen bör vara 
tydligt uttalad. Det bör påpekas att moderatorn inte verkar som expert på ämnet utan 
att hen är den som formulerar en ny frågeställning när hen anser att det behövs, under 
intervjuns gång (Wibeck, 2010). Rollen som moderator i en fokusgrupp bör enligt 
Wibeck (2010) vara någon som talar samma språk som gruppens medlemmar. 
Moderator ska vara den som inleder samtalet och introducerar i ämnet. I den här 
studien fick deltagarna en skriftlig introduktion samt att varje intervju inledes med 
muntlig upprepning av den introduktionen. Det med fokus på de inledande 
frågeställningar som tidigare presenterats i skriven text (Brinkmann & Kvale, 2017; 
Bryman, 2016). I rollen som moderator är det centralt att behandla ämnet, hålla fokus 
och verka för att alla ska komma till tals (Mills och Gay, 2016).  
 
Syftet med att intervjua en fokusgrupp är antingen för att studera interaktionen dem 
emellan eller att studera innehållet i det som uttrycks i fokusgruppen (Wibeck, 2010). I 
relation till den här studien är avsikten att studera innehållet i det som utrycks av de 
deltagande förskollärarna. I en fokusgrupp kan frågor diskuteras utan att ha ett givet 
syfte, diskussionen kan relateras till ett fokusämne och det är upp till deltagarna att välja 
hur det svaras för (Wibeck, 2010; Krueger, 1998). Inför intervjun presenterades målet 
för studien och de etiska aspekterna utifrån konfidentialitet tydliggjordes (Bryman, 
2016).9  
 
För att förbereda en intervju menar Brinkmann och Kvale (2017) att det är bra att ha 
två intervjuguider; en med forskningsfrågor och en med intervjufrågor. I relation till 
det och med bakgrunden av metodvalet fokusgrupper, där centrala teman upplevs 
viktigt och där det kan vara svårt att styra intervjun med specifika intervjufrågor, 
utformade jag två intervjuguider. En av dem byggde på den introduktion som 
deltagarna fått ta del av innan intervjun, utifrån det var det två övergripande 
intervjufrågor som var grunden och inledningen till intervjun.10 Den andra 
intervjuguiden stödde sig på tidigare forskning som gjorts i området. Det var citat eller 
sammanfattningar utifrån rubriken tidigare forskning med fokus på tidigare studiers 
resultat. Beroende på vilken väg diskussionen tog kunde det fångas upp i någon av de 
centrala delar som forskningsbakgrunden bidrog med. Relevant kan här vara att 
tydliggöra att den andra intervjuguiden inte innehöll specifika frågeställningar utan 
något som kan beskrivas som fokusområden.  
 

5.2  Registrering av samtal  
 
Det finns flera varianter av att registrera en intervju och det finns fördelar och 
nackdelar med dem alla. I den här studien valde jag att genomföra ljudinspelning med 
tanke på att det var samtalet som var i fokus. Kvale och Brinkmann (2017) skriver att 
det finns en vinning i att under intervjun kunna koncentrera sig på ämnet i intervjun 
och det som händer under samtalet. Det finns även en möjlighet att gå tillbaka till 
                                                 
9 Se under rubriken etiska överväganden för en mer utförlig förklaring  
10 Se bilaga 2  
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intervjun och lyssna igen om det behövs. När det fanns frågetecken i kontexten av 
samtalet eller när det är tveksamheter angående citat har jag kunna återgått till 
intervjun. Under samtalets gång skrev jag ner stödanteckningar vilket var gynnsamt 
för transkriptionen och för att kunna registrera kroppsliga uttryck av typen att någon 
pekade eller att de hänvisade till varandra på andra sätt.   
 

5.3  Urval  
 

De förskollärare som deltog i studien arbetar i samma kommun och kommunen valdes 
av ett geografiskt strategiskt skäl, då jag ville ha relativt nära till den kommunen. Urvalet 
av deltagare i studien skedde i samråd med de verksamma förskolecheferna i 
kommunen där det empiriska materialet har samlats in. Det urval som skedde kan 
relateras till det som Wibeck (2010) benämner som kontaktperson. Valda personer 
används som kontaktpersoner för att sedan informera om tänkbara gruppmedlemmar. 
Fyra förskolor fördelat över kommunen valdes ut och där skapades sedan fokusgrupper 
om tre till fyra förskollärare i varje grupp. I studien är syftet att ta del av förskollärarnas 
uppfattningar utifrån det faktum att förskollärarna i sin yrkesroll är ansvariga för 
centrala delar av verksamheten (Skolverket, 2010). Jag genomförde en provintervju 
med tre förskollärare i samma kommun på en femte förskola och den ansåg jag vara så 
pass relevant för syftet i studien att den inkluderas i det empiriska material som har 
analyserats. Förskollärarna kontaktades via mail med information om urvalsprocessen 
samt tillvägagångssätt. När förskollärarna bekräftat sitt intresse i att delta i studien och 
tidpunkt bokats för intervju fick förskollärarna ett mail med det presenterade 
fokusämnet, planerad dokumentation.11 Wibeck (2010) menar att det viktigt att se till 
att deltagarna inom gruppen har fokus på ämnet inför intervjun. Intervjuerna 
genomfördes under en månads tid och sammanlagt har totalt femton personer deltagit 
i studien fördelat över fem fokusgrupper.  
 

5.4  Presentation av deltagare  
 

Alla förskolor och förskollärare som presenteras i studien har fiktiva namn. En 
provintervju genomfördes på en förskola i kommunen och den benämns i analysen 
som förskolan Merkurius. Där deltog förskollärarna Stina, Bodil och Vilma. Den andra 
intervjun genomfördes på förskolan Venus och där arbetar Ingrid, Ellen och Natalie. 
Vid den tredje intervjun på förskolan Tellus deltog Kajsa, Lena och Jessica. Intervjun 
med förskolan Tellus blev dessvärre inte inspelad på grund av tekniska missöden. Det 
är självfallet en av de viktigaste förutsättningarna för att sedan kunna analysera 
intervjun, att materialet spelas in, vilket inte skedde vid detta tillfälle (Kvale och 
Brinkmann, 2017). Det material som antecknats under intervjun har jag skrivit rent och 
skickat till förskolan för översikt, de åsikter som kom in beaktades i det skrivna 
materialet och det fungerade i sin helhet som en del att förhålla sig till i analysprocessen. 
Enstaka citat från den förskolan har använts i studien, efter att förskollärarna sett över 
materialet.  På den fjärde förskolan, Mars, deltog Elsa, Line och Kristina på intervjun. 
                                                 
11 Se bilaga 2 
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Den femte och sista intervjun hölls på förskolan Jupiter och där deltog Anna, Signe och 
Lisa.   
 
Wibeck (2010) relaterar till fokusgrupper som ett gruppsamtal12 och att en grupp alltid 
består av fler än två personer vilket har tagits i beaktning i denna studie. Kvale och 
Brinkmann (2017) beskriver hur en fokusgrupp oftast innehåller sex till tio 
intervjupersoner men i denna studie verkar inte det rimligt i relation till urvalet då det 
sällan finns tillgång till så pass många förskollärare i samma verksamhet. Anledningen 
till att ha färre än sex deltagare i en fokusgrupp kan vara för att öka talutrymmet för 
individerna under intervjun. Andra anledningar, som stämmer väl överens med denna 
studie, är att deltagarna är väl involverade i ämnet, att ämnet är komplext eller när 
deltagarna upplevs veta mycket om ämnet samt att rekryteringsprocessen begränsar 
urvalet (Morgan, 1998).  
 

5.5  Presentation av dokumentations och bedömningsunderlag  
 

I den här delen presenterar jag de material som förskollärarna, i studien, lyft fram som 
de underlag de dokumenterar och bedömer utifrån.  
 

5.5.1 TRAS 
 
TRAS är ett arbetsmaterial som ursprungligen kommer från Norge och det översattes 
till svenska 2004. Materialet är utformat med åldersscheman där barnet förväntas 
uppnå en viss utveckling vid en viss ålder för att få sin ruta ifylld. När barnet bedöms 
ha uppnått viss kunskap men inte tillräcklig för en helt ifylld ruta, streckas eller fylls 
rutan i till hälften. Salameh (2016) menar att materialet gäller enspråkiga barn och att 
man i ”bedömningen av flerspråkiga barn måste utgå från språklig ålder” (s. 9). TRAS 
beskrivs av Salameh (2016), i handboken till materialet, som ett språkligt 
observationsmaterial och att det är ämnat för yngre barn. Förskolorna i kommunen 
som deltagit i studien är ålagda att genomföra TRAS- registrering på alla barn. Flera 
av kommunens förskollärare och övrig personal inom förskolan har gått lokal 
utbildning om materialet och en del av dem i flera omgångar.13  
 

5.5.2 Unikum  
 
Unikum är en digital läroplattform utformad för utbildningsväsendet. Enligt deras 
hemsida (www.unikum.net/)är det Sveriges största lärportal för förskola och skola. För 
förskolan beskriver de på hemsidan att den är tillför pedagoger, chefer, barn, föräldrar 
och huvudmän. Användningsområden är bland annat pedagogisk dokumentation, 
systematisk kvalitetsredovisning, kopplingar till läroplanen och dialog med föräldrar. 
Den ska vara lätt att hantera i läsplattan och ett verktyg för olika delar av förskolans 

                                                 
12 I stora delar av studien refereras intervjun till som samtal (Wibeck, 2012)  
13 Tre gånger, under det senaste decenniet, har de varit aktuellt med gemensam TRAS- utbildning, 
enligt det som framkommit i samtalen med förskollärarna.    
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verksamhet. Föräldrasamtal, lärlogg och gruppblogg är några av de momenten som kan 
genomföras.  
 

5.5.3 Underlag för samtal med vårdnadshavare   
 
Samtal med vårdnadshavare på förskolorna i kommunen genomförs i de flesta fall via 
läroplattformen Unikum. I undantagsfall sker det med stöd av ett frågeformulär och i 
samtalen berättar förskollärarna att undantag kan ske på grund av språkförbistringar 
eller i enstaka fall på att förskolläraren är mer bekväm med frågeformulär i 
pappersform.  
 
Grunden är ett digitalt frågeformulär som vårdnadshavare fyller i om barnet med frågor 
som exempelvis – Vad anser du/ni att ditt/ert barn lär sig på förskolan? – Vad vill du 
att vi stödjer och uppmuntrar i ert barns utveckling? – Vad berättar barnet hemma om 
förskolan?  Samt ett underlag som förskolan fyller i med en övergripande 
nulägesbeskrivning av barnet, här skiljer det sig åt på olika förskolor, en del skriver det 
innan samtalet och en del under samtalet. Fokus är på barnets utveckling i relation till 
bedömningen av vad barnet kan. Det genomförs en bedömning av barnet utifrån 
nuläge och det genomförs oftast gemensamt av alla pedagoger i arbetslaget. Sedan 
stäms den av med vårdnadshavare. Under samtalet skapas sedan något framåtsyftande, 
en utmaning för barnet, och det är den delen som följer med till nästa samtal. Samtal 
med vårdnadshavare i denna form genomförs i regel en gång per termin.  
 

5.5.4 Lärlogg  
 
Lärloggen använder pedagogerna i kommunen för det som de benämner som 
pedagogisk dokumentation. De observerar och dokumenterar barnen för att sedan 
publicera det på barnets lärlogg där utvalda pedagoger, förskolechefen samt 
vårdnadshavare kan ta del av det. Verktyget avser att synliggöra barnets utveckling samt 
att systematiskt dokumentera barnet (www.unikum.net/).  
 

5.5.5 Underlag för analys av jämställdhet  
  
Under en viss tid har pedagogerna i kommunen tagit del av en utbildning i jämställdhet 
där planerad dokumentation och bedömning ingår. Dokumentationen består av 
dokumentationsmallar som använts under specifika tillfällen och sedan har barnens och 
pedagogernas beteende analyserats utifrån ett genusperspektiv. Det kan vara 
exempelvis hur pedagogerna tilltalar barnen eller vilka sagor barnen väljer att läsa.  
 

5.5.6 Övriga material 
 
Det nämndes flera material under intervjuerna men min bedömning är att de övriga 
inte tog lika stort utrymme i förskollärarnas samtal. Exempel på underlag som också 
kom fram är ”grön flagg” (miljöarbete), läslyftet (precis börjat) och kvalitetsredovisning 
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(Power Point). För studien kan det dock vara viktigt att veta att fler material fanns med 
i förskollärarnas samtal.  
 
  



 

25 
 

5.6  Etiska överväganden  
 

Kvale och Brinkmann (2017) skriver om intervju som ett ”moraliskt företag” (s. 97) 
där moraliska och etiska frågor genomsyrar intervju som metod. Interaktionen mellan 
den som intervjuar och de personerna som deltar kan skapa kunskap men påverkar 
även den enskilde intervjupersonen. De beskriver hur forskning bör genomföras i ett 
intresse av det vetenskapliga likväl som det mänskliga.  
 
Det finns olika etiska aspekter att ta hänsyn till när en studie skrivs fram och i relation 
till det har jag gjort vissa etiska överväganden i processen av att genomföra den här 
studien. I studiens inledande skede lämnades ett informationsbrev ut, till förskollärarna, 
där det framgick vissa etiska principer.14 Förskollärarna kunde själva, närhelst, avbryta 
sitt deltagande utan närmare motivering samt att materialet från intervjuerna skulle 
hanteras och behandlas konfidentiellt. Kvale och Brinkmann (2017) menar att 
konfidentialitet i grunden handlar om att privat data som kan avslöja deltagarna inte ska 
avslöjas. I studien skrivs deltagarna och förskolorna fram under fiktiva namn för att 
inte kunna härledas till intervjupersonerna. Vetenskapsrådet (2017) skriver att 
”konfidentialitet är en mer allmän förpliktelse att inte sprida uppgifter man fått i 
förtroende och innebär skydd mot att obehöriga får del av uppgifterna” (s. 40). De 
ljudinspelningar som lagrades är förvarade med lösenord och i enlighet med nivån på 
studien raderas allt empiriskt material i och med studiens slutförande. Deltagarna i 
studien fick en muntlig genomgång på hur materialet skulle förvaras samt tanken med 
fiktiva namn innan intervjun började.  
 
När det kommer till att citera upplevdes det problematisk med konfidentialitet. Å ena 
sidan hur mycket kan deltagarna identifieras av citat, å andra sidan hur mycket kan ett 
citat skrivas om utan att det tappar sin mening? Deltagarna i studien är där eftersom de 
är utvalda av sin chef och det är högst troligt att chefen tar del av vilka som är med då 
enskilda förskolor satt in vikarier och liknande. Kollegor till de deltagande 
förskollärarna är även de medvetna om att de deltar vilket gjorde det relevant att inte 
ligga allt för nära det talade språket vid citat. Här gjordes en bedömning av vilka 
talspecifika sekvenser som behövde korrigeras för att personen inte skulle kunna 
identifieras mot att innehållet i citatet ändå bevarades.  
 
 
 
 
 
  

                                                 
14 Se bilaga 1 
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5.7  Analysprocess 
 

I följande kapitel är syftet att läsaren ska få en uppfattning av analysprocessen som är 
en viktig del av den här studien. I arbetet med att analysera förskollärarnas samtal 
upplever jag en fördel av mina erfarenheter och kunskaper som tidigare verksam 
förskollärare och Kvale och Brinkmann (2017) menar att kunskap om ämnet är en 
central aspekt både vid genomförande av intervju och när det kommer till att koda 
materialet. De skriver att kunskap om ämnet vid vissa former av analyser betyder mer 
än förmågan att följa specifika analysmetoder. Konsten är att ställa frågor och 
följdfrågor likväl som att kunna analysera materialet på ett relevant sätt utifrån en 
kvalitativ karaktär. Jag valde utifrån det att läsa in mig på tidigare forskning och utforma 
ett underlag för det innan jag genomförde intervjuerna. Wibeck (2010) menar att 
fokusgrupp som metod inte föreskriver någon självklar analysprocedur utan snarare ger 
den utrymme för forskaren själv att prova sig fram och utforma egna processer. Vid ett 
val att använda fokusgrupper som metod menar Krueger (1998) att det måste finnas en 
strukturerad analysprocess. Forskaren måste vara beredd att förklara de olika stegen. 
Dock menar han att processen aldrig kommer vara immun för kritik och att det viktigt 
att lyssna in och lära av kritiken. I föreliggande del kommer jag att presentera 
analysprocessen steg för steg med rubriker för att tydliggöra alla steg. 
 

5.7.1 Steg 1 Fokusgruppsintervjuer  
 
I analysarbetet med fokusgrupper finns det flera överväganden att göra under tiden 
intervjuerna genomförs, till att börja med menar Wibeck (2010) att analysarbetet startar 
i och med att intervjuerna påbörjats. Ett övervägande är att som moderator ta med 
tillräckligt med intryck under intervjuerna för att i slutändan ha ett material som kan 
speglas mot varandra men att inte ta allt för stora intryck eller att börja utläsa mönster 
och därmed styra allt för mycket i de intervjuer som ligger i slutet. Efter varje intervju 
lyssnade jag igenom den inspelningen men transkriberingen av intervjuerna skedde inte 
förrän alla intervjuer genomförts. Tanken med det var att möjliggöra fokus på ämnet 
men inte påverkas allt för mycket av förskollärarnas samtal mellan intervjuerna. 
 

5.7.2 Steg 2 Transkribering  
 
Transkribering av fokusgruppsintervjuer menar Brinkmann och Kvale (2017) kan verka 
som smått ”kaotiska intervjuutskrifter” (s. 192) där livliga diskussioner kan verka 
förödande för den som ska transkribera dem. I ett försök att undvika det antecknade 
jag på sidan av intervjun. Det blev stödanteckningar där centrala delar av intervjun 
sammankopplades med olika personer (Wibeck, 2010). Dessutom ombads varje 
deltagare presentera sig med fiktivt namn i början av intervjun, under ljudupptagning, 
för att lättare kunna utläsa de olika rösterna vid transkribering. Det finns olika former 
för transkribering och där kan detaljer hjälpa likväl som stjälpa i processen (Wibeck, 
2010). När det kommer till transkribering av fokusgruppsintervjuer menar Wibeck 
(2010) att det kan verka onödigt att göra allt för noggranna transkriberingar och 
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dessutom blir det väldigt tidskrävande. Det kan vara transkriberingar där exempelvis 
uppbackningar som mm, hm och så vidare skrivs fram. I det inledande skeendet av 
transkriberingen var det meningen att genomföra en ingående transkribering där 
medhåll och liknande uttryck skrevs fram dock insåg jag under transkriberingen av den 
första intervjun att det skulle bli alldeles för tidkrävande. Dessutom kom intervjuerna 
då inte att innehålla några längre sammanhängande meningar, samtalet föreföll 
sönderhackat av medgivanden eller uppbackningar.  
 
Det talade språket förvandlas vid transkriberingen till skriftspråk och oavsett hur nära 
det talade språket utskrifterna ligger menar Brinkmann och Kvale (2017) att 
översättningen blir att bedra det talade ordet. De beskriver utskrifterna som ”utarmade, 
av kontextualiserade återgivningar av levande intervjusamtal” (Brinkmann & Kvale, 
2017, s. 218).  Ironi beskrivs som ett exempel på vad som inte kan skrivas fram i den 
skrivna texten av intervjun. Transkriberingen av de genomförda intervjuerna skrevs 
fram ordagrant men med förbehåll till det tidigare påpekandet av att inte skriva fram 
delar som uppbackning. I det skrivna språket sparades taluttryck, upprepningar eller 
längre och mer utvecklade medhåll i relation till analysen. I analysen utformas sedan 
citat till en form av skriftspråkskaraktär, dels för studiens utformning men framförallt 
för de etiska principerna av att det inte skulle gå att utläsa vem som har sagt vad.  
 

5.7.3 Steg 3 Lyssna  
 
Kreuger (1998) beskriver kvalitativ forskningstradition som en forskning som är öppen 
för olika sätt att se världen och att det finns en vilja att berätta andras historier och för 
att göra det behöver vi först lyssna, ”analysis begins with careful listening” (Kreuger, 
1998, s. 3). I relation till det började jag analysprocessen med att lyssna. Lyssna på de 
förskollärare som deltagit i studien både genom de inspelningar som genomförts men 
även genom att jag upprepade gånger läst igenom den transkribering som blivit utfallet 
av inspelningarna.  
 

5.7.4 Steg 4 Anteckna  
 
Mills och Gay (2016) menar att det kan vara gynnsamt för analysen att anteckna vid 
sidan av transkriberingen första gången den ska tydas. När man kommit längre in i 
analysprocessen kan det vara bra att ha dessa anteckningar eller notiser kvar för att 
kunna göra återblickar. Redan här menar de (ibid.) även att forskaren ska börja söka 
efter teman och mönster i det empiriska materialet. Kreueger (1998) beskriver hur 
forskaren i kodningsprocessen genom läsning kan komma till fenomen eller en idé i 
texten som kan markeras och om det sedan upprepas markeras det återigen för att 
sedan då kunna utläsa mönster.  När samtalen, i den här studien, skulle kategoriseras 
började processen med att läsa dem och anteckna notiser i sidan av dokumentet och 
vid större anteckningar eller utläsningar av centrala teman fördes separata anteckningar. 
Det verkade dels som svar för kvalitativa utlåtanden av tematiseringen men även 
kvantitativa där upprepning av centrala begrepp bokfördes. Detta för att sedan kunna 
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förklara begreppen utförligare, exempel på det kan i denna studie vara pedagogisk 
dokumentation.   
 

5.7.5 Steg 5 Koda och kategorisera 
 
Det material som varit underlag för studien har kodats eller kategoriserats.15 Kvale och 
Brinkmann (2017) menar att kodning kan beskrivas som en central del av en 
innehållsanalys och Wibeck (2010) skriver att analysprocessen i relation till 
fokusgruppsintervju i stort handlar om att koda materialet.  
 
För att kategorisera materialet skapades två kopior för varje transkription, en att klippa 
i och en att ha som underlag och återkoppling (Kreuger, 1998). I den som var intakt 
fanns även tidsangivelser utifrån inspelningarna vilket gjorde att det var lätt att gå 
tillbaka in i den muntliga intervjun och lyssna om det framkom några oklarheter eller 
funderingar. Varje del som jag klippte ut markerades med färgpenna för att lätt kunna 
hitta tillbaka till rätt intervju och därmed de tidsangivelser som skrivits fram. För att få 
en snabb överblick av materialet är det viktigt att göra en övergripande genomläsning 
innan processen börjar (Kreuger, 1998) och efter ha genomfört det börjar processen 
med att organisera i teman. De första övergripande teman som var grunden i denna 
studie var de olika materialen som förskollärarna lyft fram; Unikum, TRAS, Grön Flagg, 
underlag för jämställdhetsarbete, kvalitetsarbete inkl. Power Point.16 Under processens 
gång utkristalliserades även ett tema som jag valt att benämna som material på enskilda 
förskolor då det blev tydligt att förskolorna var för sig hade underlag de förhöll sig till 
i relation till dokumentation och bedömning. De kan ha tagits fram av förskolechefer 
eller svara för tidigare utbildningar som förskollärare gått och levt kvar genom att 
individer har hävdat dem i verksamheten. Även en övergripande tematisering gjordes 
då förskollärarna vid upprepade tillfällen samtalade om planerad dokumentation och 
bedömning som ett övergripande tema. Citatet nedan verkar som exempel på 
uttalanden som skulle kunna tolkas som ett övergripande tema.   
 

Lisa: Vi har väl någon gång gjort observationer i verksamheten, det har vi gjort för 
att se vad barnen pysslar med. Barnobservationer har vi gjort, kring barnens 
intressen, miljö och val av material men vi är väl… Det har vi återkommenade någon 
gång per termin. 
(Förskolan Jupiter) 
 

Redan i det här skedet av kodning föll en del av samtalet bort utifrån kategoriseringen. 
Det var delar som bland annat hade fokus på arbetet barn med annat modersmål och 
föräldramöte, delar som inte svarade mot syftet men fortfarande var aktuella för 
kontexten av samtalen. De delarna skapade en egen kategorisering och de kunde 
fortlöpande under kodningen och framskrivningen av resultatet återigen återkopplas 
                                                 
15 I denna studie kommer båda begreppen att användas men det syftar till samma process i enlighet 
med det Kvale och Brinkmann (2017, s. 241) skriver att ”de båda termerna används dock ofta 
omväxlande med varandra”. 
16 Materialen förklaras mer utförligt i föregående kapitel    
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till för att enskilda citat inte skulle falla ur sitt sammanhang. Unikum svarade för en stor 
del av det empiriska materialet och delades därför upp i tre olika kategorier 
föräldrasamtal, lärlogg och en allmän med samtal om Unikum som helhet. De kan 
särskiljas utifrån att föräldrasamtal verkar för bestämda träffar med barnets 
vårdnadshavare en gång per termin,17 som även kan refereras till som utvecklingssamtal 
i förskollärarnas samtal, medan lärloggen är ett analysverktyg i relation till barnets 
utveckling och lärande.18 I den här delen av studien upplevde jag en saknad efter ett 
relevant analysverktyg. Jag började omformulera syftet utefter vad det egentligen var 
jag kunde utläsa och utefter vad det var samtalet mellan förskollärarna fokuserade på. 
Det uppkom frågor under i samtalen om var bedömningen skulle riktas, var underlagen, 
de bedömde med utgångspunkt i, kom ifrån och var de skulle någonstans. Begreppet 
styrning blev centralt och det jag kunde utläsa att förskollärarna pratade om var 
egentligen hur deras uppdrag såg ut i bedömningsprocessen. Foucaults begrepp 
governmentality ansåg jag var ett verktyg för att kunna få fatt i det nya syfte som 
utformades. Det blev då även aktuellt att använda andra begrepp utifrån Foucaults teori 
om makt för att kunna tolka den styrning om sker. Den styrning som förskollärarna 
gav uttryck för var inte linjär eller av traditionell art där någon eller något styr åt ett håll 
utan det som kunde utläsas var att delar som efterfrågades samtidigt ifrågasattes. 
Styrning verkade som produktiv i bemärkelse av att den skapade förutsättningar för 
förskollärarnas professionella uppdrag, som beskrivs i exempelvis läroplanen, men även 
att förskollärarna själva hade tankar om vad som var viktigt och centralt i deras uppdrag.  
I materialet framträder förskollärarnas eget tal om deras syn på dokumentation och 
bedömning där det både går att utläsa hur de styr uppdraget men även hur de blir styrda 
 

5.7.6 Steg 6 Tematisering  
 
Genom att utläsa mönster i samtalet skapades nya kategoriseringar och jag kunde utläsa 
teman i relation till syftet. De delar som jag tidigare hade klippt ut nyttjades återigen i 
tematiseringen. Centrala teman blev ämnen som var återkommande i förskollärarnas 
samtal och som uttryckligen förhandlades. Utifrån Foucaults teori om makt blev det 
exempelvis, tid och ålder. Följande del av samtalet från förskolan Venus får 
exemplifiera en del som kategoriserades som samtal om tid.   
 

Ellen: Tanken från kommunen var väl egentligen att alla ska igenom det men vi har 
inte heller den tiden och möjligheten riktigt liksom  
Ingrid: Å sen tänker jag det är ju ingen som följer upp det alltså vi går den där kursen 
igen och sedan blev det inge mer kanske nej 
Ellen: Kanske förra vintern plockade det upp och alla skulle gå  
Natalie: men så är det ju också med mycket det blir inte så mycket av allting för det 
visar sig att kanske inte var riktigt så bra som det tänkte  
Ingrid: Ja men det är ju tiden tänker jag  
Natalie: Ja, det tänker jag också  
Ingrid: som är svår att få till 

                                                 
17 På de deltagande förskolorna är det planerat för det, enstaka undantag kan förekomma.  
18 Förklaras mer utförligt i föregående kapitel   
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Ellen: och vi har ju, så känner vi alla fall på planeringar fått hård prioritera och vissa 
saker har fått lov att stå tillbaka  
Natalie: så är det, exakt så  
(Förskolan Venus)  
 

5.8  Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet   
  

Inom kvalitativ forskning är det ingen självklarhet att använda sig av begreppen validitet 
och reliabilitet. Kvale och Brinkman (2017) skriver att begreppen i sig har en 
positivistisk ansats och att det finns forskare som menar att de står i vägen för 
skapandet i en kvalitativ process. Jag har ändå i den här studien valt att använda dessa 
begrepp men försökt att förhålla mig till litteratur som beskriver begreppen utifrån 
kvalitativ forskning (se ex. Kvale & Brinkman, 2017; Wibeck, 2010).  
 
Validitet är att se om en studie undersöker det som författaren hade som avsikt att 
granska (Mills & Gay, 2016). Kvale och Brinkman (2017) menar att det krävs en bredare 
syn på begreppet om det ska användas i kvalitativ forskning då det ursprungligen 
handlar om att mäta. I en fokusgrupps intervju menar Wibeck (2010) att det finns 
många saker att tänka på när det kommer till validitet. Validitet utifrån att göra en 
intervjustudie är något som kontinuerligt ska behandlas under hela processens gång och 
inte enbart ses över utifrån resultatet (Kvale och Brinkman, 2017). Under arbetet med 
studien har jag kontinuerligt förhållit mig till annan forskning och i min analys kan jag 
bekräfta delar av mitt arbete som överensstämmer med tidigare forskning, vilket kan 
styrka validiteten i studien. Vidare är intervjuerna i den här studien genomförda på 
platser som är kända för förskollärarna. De är utförda med personer som de känner 
igen, alltså, de finns mindre risk att de upplever grupptryck eller svarar på ett sätt som 
ska göra dem socialt accepterade (Wibeck, 2010). Det här är exempel på delar som kan 
höja validiteten av en kvalitativ studie men även en process som kan minska 
reliabiliteten. Reliabilitet kan i en intervjustudie handla om att få samma eller liknande 
svar i intervjun om någon annan genomför den eller att den genomförs i en annan 
kontext (Kvale och Brinkman, 2017). För att uppnå hög reliabilitet i en studie ska olika 
forskare kunna komma fram till samma resultat oberoende av varandra. Likväl som att 
en forskare som genomfört en studie ska kunna genomföra samma process med samma 
utfall vid ett annat tillfälle (Wibeck, 2010). Kvale och Brinkman (2017) menar att 
reliabiliteten i en kvalitativ studie kan handla om att ha en transparant 
forskningsprocess, vilket har eftersträvats i den här studien (se ex. analysprocess).  
 
Mitt syfte med att genomföra en fokusgruppintervju har aldrig varit att ha en hög 
generaliserbarhet utan syftet är istället att skapa en djupare förståelse för ett område 
och problematisera det (Wibeck, 2010). Urvalet i studien är begränsat och representerar 
inte populationen, eller i detta fall kanske mer specifikt förskollärarna i Sveriges 
förskolor. Dock kan det vara bra att påpeka att förhoppningen med studien är att den 
ska ha högre transferabilitet då studien ska innehålla kunskap om förskollärarnas samtal 
som kan, genom läsaren, överföras till andra aspekter liknande till det studien fokusera 
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på (Thornberg & Fejes, 2016). Förhoppningsvis kan studien bidra till att problematisera 
den dokumentation och bedömning som sker i förskolan utefter färdiga mallar.   
 

5.9  Metod- och analysdiskussion  
 

Syftet med studien är att synliggöra förskollärares uppdrag i bedömningsprocessen 
genom att undersöka frågan hur förskollärare styr och blir styrda när det kommer till 
bedömning i förskolan. För att genomföra detta har jag valt att lyssna på det 
förskollärarna berättar i samtal med varandra och med mig, som moderator, och sedan 
har jag analyserat det med stöd av olika analytiska verktyg.  
 
Studiens avsikt har hela tiden varit att få ta del av det som förskollärarna tillsammans 
uttrycker och det som är intressant för syftet är hur de tillsammans talar om sitt uppdrag 
när de pratar om planerad dokumentation. Ursprungligen var syftet något mer 
fokuserat på enskilda material samt att det var än mer koncentrerat på förskollärarnas 
tal om just de materialen. Under processens gång har syftet med studien tagit en annan 
riktning. Studiens resultat (analys) bekräftar dock att fokusgrupp är en möjlig väg för 
att kunna problematisera bedömning och för att få höra vad det är förskollärarna säger 
om hur de blir styrda men även om hur de själva styr.  
 

5.9.1 Rollen som undersökare  
 
Fokusgruppsintervjuer kan diskuteras utifrån mitt eget deltagande. Likt det som har 
framgått har processen vilat på en något mer deltagarorienterad ansats än den klassiska 
intervjuformen där en person intervjuar en annan person. Här har även jag som 
undersökare deltagit i samtalen utifrån min roll som moderator. Detta innebär att jag 
har påverkat utvecklingen och resultatet i högre grad än i andra former av 
undersökningar. Jag har säkerligen även påverkat intervjuerna genom mitt deltagande i 
tidigare intervjuer. Mina frågor har då haft möjlighet att utvecklas likväl som anpassas 
utefter tidigare svar. Det är dessutom viktigt att poängtera att urvalet av de tolkningar 
som lyfts fram i analysen har valts av mig utifrån det faktum att jag, med mina 
erfarenheter och verktyg, fann det speciellt intressant. Det är alltså, oavsett teoretiska 
verktyg, min tolkning som styr.  
 

5.9.2 Relation mellan metod och analys 
 
Kvale och Brinkmann (2017) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som en plats 
där kunskap produceras i det social samspel som sker mellan intervjuare och 
intervjuperson. Detta går i linje med det Socialkonstruktionistiska perspektivet där 
kunskap skapas mellan människor i den kontext de befinner sig och då med påverkan 
från individens egen historia och kultur. Dock menar de även att kodning som del av 
analysprocessen till viss del talar emot det poststrukturalistiska perspektivet som kan 
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kopplas till en socialstrukturalistisk teori.19 De menar att själva förklaringen som skapas 
genom kodning går emot traditionen som dessa teoretiska perspektiv vilar på där 
verkligheten inte anses möjlig att beskriva likt detta. Forskaren genomför studien, kodar 
av och andra människor blir avkodade. Jag tolkar det som att det blir ett försök till att 
beskriva en obeskrivlig värld genom smala antaganden och kategoriseringar som gör 
att forskaren skapar avstånd till empirin. Vidare motiverar Kvale och Brinkmann (2017) 
ändå kodning, utifrån det poststrukturalistiska perspektivet, som en kreativ process hos 
forskaren och kan ses som ett användbart verktyg trots den teoretiskt grundade 
komplexitet som verkar. 
  

                                                 
19 Enligt Winter Winther Jørgensen och Phillips (2000) utgår de från samma grund och förhållandet 
dem emellan är inte självklart men att en uppfattning kan vara att socialkonstruktionismen är något 
bredare än poststrukturalismen.  
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6. Analys och resultatredovisning  
 
Föreliggande kapitel innehåller studiens analys och i en mer traditionell mening 
studiens resultat. I analysens tolkas det empiriska materialet utifrån de teoretiska 
verktyg som jag tidigare beskrivit samt med stöd av tidigare forskning. Den här 
analysen kan därmed förstås som en kombination av resultat och diskussion.  
 

6.1  Att bedöma barn  
 

Den här delen av analysen är en inledning till bedömningsfrågan i stort samt hur 
förskollärarna förhåller sig till det. Detta i relation till den delen av syftet som är att 
problematisera frågor om bedömning i förskolan. 
 
I förskollärarnas samtal framkommer en medvetenhet om de diskussioner som pågår i 
förskolan om dokumentation och bedömning (se exempelvis Johansson 2016).  
Bedömning av barnet utifrån olika former av mallar upplevs inte problematisk i sig, det 
är en del av den verksamhet förskollärarna bedriver, däremot skiljer förskollärarna i 
studien på olika former av mallar och bedömning. Det är inte begreppet bedömning 
som sådant pedagogerna vänder sig mot, men det finns olika former av bedömning 
som de tar avstånd från (jmf. Otterstas och Braathe, 2016). Förskollärarnas samtal 
beskriver till viss del hur bedömningen sker kontinuerligt och som en självklar del av 
verksamheten. I Elsas citat nedan beskriver hon hur hon resonerar om att bedöma barn 
eller inte bedöma barn.  

 
Elsa: Nä men bedömningar gör vi ju. Det är bra om du är medveten om att du gör en 
bedömning, för bedömningar det gör du ju. Alltså bedömningar på det viset att du 
bedömer att de, ja men det här med språket, du bedömer att om det har dålig  
grovmotorik och allt sånt där. 
(Förskolan Mars) 

 
Diskussionen om bedömning i förskolan kan även exemplifieras av ett samtal från 
förskolan Merkurius där förskollärarna lyfter fram att bedömning, som en del av 
uppdraget, har varit debatterat men att de nu blivit mer bekväma eller medvetna i att 
de gör bedömningar av olika karaktär.  
 

Stina: Och det har ju pratats mycket om det här med bedömning…  
Vilma:  mmm  
Stina: Det är ju det… Vi har ju varit lite så här att nej, vi vill inte.  
Vilma: Nej, nej  
Stina: men bedömer barn det gör vi ju faktiskt hela tiden 
Bodil: Ja det gör man ju ändå  
Stina: Var sig man gör det med TRAS papper eller…  
(Förskolan Merkurius) 
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Bedömning av barnet är alltså något som genomförs och förskollärarna ser ändå att de 
ska genomföra det. Begreppet bedömning är dock inte helt oproblematiskt utan i flera 
av samtalen kommer det fram saker som kan tyda på att begreppet i sig inte är särskilt 
lätthanterligt. Det tolkas som att begreppet bedömning är problematiskt, den bild eller 
den upplevda konstruktionen av ordet. Nedan följer en relativt lång del av ett samtal 
från förskolan Mars som får exemplifiera hur ett samtal om det kan te sig.  
 

Kristina: men samtidigt finns det en sak till vi behöver tänka på, det är vad vi ser, det 
är vår tolkning  
Line: Det är en personlig tolkning  
Kristina: Det är kanske inte det som barnet är. Det är vår tolkning, så egentligen all 
dokumentation som man har på förskolan är för att ge en bild till samhället, för 
föräldrarna, vad förskolan är för något. Det är ett forum (Unikum) men det lutar åt att 
förvandlas till bedömning av barnet och det ska vi inte göra och det blir partiskt.  
Line: Det måste väl ändå finnas en…  
Kristina: Ja, men ändå, forskningen säger oavsett hur professionell du är blir det ändå 
din syn som blir din tolkning 
Elsa: Ja, men så blir det väl hela livet för barnen? 
Line: Det kan väl inte bli något annat?  
Kristna: men det är väl därför man trycker på att det ska vara ett forum som visar 
bilden av förskolan, vad är förskolan för något och vad gör vi här, vad lär vi här, vad 
ger barnen till förskolan, vilka kunskaper vilka funderingar? Alltså det är för att vi ska 
ha en utgångspunkt, vi ska inte utgå från tanken att det är ett vitt blad. Barnet visar 
intresse för de delar som kan intressera dem men vi ska inte lägga någon bedömning i 
den tolkning som vi säger bedömning.  
(Förskolan Mars)  

 
I relation till deras tal om bedömning går dock att urskilja olika konstruktioner av vad 
som är en legitim bedömning utifrån deras uppdrag och vad som anses vara en allt för 
kraftig bedömning. Det kan uppfattas som att en viss form av bedömning föredras och 
legitimisternas av förskollärarna medan andra bedömningar framstår som obefogade. I 
samtalet nedan från förskolan Venus pratar förskollärarna om materialet TRAS.  
 

Ellen: Vi tänker att det finns en god tanke bakom, att vi tidigt ska upptäcka barn som 
behöver stöd i språkutvecklingen, så jag tycker det är en jättebra tanke, att kommunen 
vill att de ska komma in tidiga insatser så att man hinner hjälpa barnen så att man inte 
upptäcker det i ettan att, oj här ligger ni efter.  
Natalie: men… MEN  
Ellen: men det är ändå något att man har någonting… att det känns som en väldig 
bedömning.  
(Förskolan Venus) 

 
Förskollärarna beskriver och värderar de olika materialen på skilda sätt och tydliggör i 
samtalen olika sätt att se på materialen. Här skiljer det sig till viss del mellan förskolorna 
i vad som beskrivs som relevant material och icke relevant eller vilka material de lyfter 
fram positivt och vilka de anser mer problematiska. Överlag synliggör de en gemensam 
bild men utifrån samtalen kan tyckas att en förskola skiljer sig från de övriga när det 
kommer till hur de resonerar om vilka material som ska användas i verksamheten. 
Förskollärare som arbetar på samma förskola tolkar jag som att de har en liknande 
uppfattning av materialen.  
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Min tolkning är att förskollärarna synliggör viss motsägelse mellan ett undersökande 
arbetssätt, där förskolläraren hela tiden ska förhålla sig till barnet och verksamhetens 
efterfrågan, och förskollärarnas behov att stämma av mot något. Utifrån Foucaults teori 
om disciplinering blir det viktigt att jämföra och få en bekräftelse på att det som 
genomförs är något som är ”rätt” och svarar mot något. Jag menar att det kan förstås 
mot bakgrund av att det är olika typer av bedömning som utgår från skilda teoretiska 
grunder. Nedan ges exempel på två olika sätt att se på dokumentation och bedömning 
utifrån två olika förskolor. I det första citatet beskriver Natalie från förskolan Venus 
hur hon ser på att bedöma utifrån TRAS. I det andra citatet beskriver Signe från 
förskolan Jupiter hur de arbetar i verksamheten med TRAS.   
 

 
Natalie: Och sen kanske det kan vara så för vissa tror jag och ta sig an, vad skönt jag 
behöver inte tänka själv utan jag behöver inte ens titta utan jag kan bara följa manualen 
till punkt och pricka. För det är ju också en trygghet att bara följa, jag kan pricka av 
det här, nu har jag gjort det här puh vad skönt då behöver jag inte fundera om jag har 
gjort rätt. En aspekt! 
(Förskolan Venus) 
 
Lisa: Men vi checkar ju av, eftersom de från de mindre barnensavdelning kommer upp, 
när vi tar emot deras barn också då får vi ju de här TRAS:schemana där man kollar av  
och checkar av.  
(Förskolan Jupiter)  

 
Det som flera värjer sig mot är bedömningar som bestämmer hur barnet är, alltså de 
former av bedömningar som tydligt styr barnet mot att vara på något förutbestämt sätt. 
Ingrid från förskolan Venus beskriver nedan hur hon gjort ett val ta in barnen i arbetet 
med TRAS och låta dem berätta om vad de kan och inte kan och den här delen av 
samtalet får exemplifiera hur förskollärarna förhandlar med begreppet bedömning och 
att barnen inte är utan att de blir till i olika situationer.  
 

Ingrid: Och sen tänker jag att det blir, ett barn fungerar ju olika i olika situationer och 
det blir ju ibland så definitivt, kan den sitta still?  
Natalie: [skrattar till] Ja, ja  
Ingrid: och jag har faktiskt provat materialet med barnen själva och vet du de kunde 
allting. Hela den där cirkeln blev liksom full. Och då har de ju den bilden och jag 
tänkte, vad håller jag på med? Då liksom när jag tycker att de inte kan.  
Ellen: Vad intressant! 
Ingrid: Ja det var jättespännande. Ja och ord de kunde de och det var så roligt att fylla 
i och så fick de sedan göra det själva. Vi gjorde ett sådant test för att se hur materialet 
funkade liksom och då blev det ju något helt annat, när barnen fick bestämma vad de 
kunde. Så de har ju inte alls den där synen som vi har då som ska bedöma dem utifrån 
vårt sätt att se å tänka.  
(Förskolan Venus) 
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Det är synen på barnet eller barndomen som styr vad som ska bedömas i verksamheten 
och synen på barnen är olika i olika tider och beroende av vilken kontext barnet 
befinner sig i (Burr, 2015). Förskollärarna i studien ger uttryck för en ovilja att 
konstruera barnet utifrån deras bedömning. I samtalet nedan menar de att de inte får 
bygga vidare på bedömningar de gjort då de konstruerar ett blygt barn.  
 

Elsa: Du bedömer det sociala. Det är en form av bedömning men det 
gäller att jag inte går in och bygger vidare på den här blygheten [tidigare 
del i samtalet i relation till frågan vad som bedöms] utan snarare tvärtom.  
Line: Försöker lyfta det här  
Elsa: Hur ska jag lyfta det här barnet som är blygt, så måste det väl vara?  
(Förskolan Mars) 
 

Det här kan relateras till den utveckling som skett inom förskolan där den 
utvecklingspsykologiska teoribildningen tidigare har haft en stark påverkan och präglat 
verksamheten de senaste decennierna men att det nu förespråkas en mer postmoderns 
kunskapssyn (Palla, 2011). I den postmoderna synen är frågor som hur något förstås 
och konstrueras i fokus (Nordin Hultman, 2015). 
 
Några av bedömningsunderlagen förskolorna genomför (ex. Unikum) följer med 
barnet i den fortsatta skolgången och det verkar till viss del problematiskt i samtalen då 
det diskuteras hur framskrivningarna av barnet ska göras i bedömningsunderlagen. Att 
skriva om barnet i positiva ordalag verkar centralt och viktigt för förskollärarna.  
Förskollärarna uttrycker hur de inte ska genomföra bedömningar som bestämmer hur 
barnet är men de saknas beskrivningar på vad bedömningar då skulle kunna vara. Det 
finns fler delar i samtalen som handlar om vad bedömning inte får vara än vad det skulle 
kunna vara. Förskollärarnas samtal visar dock på en viss ambivalens när det handlar om 
tillfällen när de ändå anser att något brister, att det är barnets problematik och att något 
då saknas hos barnet.  
 

Lisa: Vi har de inte kodade, det har vi inte, de finns ju namn på dem. De förvaras ju i 
deras mappar och då kollar man ju av, som du säger, om det är några brister, eller inte 
brister, vad vi ska kalla det, men om det är.  
Signe: Ja men om det är något som saknas hos många barn så måste vi ju jobba med 
det. 
(Förskolan Jupiter)  

 
Samtalet från förskolan Jupiter om TRAS får verka som exempel för när 
förskollärarna pratar om hur problemet kan vara något som ligger hos barnet, 
att något saknas gentemot vad de väljer att mäta emot. Signe vänder sig, i 
samma mening, dock mot att arbeta med det enskilda barnet. Det är en 
bedömning av flera barn som ska avgöra vad det är verksamheten ska 
innehålla. Förändringen ska ändå ske hos barnet eftersom det är barnet som 
anses vara innehavare av problematiken när förskollärarna bedömer mot 
färdiga mål.  
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6.1.1 Sammanfattning och reflektion  

 
Sammanfattningsvis använder jag den socialkonstruktionistiska grundtanken och 
tidigare forskning för att tolka och förstå förskollärarnas samtal om dokumentation och 
bedömning i förskolan. Detta som ett led i att problematisera bedömning i förskolan 
utifrån studiens syfte. I analysen framkommer att begreppet bedömning i sig har blivit 
allt mer accepterat och att förskollärarna är medvetna om att det är ett begrepp de 
behöver förhålla sig till. De skiljer dock på olika former av bedömning utifrån att ”det 
är en väldig bedömning” eller att det inte är ”bedömning i den tolkning som vi säger 
bedömning”. Detta kan, med hänsyn till tidigare forskning, förstås utifrån att olika 
material eller underlag för bedömning har olika teoretiska grunder och att de inte alltid 
stämmer överens med de teoretiska grundantaganden som förskollärarna förhåller sig 
till eller det som anses premierande i förskolan idag.  
 

6.2  Att bedöma i verksamheten   
 

Föreliggande del fokuserar på förskollärarnas uppdrag i relation till 
bedömningsprocessen, utifrån syftet, hur de styr och hur de blir styrda. Genom 
Foucaults begrepp om maktteori synliggör analysen hur olika faktorer styr förskollärna 
i bedömningsprocessen men även hur förskollärarna själva styr utifrån deras sanning. 
Hur styrningen går till är det viktiga ”inte varför eller med vilken legitimitet” (Nilsson, 
2008, s.129).  
 
De planerade dokumentations- och bedömningsverktyg som förskollärarna använder 
har alla tilldelats dem utan att de blivit tillfrågade. Ingen av förskollärarna säger att de 
på något sätt har påverkat vilka underlag som finns att tillgå, oavsett om de är positiva  
till det eller inte.  
 

Vilma: Vi ska ju dokumentera  
Signe: Det är ju uppifrån, vi ska ju göra …  
Bodil: Alltså vi har ju inte ett val  
(Förskolan Merkurius)  
 

Det är oklart under samtalen var dessa direktiv kommer ifrån men flera benämningar 
används så som ”uppifrån, politikerna och toppstyrt”. På förskolan Tellus menar Kajsa 
att det finns politikerbeslut på materialet TRAS men blir sedan osäker och skriver i mail 
att:  
 

Jag vet inte om det är ett politiker beslut eller ett ledningsbeslut att använda TRAS. 
Det kommer ju uppifrån i vilket fall som helst, men jag är inte helt hundra på att det 
är politikerna som beslutat utan det kan som sagt vara förvaltningen.  
(Förskolan Tellus, mailkonversation).  
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Styrningsmentalitet kan då vara att förskollärarnas arbete styrs genom att de blir tilldelade 
underlag för dokumentation och bedömning där de styrs i att arbeta med ett visst ämne 
eller ett visst underlag, då är det de som är i fokus. För att ta ett exempel utbildades och 
introducerades pedagogerna i kommunen till att arbeta med jämställdhet. De fick sedan 
metoder för att dokumentera och bedöma sig själva, barnen och verksamheten i stort 
med stöd av färdiga underlag. Genom att tilldela förskollärarna material med visst 
ämnesfokus kan de styras i arbetet med att dokumentera och bedöma barn utifrån olika 
ämnen, i ovanstående exempel är det jämställdhet. Vad de ser och fokuserar på i 
verksamheten blir det de arbetar med och fokuserar på just nu. Förskollärarna ger 
uttryck för att de ovanifrån fått beslut om att de ska dokumentera men även på vilket 
sätt eller med stöd av vilket material. Dock synliggör de även att när innehållet eller 
formen i bedömningsunderlagen inte stämmer överens med det som förskollärarna 
menar ingår i deras uppdrag tar de avstånd mot det eller uttrycker att de inte använder 
det i den utsträckning de är ombedda att göra. Det kan här förstås som en självstyrning 
och en del av styrningsmentalitet inom ramen för att människan styr sig själv vad gäller 
det som hen anser sant (Dean, 1999). Förskollärarna gör här, till viss del, egna aktiva 
val inom ramen för deras sanning. De styr genom att ta välja bort eller ta avstånd ifrån 
det som de tilldelats.  
 

Natalie: … men jag tycker också att man ska vara det för vi får väldigt mycket material 
överrösta oss och hur kan politikerna och de veta vad som är bäst för oss? Vi måste 
också i varje fall ha ett öppet sinne och göra ett selektivt val.  
(Förskolan Venus)  

 
I förskollärarnas samtal tolkar jag det som att de diskuterar styrningsmentaliteter som de 
ingår i. De lyfter fram och ifrågasätter olika aspekter av att deras arbete styrs utifrån en 
mer traditionell syn på styrning eller makt. De kan vara så att de ifrågasätter varför de 
har fått materialet men även att de upplever sin profession ifrågasatt genom ett 
traditionellt maktutövande. Det skapar en konflikt i förskollärarnas arbete mellan det 
de blir ålagda att göra och det som de, inom ramen för deras egen sanning, anser att de  
ska göra.  
 

Natalie: Alltså de måste ändå lita på att har man jobbat med barn så många 
år att man på nått sätt liksom… Sen tycker jag att man ska vara öppen och 
intressant, intresserad menar jag, för olika material som kommer, men de 
ska inte tro att vi liksom inte ser saker för det gör vi, vi ser väldigt mycket 
saker.  
(Förskolan Venus)  

 
Förskollärarna pratar på olika sätt om olika material. Och om vad det kan vara som gör 
att de tar sig an materialen på skilda sätt. De kan i sina diskussioner tolkas som att de 
placera sig i utkanten av de olika teoretiska traditioner som styr materialen (se 
exempelvis Vallberg Roth 2014; Bjervås, 2011). På förskolan Tellus menar Kajsa att det 
kan handla om olika barnsyn och på förskolan Venus beaktar de i samtalet att de har 
olika förhållningssätt, något som även Elsa på förskolan Mars relaterar till.  
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Natalie: Mitt sätt att se det alltså så krockar det i alla fall  
Ellen: Ja, nån krock till vårat förhållningssätt antingen som personer eller 
vårt pedagogiska  
Natalie: Nej, jag tror det var vår pedagogiska 
Ellen: Jag tror också det har med det att göra 
(Förskolan Venus) 

 
Elsa: Ja och den är det ju också, ja men just det här att få samma syn, 
samma förhållningssätt så måste du ju diskutera kollegialt utifrån de här 
dokumentationerna så man står på samma grund.  
(Förskolan Mars) 

 
6.2.1 Att styra tiden  

 
Nilsson (2008) skriver att ”den centrala frågan är hur styrningen går till, inte varför eller 
med vilken legitimitet...” (s. 129). Tid kan vara en aspekt av hur styrningen går till, vad 
förskollärarna förväntas lägga sin tid på och hur de själva förvaltar tiden (Dean, 1999). 
Hur styrs då tiden på förskolan? Verksamheten kan styras till att förvalta de kunskaper 
som anses nödvändiga, för att skapa den goda samhällsmedborgaren. Både genom att 
de material som fördelas har specifika innehåll men också att förskollärarna förväntas 
att ta tid till det i verksamheten. Tiden kan också styras av hur förskollärarna beslutar 
vad som anses relevant och i vilken mån de utför detta.  
 
Förskollärarna reflekterar om tiden de har och hur de förvaltar den. Å ena sidan hävdar 
att de genomför de planerade bedömningarna utifrån att de tar med bedömningar de 
gör i vardagen, alltså bedömningar som sker i farten (Johansson, 2016). Å andra sidan 
talar de om att de inte hinner med att genomföra de planerade bedömningarna. Nedan 
följer citat från olika förskolor där förskollärarna samtalar om olika material och hur de  
tänker om tid.  
 

Natalie: Och hur mycket ska vi läggas på liksom, hur mycket tid? Titta hur mycket tid 
vi har till planering, vad är viktigast i vår förberedelse? 
(Förskolan Venus)  
 
Bodil: Vi vet att vi ska göra det och vi gör ju det, det är ju inte det men ibland kan 
det kännas som… 
Stina: Vi vet vi ska TRAS:a alla barn  
Bodil;  Ja, mmm 
Stina: men det är inte alltid vi hinner alla  
(Förskolan Merkurius) 

 
6.2.2 Att bedöma utefter ålder   

 
Den postmoderna kunskapssynen ifrågasätter ett universellt barn och att det ska 
existera ett normalt utvecklingsförlopp som barnet kan mätas utifrån. Det står delvis 



 

40 
 

mot den mer traditionella utvecklingspsykologiska synen på barnet (Palla, 2011). Något 
som skulle kunna exemplifiera styrningsmentalitet som jag ser i empirin är att ett barn ska 
vara på en viss nivå vid en viss ålder. I samtal med förskollärarna uppmärksammas 
efterfrågan på ålder i vissa material och avsaknaden av det i andra. Å ena sidan 
ifrågasätter och värjer sig förskollärarna mot att bedöma utefter ålder å andra sidan 
efterfrågas barnets ålder för att kunna genomföra vissa former av bedömning.  
 

Ingrid: Jag tänker att det är väl mer omsorg, den biten är väl större hos er [tilltalar en 
förskollärare som arbetar på en avdelning med mindre barn]. Hos oss är det nog mer 
det här med kamrater och relationer med vuxna och så här va?  
Ellen: Ja, det blir nog lite skillnad 
Ingrid: Ja, jag tror också det blir det för här har vi liksom kommit ett steg till, på 
stora sidan.  
(Förskolan Venus)  
 

Det finns ett fokus på ålder inom förskolan som speglar utvecklingspsykologins avtryck 
i verksamheten (Palla, 2011). Ålder i den här studien verkar som en form av 
styrningsmentalitet där förskollärarna lägger vikt vid ålder och konstruerar ålder som en 
central del av bedömningen likväl som att de tilldelas material där ålder efterfrågas. 
Flera av förskollärarna pratar om att de inte vill bedöma efter ålder men lägger ändå 
fokus på det i talet om barnen. Citaten nedan kommer från två olika förskolor där det 
första är för att exemplifiera motståndet mot ålder och de andra visar på hur det kan te  
sig när samtalen ändå handlar om ålder.  
 

Natalie: Hur svåra bedömningar ska det vara, jag menar en treåring kan ju skilja sig så 
här mycket och en del saker kan hen redan vid två eller vid fyra år.  
(Förskolan Venus) 
 
Bodil: Sen är det väl mycket att ju yngre barnen är, att när det kommer till oss då kan 
det vara mycket att de vill att barnen ska gå på pottan sådana saker. Jag tror att ju 
äldre barnen är ser man på ett annat lärande när de kommer till språket och så där.  
(Förskolan Merkurius)  
 

Det som kommer fram i citaten ovan kan liknas vid det Bjervås (2011) skriver om 
”åldersadekvata begränsningar” (s. 202) hos barn som en given och legitimerad struktur 
i förskollärarnas tal. Hon visar i sitt resultat hur förskollärarnas tal upprätthåller ålder 
som exempelvis ett argument för förståelse hos barnet likväl som att det är, för dem, 
viktigt att veta barnets ålder för att kunna ta sig an och analysera en dokumentation. I 
samtalet nedan pratar förskollärarna om Unikum och de har tidigare i samtalet 
diskuterat huruvida barnen ska vara med eller inte i samtal med föräldrarna och hur  
förberedelserna inför ett samtal kan se ut.  
 

Stina: Att inför samtalet tittar man bara på vad de har för någonting i sin lärlogg och 
så får de plocka fram vad de tycker att vi ska visa för något, men det ser lite olika ut.  
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Vilma: Ja, det är det, beroende på ålder och så.  
(Förskolan Merkurius)  
 

Ålder är även en aspekt när det kommer till vilka varianter av underlag som används. 
Tre av fem förskolor förklarar att de använder olika underlag för föräldrasamtal, 
beroende av barnets ålder. Frågorna till vårdnadshavare skiljer sig men de kan i de flesta 
fall inte förklara hur, mer än att underlagen för de mindre barnen överlag fokuserar mer 
på omsorg och de äldre barnen på utveckling och lärande. Det finns ett underlag som 
riktar sig emot de yngre barnen och ett som riktar sig mot de äldre. Valet att ha olika 
underlag beroende på ålder har på olika sätt efterfrågats av förskollärarna själva och 
utformats på förskolorna. De äldre barnen får, på en del förskolor, delta i 
föräldrasamtalen och det ingår då att de är med och förbereder samtalen. Under 
samtalen får barnen själva vara med och visa vad de gjort och hur de utvecklats.    
 

Stina: Ja, mmm det är de som berättar och vi försöker hjälpa dem och man tittar på 
det som vi lagt in i deras lärloggar. Så barnen får själva berätta vad de gjort så att de… 
de är jätte, jättebra. De är jätteduktiga. Ja, de säger saker, saker alltså de upptäcker 
själva vilket lärande de gjort. 
(Förskolan Merkurius)    
 

Formen för dessa utförandet kan förklaras med vad Vallberg Roth (2014) menar är 
”självbedömningar” men även tolkas som ”narrativa bedömningar” där både barnets 
och förskollärarens bedömningar räknas in och kan uttryckas med bild likväl som text 
och samtal.  
 
Å ena sidan efterfrågas material som gör att förskollärarna kan förhålla sig till ålder, å 
andra sidan värjer sig förskollärarna mot att tala om ålder som något att mäta mot. En 
analys kan vara att ålder är en form av styrningsmentalitet som efterfrågas i alla led men 
att de också är något som inte faller inom ramen för den postmoderna konstruktion 
som förskollärarna börjar förhålla sig till (jmf. Insulander och Svärdemo Åberg, 2014). 
Den utvecklingspsykologiska tradition som förskollärarprofessionen har verkat i och 
ansett statushöjande (jmf. Johansson, 2016) är något som inte premieras på samma sätt 
längre. Det vetenskapliga som infördes i och med psykologins intåg i förskolan är nu 
ifrågasatt och problematiserat vilket skapar ett behov av nya kategoriseringar och 
begrepp för att dokumentera och bedöma. Ålder verkar här som en normativ måttstock 
utifrån Foucaults tankar om disciplinering som präglar vad som är normalt eller onormalt. 
I samtalen kan det verka som att examinera mot en normativ måttstock, som exempelvis 
ålder, är något som förskollärarna efterfrågar men även ifrågasätter i samtalen.  
 

6.2.3 Sammanfattning och reflektion  
 

Frågan om hur förskollärarna styr eller blir styrda behandlas här utifrån Foucaults teori 
om makt och styrningsmentaliteter. Vilka material de använder och varför det är just 
de materialen de har är frågor som kommer upp i samtalen och detta synliggör en 
osäkerhet om var materialen kommer ifrån. Här kan urskiljas att makt i en mer 
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traditionell mening tydliggörs genom uttryck om att den kommer ”uppifrån”. I 
samtalen kommer det fram att de anser att de själva inte varit med och efterfrågat dessa 
underlag, oavsett om de är positiva till materialet eller inte, men utifrån analysen kan 
det ifrågasättas då jag har tolkat det som att de i sitt samtal om barnet efterfrågar något 
att mäta mot. I den här studien exemplifieras det genom ålder. Ålder är då ett sätt att 
tydliggöra hur förskollärarna styr och samtidigt blir styrda i bedömningsprocesser.  
 
Tid lyfts fram som en möjlig form av styrningsmentalitet där förskollärarna förhandlar 
med sig själva inom ramen för deras egen sanning. Jag tolkar deras samtal utifrån hur 
de anser att tiden bör styras men även hur de blir styrda utifrån tid.  
 

6.3  Att bedöma tillsammans  
 
I förskollärarnas samtal tydliggörs hur viktigt det är att bedöma barnet tillsammans 
med andra, att inte ensam fylla i de underlag som finns utan först förhandla med 
någon annan angående dess innehåll. Det här kan relateras till en tidigare del av 
analysen där förskollärarna ger uttryck för att inte vilja bestämma hur ett barn är utan 
att det blir till och att då skapa dessa förutsättningar gemensamt är något som jag 
tolkar som viktigt för förskollärarna. Utifrån samtalens fokus är det mest relevant att 
lyfta fram arbetslaget och föräldrar som ingår i bedömningspraktiken runt planerad 
dokumentation- och bedömning i förskolan.  
 

Natalie: man måste ha någon att bolla med liksom, hur du ser på det här, 
jag har sett det här alltså, stämmer det med vad du ser. Ja, oftast blir det, 
men man blir ju mer säker. Ja, men vad skönt att höra då har man samma 
syn på det här, vad vi har sett. Det kan jag tycka känns tryggt.  
(Förskolan Venus) 

I föreliggande del av analysen belyser jag förskollärarnas uppdrag i relation till föräldrar 
när det kommer till bedömningsprocessen. Hur de styr och hur de blir styrda i relation 
till föräldrar utifrån färdiga dokumentations- och bedömningsunderlag. Förskollärarnas 
uppdrag vid bedömning gemensamt med föräldrar blir problematisk då de föredrar en 
gemensam bedömning men uttrycker även det som svårt att lyfta vissa underlag 
tillsammans med föräldrar. Min tolkning av förskollärarnas samtal är att det finns en 
vilja att möta föräldrarna och tillsammans med dem förhandla om de bedömningar som 
genomförs (jmf. Bennet, 2010) men samtidigt upplevs det som problematiskt. För att 
exemplifiera hur den här formen av styrningsmentalitet kan te sig i förskollärarna samtal 
kommer jag nedan att lyfta fram exempel på hur bedömningsprocessen kan gestaltas i 
förskollärarnas samtal i relation till två olika material. Det första samtalet utspelar sig 
på förskolan Mars och handlar om utvecklingssamtalet. När vi samtalar om 
dokumentation om utvecklingssamtal på förskolan Mars menar de att det finns något 
uttalat om att det som står på bedömningsunderlaget för utvecklingssamtal i Unikum 
ska handla om barnets styrkor. Dock menar de att det blir problematiskt när de behöver 
ta upp något som bedöms falla utanför ramen för det. Dokumentation och bedömning 
sker då på sidan om i pappersformat. Citaten nedan är från två olika delar av samtalet.   
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Line: men när vi har samtalen ska de ju vara positiva, dokumentationer man tar upp  
Elsa: Jo det gör jag ju men jag måste ju också ta upp en problematik om jag har det  
Line: Fast det skriver man ju inte ner  
(Förskolan Mars)  

Elsa: - Och sen just till föräldrar tänker jag… om jag tänker utifrån mig själv så 
skriver jag heller inte på papper det inte en förälder kan få läsa utan det har jag tagit 
upp med föräldern, det som står på papperet. Och då kan de läsa det som står på 
papperet men jag vill inte att det ska stå på Unikum.  
(Förskolan Mars)  

Det som står på det dokument som inte finns med på Unikum ska alltså vara 
framskrivet för att alla kan läsa men inte följa med barnet. Elsa i ovanstående citat kan 
antas beskriva en situation där bedömningen av barnet utifrån ett färdigt underlag inte 
räcker till då det efterfrågas någonting utöver det som finns i Unikum. Förskollärarna 
skapar då egna praktiker för att genomföra de bedömningar de anser relevanta och 
förhandlar dessa tillsammans med föräldrar. De styr utifrån det som de efterfrågar, fast 
samtidigt, i relation till samtalet mellan Elsa och Line, finns det något uttalat om att det 
som är problematiskt inte bör skrivas ner alls. Bedömning kan antas utgöra en 
maktpraktik som skapas i processen runt barnet, i förhandling mellan föräldrar och 
förskollärare (jmf. Bennet, 2010). Förskollärarna ger uttryck för hur de tillsammans 
med föräldrarna under utvecklingssamtalen gör bedömningar för att främja barnets 
utveckling. De benämner det som utmaningar för barnet. På förskolan Merkurius pratar 
förskollärarna om hur de arbetar med de underlag som finns på Unikum för 
utvecklingssamtal.  

Signe: - För höstens samtal är det ju mer föräldrarnas, att då ska de berätta om sitt 
barn. Så är det lite mer att de berättar… intressen och styrkor och så…  
Bodil: - Mmm, precis 
Signe: - Och sen, tillsammans, går vi igenom hur vi ska jobba inför det här läsåret 
då…sätter upp mål, ja utmaningar  
Bodil: - Ja, mmm  
Signe: - Så då är ju oftast inte barnen med på hösten heller utan det blir ju mer på 
våren då, då ska vi ju berätta vad vi har gjort, hur vi har gjort allt det här…  
(Förskolan Merkurius)  

Förskollärarna förhandlar, tillsammans med föräldrarna, fram mål för barnet som 
barnet sedan får vara med och utvärdera. 
 
I ett annat exempel behandlas TRAS och det är här väsentlig att veta att förskollärarna 
är ålagda att inte visa underlaget för föräldrarna. Det skapas en osäkerhet runt materialet 
när det inte ska genomföras i samråd med föräldrar men det går även att tolka en 
osäkerhet till att eventuellt diskutera underlaget med föräldrar. I samtalet på förskolan 
Venus pratar de om TRAS i relation till föräldrar och nedan följer citat från olika delar 
av samtalet.  
 

Ingrid: Det tycker jag också. Och jag har ju också varit med och tagit fram den till 
föräldrarna när vi hade samtal och då, det blev ju direkt det här hur ligger mitt barn 
till i förhållande till de andra? 
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Natalie: Fick du den frågan? 
Ingrid: Jag fick den frågan  
Ellen: Ja det kan jag förstå då om ja…  
(Förskolan Venus) 
 
Ellen: Jag vart lite obekväm i det, att det kändes som att vi skulle hålla det lite hemligt 
eller jag vet inte jag vart lite obekväm. Okej, vi ska använda det här men det är så 
ifrågasätt och det och så och vi ska hålla det lite hemligt för oss själva, det… Jag tyckte 
att det vart lite obekvämt men jag skulle inte vilja ha med det på utvecklingssamtalet 
men då kändes det som att jaha då gör vi det lite i hemlighet. Ja det kändes inte riktigt 
bra.  
(Förskolan Venus) 

Förskollärarnas utryck för sitt uppdrag i bedömningsprocessen i relation till gemensam 
bedömning kan ovan uttryckas utifrån två olika former av praktiker, olika 
styrningsmentaliteter. Hur de styr beror fortfarande på vilket material de använder, vad det 
anser att det är materialet uttrycker. Den självklara processen där föräldrar och 
förskollärare skapar en gemensam bedömningsprocess. Där de gemensamt skapar 
underlag som anpassas efter vad de anser att barnet behöver. Eller den mer otydliga 
där bedömning sker i en mer individorienterad kontext där förskollärarna bedömer 
barnet utan insyn från föräldrarna. Dock blir det även tydligt att det finns en osäkerhet 
där förskollärarna inte är bekväma i att gemensamt bedöma barnet med föräldrar 
utefter vissa material då det anses skapa förutsättningar för att jämföra barnet vilket 
inte ingår i den praktik de förespråkar. Utifrån Foucaults begrepp disciplinering, en 
dualistisk syn på det uttalade som normalt och onormalt, kan antas att förskollärarna 
inte är bekväma i den mätning som sker. Förskollärarna styrs här med tydliga 
instruktioner av vad de får och inte får göra med materialet men de är själva med och 
skapar det utifrån att de inte är bekväma i den bedömning som sker utifrån materialet.   

6.3.1 Sammanfattning och reflektion  
 

Under ovanstående rubrik har jag illustrerat förskollärarnas uppdrag i relation till 
föräldrar när det kommer till bedömningsprocessen. Gemensam bedömning är något 
som förespråkas av förskollärarna och den som sker inom arbetslaget är av en mer 
självklar karaktär medan den bedömning som sker tillsammans med föräldrar, tolkar 
jag, som mer problematisk. Utifrån två olika dokumentationsunderlag har jag 
synliggjort hur olika samtal kan te sig när förskollärarna samtalar om föräldrars insyn 
och medverkan i bedömningsprocessen. Det som i rubriken benämns som att bedöma 
tillsammans kan utifrån analysen ifrågasättas då det inte är så självklart att bedöma 
tillsammans som det vid första anblicken kan tyckas. Det som förskollärarna styr är i 
grunden föräldrarnas insyn i verksamheten, vilket det anses eftersträva men likväl anser 
problematisk. De anser att de gör vissa bedömningar som föräldrar inte bör ta del av 
då de blir allt för mätbart.  
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7. Avslutande reflektion 
 
I det här avslutande kapitlet lyfter jag fram och diskuterar några delar av analysen 
utifrån syftet och i relation till kapitlet om tidigare forskning. Det övergripande temat 
har hela tiden varit mitt intresse för att problematisera dokumentation och 
bedömning i förskolan. Utifrån det formulerades ett syfte till att handla om 
förskollärares uppdrag i bedömningsprocessen och hur de styr och blir styrda i den. 
Det finns inget syfte i den här studien som är ute efter att skapa en bild av en objektiv 
sanning, utan istället att vara nyfiken på hur verkligheten beskrivs och därmed 
konstrueras i det samhälle och de sammanhang förskollärare befinner sig i.   
 
I analysen har strävan varit att belysa förskollärarnas uppdrag utefter hur de själva 
beskriver sitt arbete, utifrån det de själva berättar. I föreliggande studie kan 
förskollärarnas uttryck till viss del stå för att tydliggöra de skilda teoretiska traditionerna 
som är grunden i olika material (Vallberg Roth, 2014). Dock menar jag att 
förskollärarna inte använder ett språk som synliggör det. De lyfter fram förhållningssätt 
eller syn på barnen i relation till att de bemöter materialen olika. För att tydliggöra deras 
uppdrag kan det handla om att behärska ett språk som utgår från de grundläggande 
teoretiska traditioner som de blir styrda av och styr utifrån i deras arbete med 
dokumentation och bedömning.  Förskollärarna verkar försöka förklara nya fenomen i 
verksamheten med gamla begrepp. Språket som behövs för att problematisera och till viss del 
medvenhetsgöra teoretiska traditioner används inte.  
 
När förskollärarna i studien talar om planerad dokumentation- och bedömning handlar 
det i flera fall om varifrån den kommer och var den ska någonstans. De är i både de 
aspekterna osäkra och kan inte riktigt svara för något av det men det som blir intressant 
utifrån studiens syfte är hur de själva är med och skapar en efterfrågan för olika material de 
uttrycker motstånd emot. Material som svarar för ålder eller andra sätt att mäta är något 
som de värjer sig emot men samtidigt efterfrågar. Här blir alltså något att mäta mot 
viktigt men likväl något som ifrågasätts. Palla (2011) beskriver i sin studie hur ålder är 
en av de mest mätbara faktorerna i förskolan och det stämmer överens med det som 
förskollärarna i den här studien uttrycker. Förskollärarna synliggör alltså i sitt samtal att 
det är viktigt att ha något att mäta mot när de bedömer och i den här studien 
exemplifieras det av ålder. Utifrån Foucaults begrepp disciplinering upprätthålls 
metoder för att mäta det onormala. Det för att delvis upprätthålla den dualistiska synen 
(normal-onormal) men även för att exempelvis barn ska veta vad som förväntas av dem 
vid en viss ålder. Den normaliserade makten som Foucault beskriver kan här 
synliggöras genom att vissa kunskaper och förmågor ska uppnås vid en viss ålder och 
det är de som förskollärarna bedömer mot, det är en form av sanning eller regel. Det 
blir ett sätt kontrollera barnet och dess förmågor i enlighet med vilken ålder barnet har.  
 
I de material som förskollärarna använder finns det underlag för att bedöma utefter 
ålder, vilket mer uppenbart kan anses vara en tydlig metod för att upprätthålla ålder 
som något mätbart. Men intressant här är att även i de material som inte efterfrågar det 
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använder förskollärarna åldersinledningar. Utifrån ett samtal från förskolan Venus där 
Ingrid berättar om hennes försök att involvera barnen i sin egen TRAS-bedömning kan 
det tolkas som att det är ett försök att förhandla med det traditionella 
bedömningsbegreppet och skapa en annan form av praktik av att bedöma barn. Det 
kan likväl styras mot ett sätt att upprätthålla ålder som något att mäta mot när barnen 
kan bli än mer medvetna om vad de borde kunna vid en viss ålder. Syftet med att 
bedöma efter ålder kan vara att tidigt upptäcka om det behövs särskilda stödinsatser, 
vilket Ellen uppmärksammar när hon pratar om TRAS (se även Palla, 2009).  
 
Den mer traditionella bedömningen mot gruppen och verksamheten som är väl 
etablerad i skandinaviska förskolor ställs här emot ett annat sätt att dokumentera där 
det enskilda barnet ska bedömas mot uppsatta mål vid en viss ålder och för 
förskollärarna blir det problematiskt. Utifrån den här studien är en slutsats att det finns 
ett behov för förskollärarna att själva kritisk granska olika dokumentations- och 
bedömningsunderlag i förskolans verksamhet De teoretiska grunderna i olika 
dokumentations- och bedömningsmaterial behöver medvetenhetsgöras och 
problematiseras i förskolans verksamhet (jmf. Vallberg Roth, 2014).  Dock påpekas 
återigen att för att göra det behövs ett språk för att kunna göra det.  
 
I den här studien beskrivs tid som en form av styrningsmentalitet, tid är något som 
förskollärarna förhåller sig till och förhandlar om inom ramen för deras profession.  
Otterstas och Braathe (2016) beskriver att bedömning utifrån färdiga underlag kan 
upplevas som problematiskt och tidskrävande. Utifrån den här studien kan den tesen 
bekräftas. Tidsaspekten i denna studie kan dock problematiseras utefter att 
förskollärarna ansåg att vissa material ersatte andra som redan var etablerade i 
verksamheten och då var tidsaspekten inte lika problematisk som när nya material kom 
in verksamheten. Bedömningsprocessen kan anses styra utifrån att förskollärarna gör 
prioriteringar i verksamheten när det kommer till huruvida de tar den tid som finns och 
lägger det på att genomföra bedömningsunderlagen. De kan även bli styrda utifrån att 
de får material ålagda dem med ett särskilt fokus och en viss tidsaspekt. Utifrån 
Foucaults begrepp styrningsmentalitet förväntas förskollärarna vara aktiva i den egna 
styrningen och ta egna ställningstaganden vilket sker i förskollärarnas förhandling om 
tid. Likt Vallberg Roth (2014) beskriver kan det vara tiden att genomföra arbetet med 
materialet men även tiden för professionen att verka kritiskt, likt tidigare reflektion.  
 
Utifrån Foucault teori om makt och styrningsmentalitet blir det av yttersta relevans att 
förskollärare får möjlighet att synliggöra kunskap om de skilda teoretiska grunderna 
som olika dokumentations- och bedömningsunderlag står på. Tiden för att göra det 
men även språket till att möjliggöra kritisk granskning. Utifrån att förskollärare blir 
styrda eller styr i sitt uppdrag om bedömning i förskolan krävs medvetenhet om varför 
de värderar olika material som de gör men även hur de kan förhålla sig till det. De 
material som förespråkas eller inte förespråkas är inget som kritiskt granskas utan det 
blir mer konstaterande i förskollärarnas samtal där de förhåller sig till praktiskt görande 
likt tid. Det behöver problematiseras för att förskollärarnas ska få möjlighet att 
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reflektera över sitt uppdrag i relation till bedömningsprocessen. Det finns flera delar av 
analysen som skulle kunna stå för att problematisera bedömning i förskolan men 
sammanfattningsvis synliggör det den komplexa realitet som förskollärare verkar i. Det 
som framträder i förskollärarnas samtal är delvis en önskan om att själva styra den 
verksamhet de arbetar i men för att göra det kan en slutsats vara att de behöver ett 
språk som behandlar den komplexa verksamhet som förskolan är idag. Förskolan är 
idag en plats där en stor majoritet av Sveriges barn vistas och det gör förskolan till ett 
område med många intressenter vilket kan skapa vissa tveksamheter hos dem som ska 
bedriva verksamheten. De teoretiska grunder som förskolan vilar på ter sig olika i den 
bedömningspraktik som behandlas i den här studien och det behöver medvenhetsgöras 
i förskolan.  I relation till analysen konstateras att förskollärarna pratar mer om vad 
bedömning inte är än vad den skulle kunna vara och det kan finnas ett behov av att ta reda 
på vad bedömning i förskolan skulle kunna vara. Vad förskollärarna ska bedöma, hur 
de ska bedöma det och varför de ska bedöma det?   
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Bilaga 1  
 

 
 
 
 

 
Till förskollärare i X kommun.  
Information och förfrågan om deltagande i studie kring ämnet planerad 
dokumentation, observation och bedömning i förskolan.   
 
I förskolans verksamhet kan urskiljas olika sätt att dokumentera barn, en uppdelning kan 
vara det som sker i farten och då i relation till den planerade dokumentationen. Den 
planerade dokumentationen kan exempelvis verka som svar för statlig styrning eller 
underlag inför föräldrasamtal. Ofta genomförs det med stöd av olika dokumentations – och 
kartläggningsmaterial. Utifrån detta vill jag genomföra en gruppintervju med 
förhoppningen om att underlaget kan leda till en större förståelse kring hur professionen 
resonerar kring den planerade dokumentationen.  
 
Mitt namn är Ida Byhlin och jag studerar på Högskolan Dalarna och läser min 
magisterutbildning i pedagogiskt arbete, detta är anledningen till studien då det ingår i min 
utbildning att genomföra. Studien handlar om planerade dokumentationer som underlag för 
bedömning i förskolan och har ett fokus mot hur förskollärare i verksamheten diskuterar 
kring dem.  
 
I samråd med förskolecheferna i er kommun har det gjorts ett urval av förskollärare på ett 
antal förskolor i kommunen som anses representera kommunens upptagningsområden väl. 
Om du känner att det kan vara av intresse att delta i denna studie kan du prata ihop dig med 
dina utvalda kollegor och sedan kontakta mig via e-post eller telefon.  
 
Intervjuerna kommer att genomföras på din arbetsplats eller en annan avskild plats som du 
tillsammans med dina kollegor väljer. Intervjun beräknas ta 60-90 minuter och genomförs i 
grupp, vid ett tillfälle, tillsammans med kollegor från din förskola. Ditt deltagande i 
undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 
motivering.  
 
Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det 
inspelade materialet kommer att förvaras med lösenkod. Inga enskilda personer eller 
förskolor kommer att kunna identifieras i slutmaterialet. När uppsatsen är slutgiltigt bedömd 
kommer det empiriska materialet att raderas.  
 
Har du några frågor hör gärna av dig till mig.  
Med vänlig hälsning Ida.  
 
X 2017- 10-31  
 
Studerande:    Handledare 
Ida Byhlin   Stina Jeffner  
xxx@du.se   Universitetslektor sociologi  
xxx-xxxxxx   Fil. Dr Sociologi 
   xxx@du.se 
   xxx-xxxxxx 
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Bilaga 2  
 
Du har blivit tillfrågad att delta i en fokusgrupp som grund i en intervjustudie inom 
ämnet pedagogiskt arbete och valt att delta. Ditt deltagande i undersökningen är 
även fortsatt helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering.  
Syftet med att intervjua en fokusgrupp är antingen för att studera interaktionen dem 
emellan eller, som i det här fallet, att studera innehållet i det som utrycks i 
fokusgruppen. Ämnet som vi kommer att bearbeta är planerade dokumentationer 
och där kan även ämnen som observation och bedömning vara centrala. Inför 
samtalet kan det vara bra om du har förberett dig i tanken på ämnet som ska 
bearbetas och som grund till det har jag skrivit fram lite information.  
I förskolans verksamhet kan urskiljas olika sätt att dokumentera barn, en uppdelning 
kan vara det som sker i farten och då i relation till den planerade dokumentationen. 
Den planerade dokumentationen kan exempelvis verka som svar för statlig styrning 
eller underlag inför föräldrasamtal. Ofta genomförs det med stöd av olika 
dokumentations – och kartläggningsmaterial. 
 

- Fundera över vilka material som skulle kunna gå under benämningen 
”planerade dokumentationer” på din förskola.  

- Tänk på i vilka situationer dessa material eller underlag bearbetas i 
verksamheten. 

 
Fokus kommer att ligga på att diskutera ämnet utan att för det ha ett specifikt 
ändamål som ska besvaras. Studiens syfte och resultat är du alltså delaktig i att 
utforma genom ditt deltagande och min uppgift i intervjun bli att ställa frågor när 
det behövs eller fördela ordet vid behov. Tanken är att ni ska få tillfälle att tala med 
varandra kring ämnet och att jag ska vara så lite delaktig som möjligt, detta kan 
benämnas som en form av ostrukturerad fokusgruppsintervju. Målet är att det ska 
vara en fri diskussion och att ni själva ska få styra syftet utefter ämnet, ni får själva 
lyfta vad ni anser är viktiga aspekter av ämnet utifrån mina frågor.  
Har ni frågor kring intervjun är ni välkomna att höra av er till mig annars ses vi vid 
det inbokade tillfället på er förskola.  
 
Med vänlig hälsning  
Ida Byhlin  
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