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Sammanfattning 

Bedömning av yngre barn ökar och den nya reviderade läroplanen för förskolan har fått ett nytt 
avsnitt som handlar om utvärdering där det ställs krav på att dokumentera varje barns utveckling 
och lärande. Vad denna ökande bedömningskultur kan få för konsekvenser i relation till barns 
olika förutsättningar, är en av frågor som problematiseras i studien. Studien har hämtat 
inspiration från poststrukturalism och som metod används diskursanalys. Sammanlagt har 
genomförts fem gruppintervjuer där tjugofyra pedagoger har medverkat. Pedagogernas egna 
bedömningsmaterial har använts som diskussionsunderlag. En av studiens slutsatser är att 
pedagogerna ofta är omedvetna om de styrningsmekanismer som riktar deras blick när de 
observerar barnen. Den norm som ligger implicit i dokumentationen om barnen är inte tydlig 
och blir därför inte diskuterad. 
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Förord  

Många gånger inspireras vi av människor vi inte känner. Inger Assarson har varit en sådan person 
för mig. Hennes texter och hennes filosofiska trådar väckte stor nyfikenhet, men även 
igenkännande. De fick mig att fundera och ”törsta” efter mer och de fick mig att läsa Derrida och 
Foucault under min sommarsemester. När du något år senare blev min handledare (… och Gud är 
mitt vittne att jag fått kämpa för det!), blev du betydelsefull på så många andra sätt. Tack för alla 
stimulerande mejlkonversationer, för alla tankar du delade med dig, alla nya insikter och allt 
ifrågasättande. Mest är jag tacksam över att jag med dig som handledare fått en möjlighet att 
”traska runt i träsket” för ett kort ögonblick. Du har öppnat upp en helt ny värld för mig. En värld 
jag upplevde långt innan jag förstod att den fanns. Tack! 

Jag vill rikta ett tack till er pedagoger som deltagit i min studie och delat med er av er tid och era 
erfarenheter. Stort tack för att ni möjliggjort denna studie!  

Jag vill tacka alla mina kollegor på Daldockans förskola. Tack för ert förtroende och för att jag fått 
vara ”er” specialpedagog! Jag har lärt mig mycket av er, men även tillsammans med er. Ett speciellt 
tack går till två kollegor som ändå stått mig närmast under åren, Eva Lindberg och Ulla Landqvist. 
Tack för alla diskussioner, pedagogiska och de mindre pedagogiska. Tack för alla interna skämt och 
för alla skratt! Det är ni två och alla våra fantastiska barn som förgyller mina arbetsdagar.   

Ett varmt tack vill jag rikta till min chef Harriet Ljungman Eriksson. Tack för att du alltid 
välkomnat mina idéer oavsett vad jag hittat på under åren. Det har varit betydelsefullt för mina 
lärprocesser. Stort tack! Nu när vi båda är på väg mot något nytt, kommer jag att sakna din 
uppmuntran, din entusiasm och ditt tydliga ledarskap.  

Ett alldeles speciellt tack går till mina barn. Det är ni som är min eviga och ständiga 
inspirationskälla och det är från er jag hämtar kraften när jag som mest behöver den. Volim vas 
najviše na svijetu! 

Slutligen vill jag tacka min man och min allra bästa vän, Ziad. Tack för att du alltid säger det jag 
behöver höra just då och för att du tror på mig även de gånger när jag själv tvivlar. Tack för att du 
får mig att känna att jag klarar vad som helst! Hvala ti ljubavi! Ovo je i tvoj uspjeh! 

Det har även funnits en annan man i mitt liv när jag behövt en paus från uppsatsskrivandet. 
Nämligen, Meša Selimović (1970), min favorit författare. I citatet nedan har han fångat ett 
ögonblick som är alltid lika aktuell, oavsett var i världen vi befinner oss eller när:  

… och så började jag tänka på det som ingen någonsin tänkt färdigt, och som ingen någonsin, när 
tanken väl infinner sig, kunnat släppa den: Vad är det med oss och våra liv, vad är det för trådar vi 
trasslar oss in i, vad har vi makten över och vad händer utom vår vilja? Jag är inte så bekväm med att 
tänka, då jag föredrar livet framför själva tanken om det, men hur jag än vrider och vänder på det, 
verkar det som om det mesta i våra liv händer utom vårt beslut. Det är tillfälligheten som bestämmer 
om min livsväg och om mitt öde och oftast förs jag fram till en slutgiltig handling, jag kastas in i ett av 
möjliga skeenden, bara en annan tillfällighet kan kasta mig in i ett annat. Jag tror inte att vägen jag ska 
vandra är förutbestämd då jag inte tror på någon speciell ordning av denna värld. Vi bestämmer inte. 
Vi bara råkar befinna oss där. I ett visst ögonblick, kastas vi huvudstupa in i ett spel, fullt av otaliga 
vändningar när bara den här möjligheten väntar på oss, den enda som kan vänta i all rörelse och 
blandning. Du kan varken gå förbi den, eller avböja. Den är din som vattnet du faller i. Så, du simmar 
eller drunknar.  (min övers. s. 105)   

Alma Vladavic       
 
Nyköping, maj 2012  
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Inledning 

Skolinspektionen har gjort en kvalitetsgranskning (2011: 10) i sexton kommuner utspridda över 

hela landet och menar att det finns en stor osäkerhet bland pedagoger1 hur man ska dokumentera 

barns utveckling och lärande. Många gånger väljer de att inte dokumentera alls, då det finns en 

rädsla att dokumentation kommer att leda till att barnen bedöms på sätt som liknar 

betygsbedömning. Vad kan denna rädsla ha för konsekvenser relaterat till uppdraget att utvärdera 

verksamheten och följa varje barns utveckling och lärande, i den reviderade läroplanen för 

förskolan (1998/10)? Vallberg-Roth (2010) har sammanställt forskning som behandlar bedömning 

av yngre barn och konstaterar att den ökar. Den är ofta summativ och bakåtblickande, istället för 

formativ och framåtblickande. Den återfinns allt längre ner i åldrarna. Det är fortfarande vanligt att 

pedagogerna bedömer efter färdiga mallar med förankring i utvecklingspsykologin och det kan vara 

problematiskt då pedagogerna utgår från läroplanen som vilar på en sociokulturell syn på lärande, 

menar Sheridan, Pramling-Samuelsson och Johansson (2010). De framhåller också att klyftan 

mellan förskolor med hög respektive låg kvalitet är allt större. Det kan skapa möjligheter för vissa 

och svårigheter för andra (Elfström, 2005). Vad kan den beskrivna utvecklingen innebära för barns 

rätt till en likvärdig utbildning? Vad är det pedagogerna bedömer när de bedömer och hur relateras 

det till uppdraget att utvärdera verksamheten? Det är några av frågor som ska belysas i denna 

uppsats.  

Det finns en hel del forskning (Asp-Onsjö, 2006; Elfström, 2005; Markström, 2006; Vallberg-Roth, 

2007; Wehner-Godée, 2005) som behandlar utvecklingssamtal och utvecklingsplaner. Det som är 

gemensamt för deras studier är att de har granskat och fokuserat på vad som skrivs om barn och hur 

det i sin tur påverkar synen på barnen eller andra aspekter inom förskolans diskurser. Det som jag 

hoppas bidra med i denna uppsats, är en annan synvinkel genom att titta på hur det som skrivs i 

färdiga bedömningsmallar bidrar till att skapa en bild av barnet i svårigheter.  

Mitt intresse för ämnet väcktes när jag själv var involverad i ett utvecklingsarbete startat under min 

utbildning till specialpedagog på min arbetsplats. Genom handledning försökte vi utveckla 

pedagogisk dokumentation, vilket egentligen ledde till att verksamheten utvecklades genom 

pedagogisk dokumentation (Alnervik, 2007). Som handledare fick jag förmånen att se pedagogerna 

bryta sig loss från invanda rutiner och därvid se hur den kategoriska blicken blev till en mer nyfiken 

blick med fokus på barnens förmågor och kompetenser. Med stöd av ledningen skapades ett rum för 

reflektion och det var i talet som rådande diskurser blev synliga och utmanades av nya och det 

                                                      
1 Pedagoger avser alla som arbetar i förskola och innefattar flera yrkeskategorier som förskollärare, 

barnskötare, resurspedagoger m.fl. I studien används pedagog konsekvent, då det inte finns någon 

avsikt att göra jämförelser mellan yrkeskategorierna.  
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skapades en möjlighet att öppna upp för nya konstruktioner (Elfström, 2005). Genom ett ”nerifrån 

och upp” perspektiv, tog vi makten över vår praktik tillsammans med barnen (Lenz-Taguchi, 1997, 

2000). Enligt rådande forskningssed är det problematiskt att bli för engagerat i ett ämne, då man 

riskerar bli för subjektiv. Resonemanget kan enligt min mening ifrågasättas av mist två anledningar. 

För det första är både subjektivitet och objektivitet redan i sig socialt konstruerade. För det andra, är 

det så att: ”En genuint ointresserad forskare skulle inte ha någon värld, eller åtminstone inte en 

värld som skulle vara av intresse för någon annan. Forskaren är del av en socialt konstruerad värld” 

(Alvessons och Deetz, 2000, s. 74).  

 

När pedagoger ställs inför val i sin egen praktik väljer de det som är möjligt att välja utifrån de 

diskurserna som finns tillgängliga för dem och som vi alla är bärare av (Börjesson och Palmblad, 

2003). Teorier styr vårt handlande, men det är ofta osynligt för oss. Innan vi kan ta ställning till om 

vi vill ändra vårt sätt att handla och tänka, måste vi synliggöra dem (Elfström, 2005). Därför känns 

det angeläget att belysa och begrunda detta, i ljuset av Michel Foucaults ord: ” Det finns tillfällen i 

livet då frågan om man kan tänka på annat sätt än man tänker, och se på annat sätt än man ser, är 

nödvändig att ställa om man vill fortsätta att betrakta och att fundera.” (citerad i Nilsson, 2008).  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur barnet i behov av stöd konstrueras i pedagogernas tal när de 

reflekterar över sitt eget bedömningsmaterial.  

 

Frågeställningar: 

• I vilket syfte används utvecklingsplaner i förskolan och på vad sätt bidrar de till att 

konstruera bilden av det ”avvikande” barnet i pedagogernas tal? 

• Vilka bedömningsdiskurser och vilka konstruktioner av barn är framträdande i 

pedagogernas tal? 

• Vad kan dessa konstruktioner av barn ha för konsekvenser relaterat till kvalitet och 

likvärdighet i förskolan?  
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Teoretisk bakgrund 

Teoretisk bakgrund presenteras i två delar. Den första delen fokuserar på teoretiskt 
perspektiv, poststrukturalism som uppsatsen är inspirerad av, samt diskursanalys som är 
uppsatsens metodologiska ram. Detta för att läsaren ska introduceras i detta synsätt vilket 
kan vara nödvändigt för att kunna följa resonemang och få förstålelse för de tolkningar av 
resultat som görs senare i uppsatsen. Den andra delen fokuserar på tidigare forskning om 
bedömning av yngre barn.  

Del I – Teoretiskt perspektiv 

Poststrukturalism  

Poststrukturalism växte fram under 60- och 70 – talet (Assarson, 2010). Poststrukturalistisk 

forskning fokuserar på de processer i vilka människor skapar sin omvärld. Intresset riktas mot hur 

det för givet tagna skapas och konstrueras och hur våra ”sanningar” om världen blir till. 

Maktbegreppet är också viktigt inom detta synsätt och har sitt ursprung i Foucaults idéer om makt 

och att se samhälle som diskursivt. Vilken kunskap som betraktas som värdefull är också socialt 

konstruerat och bestämt av den rådande makten. Det intressanta är inte ett barns funktionshinder 

utan vilken betydelse pedagogerna tillskriver det som händer runt barnet, menar Assarson.  Enligt 

Alvesson och Sköldberg (2008) avspeglar inte språket den yttre världen, inom detta synsätt, utan 

bidrar aktivt till att utforma den. Här strävar man efter mångfald, variation och möjligheten till 

multipla tolkningar. Forskningsresultat kan inte heller göra anspråk på sanning.  

 

Enligt Nordin-Hultman (2006) handlar postmodernism2 om ”… att förstå det välbekanta på nya 

sätt” (s. 29). Den verkligheten vi lever i finns inte så som vi uppfattar den. Vårt sätt att agera är 

starkt kulturellt bundet. Vi kan vara på många olika sätt beroende på de kontexter vi befinner oss i. 

I möte med andra människor spelar vi många olika roller utifrån det som är kulturellt möjligt. Men 

även i vår ensamhet är vi inte helt oss själva utan även då är vi på ett visst sätt beroende på var i 

världen vi är födda, uppväxta och beroende på vilka människor vi träffat. Uppdelning i kategorier 

finns inte i världen, det har vi skapat själva. Exempelvis manligt – kvinnligt, vuxen – barn. Här 

finns det alltid ett asymmetriskt maktförhållande där det ena är underordnat det andra, menar 

Nordin – Hultman.  

 

                                                      
2 Jag väljer att inte göra någon skillnad mellan postmodernism och poststrukturalism. Ibland betraktas 

dessa som synonymer men dess relation är komplicerad och oklar, som exempelvis Alvesson och 

Sköldberg (2008) framhåller. Utrymmet eller behovet finns inte att diskutera det i denna uppsats.  
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Diskursanalys 

Att använda dyskursanalys är vanligt förekommande inom poststrukturalistisk forskning, menar 

Bjervås (2011). Hon framhåller vidare att när man väljer diskursanalys är man inte intresserad 

enbart av det som sägs utan också hur det sägs. Alltså den processen där pedagogerna skapar 

mening. Något annat som är viktigt inom diskursanalytisk forskning är att den lägger vikt vid det 

sociala sammanhanget där olika texter produceras.  Hyldgaard (2008) menar att diskursanalysen 

inte lägger vikt vid det som den som talar framställer som sin uppfattning, utan:  

Det som intresserar diskursanalysen är själva språkliggörandet – vad som är möjligt att säga, av vem och 

när. Det är själva det faktum att vi säger, och att vi över huvud taget kan säga att vi är förtryckta, som är 

diskursanalysens grund (s. 208) 

Börjesson och Palmblad (2007) menar att så fort vi använt språk och använt oss av olika begrepp 

för grupperingar eller fenomen har vi konstruerat vår verklighet. Språket blir på så sätt en handling. 

När vi uttalar oss om något har vi samtidigt presenterat en av många olika versioner av fenomenet. 

Diskurser avgränsar och utesluter men kommer också med kunskap om vad som är verkligt för vem 

och vad som är rimligt eller möjligt. För det är just det som diskursanalys intresserar sig för, hur vår 

förståelse blir till och hur det kommer sig att just den förståelsen blir giltig i ett visst sammanhang. 

Det finns olika sätt att genomföra diskursanalys på. Ett sätt är att fokusera på kategorisering och 

normalisering och diskursiv kamp, vilket är avsikten i denna uppsats. Här fokuserar man på hur 

olika diskurser eller sätt att tala om verkligheten kämpar för dominans och man utgår ifrån tanken 

att det är i konflikter som man kan göra diskurserna och dess ramar synliga. Det som är gemensamt 

för olika former av diskusanalys är att man avstår från frågan varför någon beter sig på ett visst sätt 

eller de bakomliggande orsaker för det som uttalas.  

Diskurs är ett grundläggande begrepp i uppsatsen, men samtidigt ett begrepp som kan ha något 

olika innebörd. Nedan följer några forskares definitioner av begreppet: 

Börjesson och Palmblad 
(2007) 

… ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. (s. 13) 

Bergström och Boréus 
(2000) 

Med diskurs avser vi en uppsättning utsagor, talade eller skrivna, i ett 
bestämt socialt sammanhang, liksom de mer eller mindre uttalade 
regler som styr vad som ´kan´ och ´inte kan´ sägas eller skrivas i 
sammanhanget. (s. 17) 

Winther Jørgensen och 
Phillips (2000) 

… en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett 
utsnitt av världen). (s.7) 

Neumann (2003) En diskurs är ett system för skapande av en uppsättning utsagor och 
praktiker som, genom att få fotfäste inom olika institutioner, kan 
framstå som mer eller mindre normala. (s. 17) 

Foucault och diskursiv makt  

Michel Foucault (1926-1984) var en fransk filosof som genom sina böcker vände upp och ner på 

våra föreställningar om framförallt makt. Makt är inte något som utövas enbart av härskare, utan vi 
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är alla fångade i ett nätverk av makt. Den är produktiv, alltid närvarande och finns inom alla sociala 

sammanhang (Börjesson och Rehn, 2009). Alla berörs vi av makten. Vi styrs, styr oss själva och 

andra genom en normaliseringsprocess i vilken subjektet formas och formar sig själv, menar 

Dahlberg, Moss och Pence (2001). Den makten som får företräde används som mått och norm efter 

vilka individer formas och normaliseras. Denna makt verkar i det fördolda och är inte synlig för 

oss. Denna disciplinära makt verkar genom olika teknologier och metoder, men kunskap, sanning 

och diskurser har en central roll här. Makt och kunskap är socialt konstruerade företeelser och det 

handlar inte om att upptäcka sanning då denna är bunden till en viss tid och plats. Kunskapen som 

ses som sann och legitimt är en produkt av makt. Men kunskap i sin tur används som ett verktyg för 

makt. Genom socialt samspel förhandlar människor fram diskurser eller det som ska komma att 

betraktas som sant och som norm. På så sätt överför och producerar diskurser makt. Språket har en 

viktig roll i denna process då det styr hur vi kommer att uppfatta världen. De diskurser som har en 

dominerande roll kommer att styra våra tankar och handlingar. Foucault hävdar, enligt Dahlbergs, 

Moss och Pences tolkning, att vi inte har kunnat motsätta oss maktens verkningar då vi inte haft 

verktyg och inte heller en bild av hur makten fungerar eftersom vi själva är indragna i 

maktrelationerna.  

Foucault (2008) menar att det inte är viktigt om något är sant eller inte utan det intressanta är vårt 

förhållande till det som vi anser vara sanning. Enligt Nilssons (2008) tolkning av Foucault är det 

inte möjligt att säga vad som helst, när som helst och framför allt kan inte vem som helst uttala vad 

som helst. Foucault menade att makten är ingenting man kan ha i sin ägo utan den är rörlig och ses 

som en aktivitet. Kunskap och makt är sammanbundna på så sätt att man inte kan utöva makt utan 

kunskap och på samma sätt producerar kunskap alltid makt.  

Del II – Tidigare forskning   

Att bedöma småbarns kunnande 

Som framhålls i inledningen av denna uppsats, ökar bedömning i förskolan enligt Vallberg-Roth 

(2010). Hon framhåller att varken bedömning eller dokumentation är något entydigt begrepp. 

Bedömning är ett brett begrepp och kan handla om utvärdering av system, grupper och individer. I 

denna uppsats avser begreppet främst utvärdering av grupper och individer. Det kan innefatta allt 

från anteckningar, observationer till IUP (individuella utvecklingsplaner). Dokumentation kan 

betyda att samla in och sammanställa information. I uppsatsen avser dokumentation allt som rör 

bedömning av förskolebarn. I Skolinspektionens (2011: 10) kvalitetsgranskning, som nämns i 

inledningen, framgår att det finns en rädsla hos pedagogerna att dokumentation kommer att leda till 

betygsliknande bedömning av barnens prestationer så de väljer att inte dokumentera alls. En 

majoritet av förskolorna har inte ett bra system för att dokumentera barns lärande, vilket kan göra 
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det svårt att utvärdera verksamheten. Skolinspektionen (2011: 10) menar att det krävs fortbildning. 

Deras övergripande slutsats är att en majoritet av förskolorna inte klarar sitt uppdrag fullt ut. När 

det gäller modersmålsstöd råder stor osäkerhet och hälften av undersökta förskolor arbetar inte 

aktivt med läroplans mål som syftar till att förskolan ska sträva efter att barn ”som har ett annat 

modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på 

svenska som på sitt modersmål.” (Skolverket, 1998/10, s. 11). Pedagogernas förklaring är att de inte 

förstår vad målet innebär.  

 

Enligt Vallberg-Roth och Månsson (2010) är IUP obligatoriska i grundskolan sedan 2006. 

Förskolan omfattas inte av regleringen, men i praktiken har det genom kommunala och lokala 

initiativ blivit allt vanligare med IUP. Som Skolverket (2008) visar i sin utvärdering har införandet 

av IUP i förskolan i Sveriges kommuner, ökat från 10 % till 48 % under sista femårsperioden. Den 

stora utbredningen förklarar de som en möjlig konsekvens av att många kommuner i sina skolplaner 

behandlar skola och förskola gemensamt. Bedömningar handlar ofta om social kompetens och 

språkutveckling, men även motorisk och känslomässig utveckling. När det gäller diagnos- och 

bedömningsmaterial har det ökat. I 60 % av kommuner används material för bedömning av 

språkutveckling, som exempelvis TRAS (tidig registrering av språkutveckling). Skolverket 

uppmanar till försiktighet när det gäller detta material och menar att det är en svår balansgång.  

Det som är gemensamt för bedömningsmaterialet, menar Vallberg-Roth och Månsson (2010), är 

betoningen på att de är till för att stödja barnen och utveckla deras kompetenser. De har reflekterat 

över bedömning i ljuset av de didaktiska frågorna: vad, hur, vem och varför. Varför ska egentligen 

någon bedömas? De anser att det är viktiga frågor som verksamma lärare borde reflektera över. Det 

är verksamheten som ska bedömas och inte barnen, men i praktiken förekommer ofta att barnens 

färdigheter står i fokus för observationer och även eventuella åtgärder är riktade mot barnen.  Det 

svenska språket får stort genomslag i de granskade IUP, medan mångkulturella aspekter blir 

osynliga. Allt detta kan ge olika förutsättningar för barns lärande och borde diskuteras i ljuset av en 

likvärdig utbildning, menar Vallberg-Roth och Månsson. De framhåller också att dokumentation 

kan vara både ett stöd som synliggör och stärker olika aktörer som barn och pedagoger, men också 

något som begränsar och försvagar. 

Dahlberg, Moss och Pence (2001) menar att dokumentationsarbete aldrig kan vara neutralt och 

objektivt. Det är präglat av våra värderingar och känslor. Det kan vara något positivt om vi försöker 

förstå det och fundera över på vilket sätt det påverkar dokumentationsprocessen. Det är möjligt att 

göra om vi inte placerar det barnet gör och säger i redan bestämda kategorier.   
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Barnsyn och pedagogisk praktik   

Dahlberg och Lenz-Taguchi (2009) framhåller att vad ett barn är och vad det behöver för att kunna 

utvecklas är starkt bundet till den sociala praktiken. På så sätt är barnet en social konstruktion. De 

presenterar två synsätt som de menar i huvudsak verkar i förskolan och skolan: barnet som natur 

och barnet som kultur- och kunskapsåterskapare. Det första utgår ifrån tanken att allt finns inuti 

barnet och behöver få frihet att utvecklas och uttryckas. Barnet ska skyddas från den brutala yttre 

världen. Denna barnsyn framträder mest i förskolan. Det andra utgår ifrån tanken att barnet ska 

förvärva kunskap som redan finns färdig och denna syn är mest framträdande i skolan. De förslår en 

tredje alternativ syn på barnen, barnet som kultur- och kunskapsskapare. Det är ett kompetent och 

aktivt barn i sin relation till andra människor och sin identitet. De ser det som en vision och ett sätt 

för förskolan och skolan att mötas i en gemensam barnsyn.  

De flesta forskare, som refereras till i denna uppsats, menar att det finns flera olika synsätt på barn 

som samexisterar i förskolans praktik. Även om olika begrepp används, kan man urskilja två 

relativt olika synsätt på barn som vanligare förekommande. Det första är en syn på barnet förankrat 

i utvecklingspsykologins stadieteori, menar Granbom (2011) och den andra är synen på det 

kompetenta barnet som hon men även andra forskare (Bjervås, 2011: Elfström, 2005: Lenz-

Taguchi, 2000) betraktar som postmodern. Granbom framhåller i sin studie att synen på barnen är 

avgörande för hur vi ser på och talar om barn. Enligt henne, men även Markström (2005, 2007) var 

den första synen vanlig innan 1960-talet och barnet betraktades som hjälplöst. Båda refererar till 

Sommer (2005) som pratade om ett paradigmskifte och att denna syn byttes ut sedan 1960-talet mot 

en annan, det kompetenta barnet. Men forskarna menar att detta paradigmskifte aldrig ägde rum. 

Utan snarare att dessa två synsätt på barn samexisterar och kan finnas inom samma förskola men 

även inom samma individ. Denna rörelse mellan dessa två synsätt är ofta oreflekterad från 

pedagogernas sida, enligt Markström (2007). Hon menar också att syn på barn med rötter i 

utvecklingspsykologin är för givet tagen mycket p.g.a. att de pedagoger som är verksamma idag har 

skolats in i de psykologiska diskurserna med Piaget, Gesell och Erikson som företrädare. Många 

forskare (Elfström, 2005; Nordin-Hultman, 2006) menar att även om barnet allt oftare framhålls 

som kunskapande och aktör och att barnsynen förändrats, har det inte haft något större genomslag i 

verksamheten.  

 

Att förändra vårt sätt att bedöma kan vara svårt menar Wehner-Godée (2005), mycket beroende på 

att vi ofta är omedvetna om vilken syn på lärande vi har eller vilka teoretiska bedömningsgrunder vi 

använder oss av. Därför är det viktigt att reflektera över vilken barnsyn och kunskapssyn vi har. 

Utifrån det vi tror på, kommer vi också att skapa sådan miljö, situationer och påverka 

verksamheten. Elfström (2005) menar att det finns en skillnad mellan konstruktivistiskt och 

socialkonstruktionistiskt synsätt. I det första vill man hjälpa barnen mot att komma på de rätta 

lösningarna och kunskaper där det finns ett rätt svar. Inom socialkonstruktionistiskt synsätt vill man 
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istället låta barnen själva utforska och skapa sin värld och kunskap i ett samspel med andra. Denna 

kunskap är i ständig förändring och omskapelse. Dahlberg, Moss och Pence (2001) menar att det 

inte handlar om att förkasta vissa teorier eller sanningar utan snarare att erkänna att man presenterar 

ett ställningstagande, en tolkning och att man har man gjort ett val. Men det kan inte etableras en 

gång för alla. Därför kan man inte se sitt val som det enda som erbjuds och ta det för givet.  

Att konstruera det ”avvikande” barnet 

Flera forskare (Asp-Onsjö, 2006; Elfström, 2005; Markström, 2005; Vallberg-Roth, 2010; Wehner-

Godée; 2005) har kritiskt granskat IUP och åtgärdsprogram utifrån olika infallsvinklar och 

perspektiv. Det som är gemensamt för deras granskning är att det ofta framträder helt skilda syn på 

barn inom förskolor i samma kommun och t.o.m. inom samma verksamhet. Samtliga lyfter fram 

utvecklingspsykologins dominerande ställning både i förskolepraktik men också i de 

utvecklingsplaner som används. Bedömningar görs ofta utifrån barnens egenskaper. Av Granboms 

(2011) studie framgår exempelvis att pedagoger ofta menar att yngre barn inte har en utvecklad 

social kompetens och att trygghet är viktigast. Eller att det synd om barnen som vistas för länge på 

förskolan, som är blyga och som inte kan samspela. Vilken syn på barnen pedagogerna har inverkar 

på hur de samtalar om och uppfattar barn i behov av stöd.  

 

I läroplanen för förskolan finns det inget stöd för IUP, menar Wehner-Godée (2005). Ändå verkar 

det som att det är allt vanligare med dessa. Att göra bedömningar kan vara ett jättebra redskap för 

att ta reda på var i kunskapsprocessen barnet befinner sig, menar hon, men när bilden av barnet 

börjar bli negativ och fokus ligger på allt som ”barnet är och inte kan”, har bedömningen haft 

motsatt effekt. Även Palla (2011) och Vallberg-Roth (2010) menar att olika bedömningsmaterial 

kan användas både till att stödja barnet men också kan reduceras till bedömningsmallar som kan ha 

en betydelse för barnens identitetsskapande och i hur stor utsträckning barnet kan motsvara mot den 

önskade bilden av barnet. Palla har i sin studie undersökt hur barnen skapas till subjekt när deras 

beteende förbryllar och vilka möjligheter finns det för barnen att konstruera sig själva i den 

diskursiva parktiken. Hon skriver att: ”Det speciella uppstår i relation till förskolans krav, 

förväntningar, förhoppningar och föreställningar, där förskolan är den samhälleliga institution som 

har makten att definiera vem som ska komma att betraktas som speciell”. (s. 154) 

 

Vilken makt det skrivna ordet har lyfts till viss del av Asp-Onsjö (2011) och Markström (2011). 

Asp-Onsjö som granskat bl.a. åtgärdsprogram beskriver på ett bra sätt vilken betydelse och 

konsekvenser det skrivna kan ha: ”Den beskrivning av specifika förhållanden som dokumentationen 

skapar formas till en sanning genom dokumentet. När väl “sanningen” etablerats via dokumentet är 

risken att detta “i sig” tar över relationen mellan de människor som är inbegripna…” (s. 51).  

Markström visar i sin analys av utvecklingssamtal att det skrivna ordet ses som sanningen om 
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barnet där även föräldrar varit medkonstruktörer. I dessa samtal blir det också indirekt presenterat 

för föräldrarna vad som anses vara det normala förskolebarnet. Samtal kan också handla om en 

”examination av barnet” (s. 135) där det jämförs med sig själv, med syskon, med andra barn, samt 

med det ideala genomsnittsbarnet. Hon menar också att parterna strävar efter konsensus snarare än 

att försöka påtvinga sitt perspektiv.  

Nordin-Hultman (2006) menar att det är barnen som står i fokus för observationer i förskola och 

inte de miljöer som de vistas i och menar att ”Barnen är inte på ett speciellt sätt, de blir på olika sätt 

i relation till de möjligheter och normer som de olika miljöerna och aktiviteterna utgör.” (s. 168). Vi 

handlar alltså utifrån det som är kulturellt möjligt och är på ett visst sätt för att vi omges av just de 

här människorna som har just dessa förväntningar på oss. Hon menar vidare att man inte kan leta 

efter orsaker för barnets beteende i barnets utvecklingsförlopp, utan i de sammanhang som barnet 

befinner sig i.  

Asp-Onsjö (2011) lyfter fram i sin artikel ytterligare en aspekt som visar på komplexiteten av den 

praktik som pedagogerna verkar i. Hon har analyserat dokumentation i skolan utifrån Foucaults 

tankar om makt och styrning, governmentality, som innehåller två typer av styrning. Den ena är 

lagar och förordningar, det andra är självstyrning som handlar om normaliseringsprocess och 

människans strävan att styra in sig själv inom samhällets givna ramar. Båda dessa existerar 

samtidigt och är beroende av varandra. Det kan alltså handla om barnens strävan att anpassa sig för 

att finna sin identitet, men också pedagogernas strävan att styra in barnen och sig själva under de 

rådande diskurserna. Lenz-Taguchi (2004) lyfter samma problematik och menar att diskursen om 

rättvisa och jämlikhet är dominerad i svensk förskola och att alla ska göra lika för annars blir det 

orättvist. Det handlar om att påvisa både för barn och för föräldrar att det är för deras bästa och bra 

för deras utveckling. Det handlar om att självreglera, skuldbelägga normalisera barnet om det väljer 

att inte ta del av aktiviteterna, då alla andra gör det. Även Nordin-Hultman (2006) har 

uppmärksammat detta och menar att pedagogerna använder det som styrningsteknik och att även 

barnen underordnar sig utan att protestera. Lenz-Taguchi menar att bli diagnosticerad kan vara en 

lättnad för pedagoger, samtidigt som barnen riskerar att allt de gör ställs i relation till diagnos och 

att pedagogerna inte tittar på kontexten, miljön eller sin egen roll. Det kan i sin tur betyda att även 

barnet förstår sig själv just som sin diagnos.  

 

Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson och Granlund (2010) fann i sin undersökning att 

lärarnas konstruktioner av barn i behov av stöd ofta var relaterade till deras egenskaper och 

förväntningar lärarna hade på dem i pedagogiska sammanhang. Deras resultat visar att dessa 

konstruktioner skapas genom lärarnas uppfattningar av ”det ideala barnet” som passar ihop med 

organisationens mål och värderingar. Dessa är i sin tur baserade på de samhälliga värderingar men 

också på de övriga barnens egenskaper på förskolan. De visar att lärarnas uppfattningar om vilka 

barn som är i behov av stöd delvis är beroende på antalet barn i svårigheter. Om barn i behov av 
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stöd var i minoritet tenderade lärarna att utesluta de från de gemensam mål. Om de var i majoritet 

hade lärarna lättare att inkludera de och hitta metoder som gynnade hela barngruppen.  

Vilka som kommer att definieras som avvikande beror på skolans normer (Börjesson och Palmblad, 

2003). Dessa olika processer och sätt att konstruera barn i svårigheter är inte så uppmärksammat, 

menar de. Det är viktigt att veta vilka mått vi använder när vi definierar barn med diverse 

svårigheter. För att veta vad avvikande är har det alltid funnits en strävan att hitta den 

genomsnittliga utvecklingen och det ideala barnet.  

Nordin-Hultman (2006) uppmärksammar oss på en oönskad effekt av vår strävan att se ”hela 

barnet”. Förut handlade bedömningar om inlärningsförmåga. När vi började se barnet i ett bredare 

perspektiv för att få en helhetsbild av barnet med exempelvis emotionell utveckling, förmågor, 

egenskaper, har det skapats ett större spektrum av utvecklingsmöjligheter att bedöma och därmed 

blir även riskerna för avvikelse större. Vad kan det innebära för barnet att hela tiden bli betraktat i 

termer av starka och svaga sidor och att det alltid kan bli bättre, undrar Nordin-Hultman? Hon 

framhåller också att vi är för upptagna med att titta framåt eller bakåt när vi tittar på 

barnsutveckling, att vi missar nuet och själva händelserna.    

 

Vallberg-Roth (2010) hänvisar till internationell forskning och menar att i England och Tyskland 

finns det en motsvarighet till utvecklingsplaner i form av ”rapportkort” med anteckningar om 

barnens motorik, social och emotionell utveckling. I Finland har alla barn mellan 1 och 5 år 

individuella planer. Alasuutari och Karila (2009) har undersökt utvecklingssamtal i Finland och 

konstaterar att dessa karakteriseras av en makt om tolkningsföreträde. Föräldrar förväntas även 

svara på frågor om deras barn och får hem blanketer. I likhet med svensk forskning och exempelvis 

Markströms studie (2005) utgår bedömningen från normen om det ”normala” barnet. Det är inget 

som pratas om eller visas öppet men framkommer genom undersökning. De menar att 

utvecklingsplaner fungerar som ett medel i förhandlingar om det normala eller förväntade sätt att 

vara ett barn eller föräldrar. Bedömningen är rotad i traditionella diskurser även i Finland. 

Pedagogisk dokumentationen – ett alternativ till utvecklingsplan eller 
”ett riskfyllt företag”?  

Det har blivit allt vanligare med pedagogisk dokumentation som utvärderingsverktyg (Elfström, 

2005; Skolverket, 2008). Vid genomgång av forskning som berör förskolan och bedömning, som 

refereras till i denna uppsats, framträder ett tydligt mönster. Pedagogisk dokumentation lyfts främst 

av postmoderna forskare som ett bättre alternativ till IUP. Den forskningen är nästan uteslutande 

positiv och förknippas ofta med talet om det kompetenta barnet som flera forskare (Bjervås, 2011; 

Elfström, 2005; Lenz-Taguchi, 2000) framställer som en postmodern syn på barnet.  

Lenz-Taguchi (2000) säger om pedagogisk dokumentation att ”Det är en konkret fråga som har 

inget konkret svar” (s. 26). Vallberg-Roth och Månsson (2010) framhåller att pedagogisk 
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dokumentation ofta förknippas med Reggio Emilia filosofin och kan handla om att syliggöra 

barnens intressen och förmågor. Lärandet följer inte några linjära utvecklingssteg utan kan ta olika 

vägar som kan liknas vid ”spagettiröra” (s. 233). Pedagogisk dokumentation blir pedagogisk först 

när den används för kollektiv reflektion och på sätt är olik IUP som är mera inriktad på individen. 

Enligt Bjervås (2011) ska pedagogisk dokumentation inte användas oreflekterat. Blicken är inte 

riktad enbart mot barnet utan är vidgad och innefattar även sammanhanget vilket gör det möjligt att 

få syn på barnens meningsskapande processer.  

Att dokumentera är att fånga en händelse, enligt Åberg och Lenz-Taguchi (2005), som barnen varit 

med om, med exempelvis kamera och skiva om det. Men den är inte pedagogisk förrän pedagoger 

sätter sig ner och tittar på den, reflekterar tillsammans om alla deras många gånger olika 

uppfattningar. De ska användas som utgångspunkt när vi sedan samtalar med barnet, men även med 

föräldrar om vad det kan betyda det vi tolkat. Det handlar om att fånga processer och utmana 

barnets tankar vidare. Att börja arbeta med pedagogisk dokumentation, handlar inte om att gå från 

ett arbetssätt till ett annat, menar Lenz-Taguchi (1997, 2000). Detta verktyg kan lägga till grund ett 

ständigt förändringsarbete och ge oss information om var vi står just nu och vilket förhållningssätt 

mot barn, kollegor ges utryck för i dokumentationen. Även Skolverket (2004, 2008) har i sina 

nationella utvärderingar konstaterat att pedagogisk dokumentation används allt oftare som ett 

utvärderingsverktyg och att kommunerna satsar på fortbildningar inom området allt oftare. De 

menar också att i förordet till läroplanen lyfts det som skiljer pedagogisk dokumentation från 

utvecklingsplaner är att den är ett kollektivt utvärderingsredskap medan det senare riktar sig på 

individen.  

 

Pedagogisk dokumentation framstår ofta som det goda exemplet av formativ bedömning. Som det 

nämns tidigare, den forskningen är nästan uteslutande positiv och okritisk. Det framstår som 

intressant då de flesta som förespråkar den är postmoderna forskare och postmodernismens 

grundtanke är just en kritisk hållning och ifrågasättande av det för givet tagna. Lenz-Taguchi (2000) 

menar att samtal kring pedagogisk dokumentation är av dekonstruktivt karaktär, på så sätt att 

pedagoger genom reflektion ständigt ifrågasätter och omvärderar det de tolkar. Det kan vara en av 

anledningar till den okritiska hållningen, enligt min mening. Det finns ändå en del kritiska, men än 

så länge försiktiga, röster (Asp-Onsjö, 2011; Bjervås, 2011; Lutz, 2009) som anser att ingen 

dokumentation är neutral utan den behöver reflekteras över. Det som skrivs är alltid präglat av ett 

visst synsätt och styrt av olika maktrelationer. Begreppet riskerar att bli normativ, då det även här 

finns ett tänkande om hur ett barn borde vara.  

 

Enligt Dahlberg, Moss och Pence (2001) är pedagogisk dokumentation är ”ett riskfyllt företag” (s. 

231) på så sätt att den aldrig kan vara objektiv och har alltid spår av socialt och politiskt påverkan. 
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Genom att placera barnen och det de gör i kategorier av normal/icke normal utövar pedagogerna 

makt och kontroll istället för att motstå den. Det är viktigt att vara uppmärksam på dessa processer 

och att vi ställer oss frågor: Vad är det vi tolkar, hur, på vilka premisser och framförallt med vilken 

rätt tolkar vi barnens aktiviteter? Bjervås (2011) som i sin avhandling ifrågasätter det för givet 

tagna att all pedagogisk dokumentation är bra menar, men även Lutz (2009), att det behöver 

ifrågasättas för där framträder istället en annan bild av barnet som i dagens samhälle betraktas som 

positivt, nämligen det kompetenta barnet. Detta begrepp håller på att bli normativ, menar Bjervås 

(2011) och då finns det även här utrymme att inne- respektive utesluta barn. Lutz (2009) menar 

också att när pedagoger pratar om det kompetenta barnet ses det, lite oreflekterat, som idealet. När 

det håller på att bli för givet taget blir det intressant utifrån det poststrukturalistiska perspektivet och 

borde reflekteras över.  

Styrning genom styrdokumenten 

I den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 1998/10) har ett helt nytt avsnitt tillkommit 

om uppföljning, utvärdering och utveckling. Förskollärarens ansvar betonas och det är de som ska 

ansvara för: ”att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, 

följs upp och analyseras” (s.14). Hur detta dokumenterande ska gå till, framgår inte av läroplanens 

texter. Ordet dokument använd konsekvent i avsnittet, vilket kan tyckas lämna ett relativt stort 

utrymme till tolkningar av ordets innebörd. Utvecklingsplaner nämns inte. Det framgår av avsnittet 

att förskollärare måste få kunskap om varje barns lärande och förändrat kunnande för att kunna 

utvärdera verksamhetens kvalitet. Men hur denna kunskap ska inhämtas kan inte utläsas av texter, 

förutom genom dokumentation. Slutligen, anges att syftet med utvärderingen är att ”få kunskap om 

hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas 

så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande” (s. 16).  

Samtidigt betonas i promemorian (Skolverket, 2010), mera tydligt än i läroplans texter, vad syftet 

med utvärderingen inte är. Alltså, vad dokumenterandet inte borde få för konsekvenser:   

Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska ha uppnått vid olika tidpunkter eller i 

olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. 

Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, 

sortera eller jämföra barnen, utan utgöra underlag för planering av den fortsatta verksamheten med 

barnen. Det övergripande syftet med uppföljningar och utvärderingar är att de ska bidra till att 

verksamheten utvecklas och därmed varje barns förutsättningar för utveckling och lärande. All 

form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. (s.27) 

Bjervås (2011) har problematiserat ovanstående i sin avhandling och menar att det finns en 

ambivalens i läroplanens formuleringar och i lärarnas uppdrag. Pedagogerna ska granska och 

bedöma verksamheten, men det måste ske genom bedömning av det enskilda förskolebarnet, alltså 

på individnivå. Även Skolverket (2008) verkar ha uppmärksammat ambivalensen i sina 
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formuleringar. I utvärderingen ger de exempel på förskolor som har valt respektive valt bort att 

införa utvecklingsplaner i förskolan. Det som är intressant är att båda sidor hänvisar till läroplanen 

och menar att de hittar stöd där för sina beslut.  

Lenz-Taguchi (2004) framhåller att även om läroplaner talar om det kompetenta barnet och alla 

deras förmågor och kompetenser och även om pedagogerna har en vision att se samma och lyfta det 

på utvecklingssamtal, så är denna syn än så länge inte dominerande. Utvecklingspsykologin har 

fortfarande stort inflytande i praktiken vilket leder till letandet efter brister snarare än att lyfta alla 

barns kompetenser. Oavsett vad pedagogerna läser, säger eller vilka föreläsningar de lyssnar på. 

Lutz (2009) menar att de observationer som görs av pedagoger ofta utmynnar i utvecklingsplaner 

och åtgärdsprogram och egentligen motverkar läroplanens intentioner på det relationella 

perspektivet och att se det kompetenta barnet. Assarson (2009a) menar att innebörder i 

styrdokument ofta tas för givna, och det uppstår svårigheter när de ska konkretiseras, då det fylls 

med olika mening beroende på vilka det är som talar och skapar mening.  

Förskolans diskurs om kvalitet och likvärdighet 

Vallberg-Roth (2011) och Sheridan, Pramling-Samuelsson och Johansson (2010) har försökt belysa 

bedömning i ett bredare perspektiv. Den första i relation till likvärdighet och de senare i relation till 

kvalitet. Vallberg-Roth visar att bedömning skiljer sig mellan olika stadsdelar och förskolornas 

profil. Hon har kunnat identifiera tre typer av IUP: kunskaps orienterade (flest svenskspråkiga), 

social fostran och svenskspråkighet (flest flerspråkiga), omsorg och kroppsnära innehåll 

(landsbyggd). Även om pedagogerna framhåller att det inte är barnen som ska bedömas så fungerar 

det i praktiken ofta så att barnens färdigheter och förmågor observeras och mäts. Hon anser att man 

borde problematisera och studera föräldrarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i förhållande 

till bakgrund. Samt frågor som rör likvärdighet i förskolan i förhållande till innehåll, var barnen 

växer upp, deras ålder, då det kan ge mycket skiftande förutsättningar för barns lärande. På ett 

samhälligt plan borde man undersöka om dokumentation och bedömning av barn i olika 

kommundelar kan vara ett stöd eller innebär det stigmatisering av barn. Hon menar också att 

”Dokumentations- och bedömningspraktiken kan samtidigt bemyndiga, klarlägga och förstärka och 

försvaga, vilseleda och begränsa barn, föräldrar och lärare”(s.127).  

 

Sheridan, Pramling-Samuelsson och Johansson (2010) anser att det finns delade uppfattningar inom 

forskning, om vad kvalitet i förskolan är. ”En slutlig definition av kvalitet är varken möjlig eller 

önskvärd.” (s. 25). Men det finns ändå vissa värden som finns närvarande oavsett hur man tolkar 

kvalitet, som barns välbefinnande och lärande. De hänvisar till flera internationella longitudinella 

studier som visar att förskolan med hög kvalitet bidrar till barns lärande och senare 

studieprestationer och speciellt viktigt är det för barn som kommer från sämre socioekonomiska 

förhållanden där förskolan kan vara kompenserade. Bidrar till bättre språk, social och kognitiv 
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förmåga, matematik. Men, betonar de samtidigt, dessa resultat är kopplade till andra 

förskolekontexter än svenska och det behövs forskning grundad på svenska värderingar och 

förskoletraditioner. Sheridan, Pramling-Samuelsson och Johansson (2010) har i sin studie undersökt 

förskolornas lärande miljöer och sökt svar på vilka förutsättningar förskolan skapar för 

barnslärande med fokus på kvalitet. De konstaterar att förskolor som ingått i studien har varierande 

kvaliteten och de menar att skillnader har ökat om man jämför med tidigare forskning. De förskolor 

som haft hög kvalitet har blivit ännu bättre och förskolor med låg kvalitet har inte ändrats nämnvärt. 

Barns rätt till en förskola med god kvalitet kan hävdas inte bara på individ nivå utan också på 

samhällsnivå. Helt nyligen kom Skolverket (2012) ut med en utvärdering av likvärdighet i svensk 

grundskola och konstaterar att den har försämrats. Svensk skola är allt mindre likvärdig. De menar 

att det finns tre huvudaspekter när det gäller likvärdighet: ”lika tillgång till utbildning, lika kvalitet 

på utbildningen och att utbildningen ska vara kompenserande” (s. 11). Skillnader i resultat mellan 

olika skolor har ökat kraftigt. Utvärderingen bygger på kvantitativ betygdata och PISA m.fl. 

undersökningar. Motsvarande utvärderingar finns inte att tillgå inom förskoleverksamhet förutom 

de två nationella utvärderingar (Skolverket, 2004, 2008) och det kan också vara lämpligt att fråga 

sig hur man kan mäta kvalitet i svensk förskola med enbart strävansmål? 

Den odefinierade framtiden 

Flera forskare, bl.a. Dyson (2001) och Börjesson och Palmblad (2003) vill uppmärksamma oss på 

vår ständiga strävan efter ”det bättre”, som de menar är en modernistisk strävan. Ibland har vi en för 

optimistisk syn på utveckling och tror att allting går framåt. Att politik, praktik och 

specialpedagogik hela tiden blir bättre. De menar dock att vi har mycket att lära av det förflutna. 

Allting förändras men utvecklingen behöver inte nödvändigtvis gå framåt. Vi kan dock ta med oss 

det positiva från förflutna och undvika samma misstag. Dyson undrar också: “Put more bluntly, if 

everything that we do is inherently flawed and fated to disappear, why do anything at all?” (s. 28). 

Han menar ändå att vi ska ha en aktiv roll och förespråkar en kritisk hållning som gör det möjligt 

för oss att upptäcka allt det outtalade i det som föreslås. Vi ska inte förkasta alla beslut och nytänk, 

men vi ska inte heller acceptera det helt okritiskt. Vi måste tänka igenom våra värderingar, 

principer och vara beredda att antigen försvara eller förkasta dem. Börjesson och Palmblad (2003) 

menar att vi tror att utvecklingen går framåt hela tiden, samtidigt som vi också anser att just den 

egna tiden står för svårigheter och lidande och kräver insatser av professionella. Dessa två parallella 

föreställningar leder till samma slutsats, nämligen behovet att åtgärda de barn som inte lever upp till 

våra fröväntningar.  

Även Bauman (2004) har funderat över vår ständiga strävan efter något bättre. Men tanken är inte 

hållbar av flera skäl, menar han och uttrycker det på följande sätt: 

Vad det ”bättre” än skulle kunna vara för våra samtida, kan det inte vara ”en gång för alla” /…/ För 

det andra brister de nu ålderdomliga utopierna i attraktionsförmåga på grund av sin tendens att 
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finna hemligheten med ett lyckligt liv i sociala reformer. /…/ En tredje faktor som talar mot forna 

tiders utopier kan också nämnas: den odefinierade ”framtiden” själv (s. 296).   

Assarson (2007) framhåller en intressant tanke, lik Baumans, och menar att ”talet om en skola för 

alla” har sin styrka och är möjlig just i retoriken. Tanken och drömmen är tilltalande och möjlig så 

länge som den inte behöver slås fast i en praktik då den därmed förlorar sin drivkraft som 

förändrare till något som kan bli bättre. 

Metod 

Föreliggande studie är kvalitativ och gruppintervjuer har använts som metod. Diskursanalys 

har använts främst som metodologisk utgångspunkt medan poststrukturalism används både 

som ontologisk3 och epistemologisk utgångspunkt. Dessa val motiveras under detta avsnitt. 

Nedan följer en beskrivning av tillvägagångssättet vid intervjuerna, hantering och analys av 

materialet, samt etiska överväganden. 

Genomförande  

Urval och tillträde till fältet 

Gruppintervjuerna har genomförts på fem förskolor i samma kommun. Sammanlagt har fem 

gruppintervjuer genomförts och 24 pedagoger har deltagit. Antalet pedagoger i grupperna har 

varierat mellan fyra och sex. I min studie har representativitet inte varit viktig och därför har jag 

använt mig av bekvämlighetsurval (Bryman, 2003). Förfrågan om deltagande ställdes dels muntligt 

på ett möte, dels via e-post (bilaga 1) efter en sökning på kommunens hemsida där strävan varit att 

hitta förskolor som ligger i olika geografiska områden. Den första och den sista intervjun 

genomfördes med nästan två månaders mellanrum och analys av intervjuerna hölls levande under 

hela tiden. En beskrivning av de deltagande förskolorna medvetet utelämnas av etiska skäl för att 

kunna uppfylla Vetenskapsrådets (2002) krav på konfidentialitet, då risken för igenkännande 

bedöms vara relativt stor.  

Gruppintervjuer 

Det finns olika uppfattningar om huruvida de deltagande ska känna varandra eller inte, menar 

Bryman (2002). I mina grupper kan det finnas etablerade roller och statusskillnader som inverkar på 

                                                      
3 Ontologi är synen på hur världen är beskaffad medan epistemologi är synen på kunskapen om denna 

värld. (Assarson, 2010, s. 106) 
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diskussionen, men jag har ändå valt en gruppsammansättning med pedagoger från samma 

arbetsplats. Jag finner det vara en lämplig strategi för min undersökning och den teoretiska ansatsen 

jag valt, då jag ville komma åt just hur diskurser skapas och förhandlas fram mellan pedagoger som 

arbetar tillsammans. Genom att samtalen sker i grupper blir det möjligt att komma åt hur diskurser 

skapas, förhandlas och omskapas, eftersom i talet begränsas antalet möjliga/giltiga berättelser 

varför man får syn på diskursers gränser (Börjesson och Palmblad, 2007). Språket får betydelse för 

hur diskurser skapas liksom hur pedagoger utifrån formulerade diskurser riktar blicken mot vissa 

egenskaper eller beteenden hos barnet. 

Intervjuerna har genomförts på respektive förskolor under pedagogernas arbetstid, i ett avskilt rum 

som pedagogerna själva valt. Samtliga intervjuer spelades in på bandspelare och förfrågan om 

godkännande ställdes redan vid e-post kontakt. Jag har utgått ifrån Kvales (1997) intervjuteknik. 

Det innebär exempelvis att vara beredd att ifrågasätta det som sägs, vara empatisk och lyssna aktivt, 

låta de tala till punkt, vara tydlig. Att vara flexibel och göra tolkningar under intervjuer samt 

klargöra det som sägs utan att påtvinga sin tolkning.   

Hur aktiv man ska vara är också viktigt att reflektera över (Bryman, 2002). Man får inte vara för 

styrande men inte heller låta deltagarna styra själva. Jag tog beslut att hålla mig passiv och göra 

inflikningar bara när jag ville påverka samtalet i en viss riktning eller när pedagoger gått utanför 

ämnet.  

En strävan har varit att ha öppna frågor för att kunna skapa utrymme för pedagogerna att lyfta även 

sådant som jag själv inte tänkt på. Granboms (2011) studie har använts som förebild när det gäller 

att utgå ifrån en text i samtalet. Inför intervjuerna har pedagogerna uppmanats att ta med sig 

utvecklingsplaner eller underlag inför utvecklingssamtal. Intervjufrågor (bilaga 2) är delvis 

utformade utifrån Granboms och Elfströms (2005) intervjufrågor. Båda har strävat efter att ha så 

öppna frågor som möjligt och Elfström har i sin studie problematiserat användandet av 

utvecklingsplaner i likhet med denna studie. Därför har frågorna varit användbara.  

Bearbetning och analys  

Analys av materialet påbörjades parallellt med transkriberingar av intervjuerna. Redan då 

markerades ord4 med fokus på diskursiv makt, exempelvis olika konstruktioner av barn som 

språksvaga, sena m.m. eller metaforer. Även om jag kom ihåg sådant som inte kan upptas av 

bandspelare, som kroppsspråk, känslor, ansiktsutryck, om de bläddrade i papper, m.m. skrevs in 

                                                      
4 Ord som får speciell betydelse i en diskurs i relation till andra ord och är meningsbärande, kallas 

oftast inom diskursanalysen för Tecken eller Begrepp. För att underlätta för läsaren kommer jag att 

kalla dem för ord.  
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inom parantes och kursiverat. Ibland skrevs spontana reflektioner under transkriberingarna för att 

sedan kunna gå tillbaka till dessa vid analys.  

När man väljer ett teoretiskt perspektiv har man också valt ett visst sätt att se på världen. Man har 

också valt bort alla andra perspektiv (Alvesson och Sköldberg, 2008). Därför är det viktigt, menar 

jag, att försöka vara kritisk till sitt eget sätt att tänka och se på världen. Samtliga 42 sidor med 

transkriberat material genomlästes flera gånger, med olika fokus och med flera dagars mellanrum 

samtidigt som en fördjupning i litteratur gjordes för att möjligen få nya insikter.  

Vid transkribering markerades kortare pauser med tre punkter, avbrutet tal med …/, otydligt tal 

/…/, egna kommentarer (inom parantes), ord som jag upplevde att pedagogerna betonade 

underströks och en del meningar fick utropstecken när jag upplevde att pedagogerna talade med en 

mera bestämd röst. Alla dessa markeringar har betydelse och är ett stöd i analysarbetet. Under nästa 

rubrik framgår på vilket sätt. 

Analysredskap 

Diskursanalys är ingen lättillgänglig metod som direkt kan användas (Assarson, 2009b). Detta har 

dock enligt min uppfattning mest varit fördelaktigt eftersom det kan främja rörligheten och 

lekfullheten som ligger i diskursanalysen. Det finns också i metoden en uppmaning till mångfald 

och multipla tolkningar, som kan skapa utrymme för att utforska alternativa analysredskap.  Genom 

att titta på flera avhandlingar där forskare använt sig av diskursanalys har jag kombinerat ihop ett 

redskap. Som förebild och inspiration har jag främst använt mig av Assarsons (2007) studie och fått 

idén att använda mig av språkliga innebörder. Där har jag även hämtat förståelse för 

diskursanalysen samt blivit medveten om dess möjligheter. En strävan har ändå varit att försöka 

hitta någorlunda konkreta analysredskap. Assarson har utformat sitt analysredskap främst inspirerad 

av Laclau och Mouffe. Men det är just de två som enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) har 

minst att erbjuda när det gäller konkreta analysredskap. De menar vidare att Fairclough är mest 

användbar i detta avseende. Lutz (2009) och Bjervås (2011) har båda inspirerats av Fairclough och 

använt kritisk diskursanalys som metod i sina studier. I min analys fokuserar jag på konflikter 

mellan diskurser, på det som utesluts och innesluts vilket är kritisk diskursanalys främsta uppgift 

(Winther Jørgensen och Phillips, 2000). Följande redskap valdes ut för analys: 

• Metaforer kan få funktion i fråga om relationer mellan aktörer inom diskursen då dessa ofta 

utgår ifrån en outtalad gemensam förståelse kring innebörden. Metaforer är också ett 

kraftfullt redskap för att driva argumentationer av ideologisk karaktär då de ofta döljer 

komplexitet.  

• Pronomenanvändning är betydelsefull att analysera för att avgöra vilka aktörer som 

innesluts respektive utestängs i beskrivningar av förlopp. 



 20

• Modalitet i verbs användning har också betydelse för sanningsanspråk och aktörers 

autonomi. Bör, måste, ska, kan och kan inte är exempel på verb med olika modalitet. (Lutz, 

2009, s.74) 

• En hegemonisk kamp är en process av förhandling som innebär att hegemonin utmanas och 

möter motstånd.  

• Interdiskursivitet innebär att en aktuell diskurs innehåller spår av yttranden som hör hemma 

inom en annan diskurs. (Bjervås, 2011, s. 103-104) 

• Överanvändning av ord kan förstås både som argumentationsteknik eller som uttryck för 

tveksamheter. Genom denna strategi kan utsagorna både förstärks och försvagas. (Lutz, 

2009)  

• Flytande signifikanter är de tecken som olika diskurser försöker ge innehåll åt på just sitt 

sätt.  (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 35) 

Analys gjordes i flera steg och med skiftande fokus. All transkribering skrevs ut och därefter 

försökte jag leta efter teman, vilket enligt Kvale (1997) ger en överblick över materialet och är 

början till analys. I mitt fall blev det inte början till analys, då analysen påbörjades redan under 

transkriberingen. Som ett första steg markerades ord som uppfattades som meningsbärande 

och uttryckte diskursiv makt. Även spontana reflektioner skrevs direkt i transkriberingen. 

Nästa analyssteg, efter att materialet skrevs ut, hade som syfte att bekanta sig med texten 

genom fler genomläsningar för att försöka hitta teman och fokusera på den kunskapen som 

förmedlas utifrån syftet och frågeställningar (Lutz, 2009). Därefter tematiserades materialet 

och markerades först med blyertspennan för att se om temana kunde bli på ett annat sätt vid ett 

senare tillfälle än vid den första tolkningen och tematiseringen. Slutligen användes 

understrykningspennor och temana bestämdes som framgår av avsnittet Resultat och analys i 

medvetande att inte heller dessa kategorier är beständiga, utan bara tillfälliga tolkningar i tid 

och rum (Granbom, 2011). Efter tematiseringen gick jag in närmare under varje tema och 

fokuserade på de orden som jag markerade under transkriberingen. Jag försökte förstå det som 

pedagogerna lyfte i sitt tal, men även sådant som inte framkom i talet men som jag kunde 

utläsa med hjälp av de beskrivna analysredskapen. Här försökte jag först få syn på vad som 

uttrycks i talet, hur och i vilka sammanhang. För att sedan försöka lyfta fram det som 

konstrueras i talet. Vid nästa genomläsning fokuserades vid maktrelationer, hegemonier, 

diskurser, och kampen dem emellan. 

Metoddiskussion och trovärdighet 
Poststrukturalismen har använts som inspirationskälla, men även andra postmoderna inriktningar 

som socialkonstruktionism, konstruktionism, diskursanalys, feministisk poststrukturalism samt 

sociala representationer, har inspirerat. Dessa framstår som besläktade med varandra genom sitt 
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intresse för språket, att se världen som diskursiv och socialt konstruerad samt sitt ständiga 

ifrågasättande av de rådande diskurserna. Poststrukturalismen förespråkar mångfald och multipla 

tolkningar och genom att rikta blicken mot ett perspektiv har jag också valt bort alla andra 

perspektiv (Alvesson och Sköldberg, 2008). Även valda referenser har nästan uteslutande 

postmodernistisk inriktning. Därför är det viktigt att understryka att det görs ingen anspråk på total 

sanning i denna studie, att resultatet skulle återspegla verkligheten eller vara representativ för några 

andra grupper än de medverkande och utifrån min blick. Hade studien gjorts av någon annan, några 

år tidigare eller senare, utifrån ett annat teoretiskt perspektiv, hade resultat med stor sannolikhet 

kunnat vara ett annat.  

Man kan inte ställa sig utanför texten man producerar (Lutz, 2009). Från allra första början är det 

jag som väljer samtalsämne och frågor, styr samtalet, tolkar och väljer ut det väsentliga innan det 

presenteras. Även under arbetet med tematisering är det jag som medvetet eller omedvetet väljer 

vad som ska lyftas och vad som anses vara relevant. Att efter allt detta försöka ställa sig utanför och 

åberopa objektivitet, vore närmast oansvarigt.  

 

Det materialet som nu fått analyseras genom mitt analysredskap hade kunnat få en mera djup och 

analyserats på många fler sätt om det inte varit för uppsatsens bestämda ramar och omfattning. Om 

jag hade gjort individuella intervjuer som ett komplement till gruppintervjuer, skulle det kunna vara 

möjligt att komma åt det som inte kan sägas i gruppen (Assarson, 2007; Bjervås, 2011). Då hade 

jag dessutom kunnat komma åt motdiskurser till de som var möjliga inom gruppen. En 

intervjusituation är inget naturligt förekommande samtal och därför är det rimligt att forskaren 

införlivar sig själv i analysen (Börjesson och Palmblad, 2007; Lenz-Taguchi, 2004). Analysen hade 

kunnat berikas genom att gå in i texten och fokusera på den egna rollen. Efter flera genomläsningar 

av transkriberingar med en kritisk inställning, fick jag också syn på mina egna konstruktioner.  

När man arbetar med diskursanalys måste man ha vissa språkliga och lingvistiska kunskaper (Lutz, 

2009). Då jag har en annan kulturell bakgrund än samtliga deltagare och ett annat modersmål än 

svenska, kan det anses finnas utrymme för feltolkningar speciellt vad gäller metaforer. Risken för 

sådana feltolkningar kan motverkas av att det finns en stor förtrogenhet med deltagarnas praktik 

och deras fackuttryck.  

En oavsiktlig påverkan från min sida kan vara värd att nämna för studiens trovärdighets skull. 

Någon månad innan intervjuernas genomförande, har jag i min roll som en blivande specialpedagog 

utfört ett utvecklingsarbete på min arbetsplats och pratat vid flera tillfällen om vårt 

förändringsarbete på olika möten. Vid ett av tillfällena presenterades våra nya utvecklingsplaner 

och några av pedagoger från min studie har också varit närvarande vid dessa tillfällen. Vid själva 

intervjutillfället upptäckte jag att många av mina uttalanden fanns i pedagogernas tal. De hade även 

gjort om sina utvecklingsplaner efter ”vår” utvecklingsplan. I praktiken har det för min del 
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inneburit att jag tvingades analysera ”mina egna ord” och det som jag förordat, samt materialet som 

jag aktivt medverkat till att utforma. Det har betydligt försvårat min analys av dessa intervjuer.   

Etiska överväganden  
Genom att välja ett poststrukturalistiskt ansats ställs man inför en hel del dilemman mellan att 

underordna sig de samfälliga kraven i samband med uppsatsskrivanden och sina egna tolkningar av 

dessa. Assarson (2007) belyser samma problematik i sin egen studie på följande sätt: 

Föreliggande undersökning är gjord för att passa in i de ramar som ställs för god forskningssed 

såsom den formaliseras i Vetenskapsrådets föreskrifter, men i medvetande om omöjligheten i dess 

normerande utgångspunkter. (s. 108) 

Medveten om detta, kommer jag ändå villigt att gå in i denna konstruktion och föra ett resonemang 

kring de fyra forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar och 

redogöra för hur jag i min studie tillämpat dessa.  

Informationskravet 

Handlar om forskarens skyldighet att informera om studiens syfte. Redan vid allra första e-post 

kontakten med förskolechefer har jag skrivit om studiens syfte, hur och var den är tänkt att 

genomföras, samt kontaktuppgifter om de skulle ha några frågor innan själva undersökningen. 

Innan intervjuerna startade informerades pedagogerna på nytt om studiens syfte samt om de fyra 

forskningsetiska principerna.  

Samtyckeskravet  

Handlar om att medverkande har rätt att själva bestämma över sin medverkan. I vissa fall, där 

frågorna är inte av privat eller känslig karaktär, kan samtycke inhämtas av företrädare för dessa, i 

mitt fall av förskolechefer. De kontaktades först för att ge tillträde till fältet och sina verksamheter. 

Därefter togs kontakt med en av de medverkade pedagogerna. I flera fall kan det ändå vara så att 

pedagogerna var med därför att deras kollegor lämnat samtycke, vilket kan ha begränsat deras 

möjligheter att avstå från intervjuerna. Av denna anledning tillfrågades de medverkade 

pedagogerna på nytt om sin medverkan innan intervjuerna påbörjades även om samtycket redan 

inhämtats. De informerades även om att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst.  

Konfidentialitetskravet 

Handlar om att medverkade ska garanteras konfidentialitet samt att personuppgifter förvaras på 

sådant sätt att det inte går att känna igen av obehöriga. Allt som eventuellt kan leda till att 

pedagogerna kan identifieras har tagits bort. Även i transkriberingar har inga namn förekommit. 

Förskolornas eller pedagogernas namn förekommer inte. Inte ens fiktiva. Allt detta informerades 

pedagogerna om. De medverkade förskolorna har inte känt till varandras medverkan.  
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Nyttjandekravet  

Handlar om att insamlade uppgifter endast får användas för forskningsändamål. Detta krav innebär 

att jag berättade för de deltagande att uppsatsen kommer att läsas av ett väldigt begränsad antal 

personer och användas främst för att presenteras på ett seminarium och inte i något annat syfte. 

Pedagogerna informerades också om att de har rätt till att ta del av uppsatsen när den är 

färdigskriven.  

Etiska aspekter av tolkarens konstruktioner 

Som en redan etablerad och erkänd filosof, tillfrågades Foucault (2008) vid ett tillfälle, om att ställa 

upp på en intervju för en tidning. Han krävde att få anonymitet. Det förklarade har med att det 

viktiga inte är vem som talar. Någon har talat, så vad spelar det för roll vem som säger det? Alltså, 

utifrån uppsatsens teoretiska och metodologiska ram ligger inte intresse i att lyfta fram enskilda 

pedagogers tal. Det är pedagogernas gemensamma utsagor som lyfts fram i resultatet. När man gör 

dyskursanalys, går man djupt in i texten och försöker utläsa även sådant som inte lyfts i talet av 

pedagoger men som finns där genom att det avgränsas från vad som sägs. Då finns det risk att detta 

kommer i konflikt och att respondenterna inte känner igen sig i de tolkningar som görs eller att de 

t.o.m. känner sig kränkta. Medveten om detta har en ambition varit att skydda pedagogerna och 

varje pedagogs utsaga lyfts som gemensam. I varje ny citat har repliker fått ett nummer, för att 

samma pedagog inte ska kunna kopplas till olika uttalanden. Det framkommer inte heller från 

vilken grupp citatet kommer i ett försök att minimera risken att olika uttalanden kopplas till samma 

förskola. Ett undantag har gjorts ibland när det varit nödvändigt för analys av konflikter mellan 

diskurser.  

Resultat och analys 

Resultat presenteras genom tematisering och efter att det omarbetats som framgår av 
metodavsnittet. Resultatet är indelat i tre övergripande teman: Utvecklingsplaner, Att 
konstruera det ”avvikande” barnet och ”Den nya läroplanen”. Dessa teman består i sin tur av 
flera mindre temana. Varje övergripande tema avslutas med en sammanfattande tolkning.  

Utvecklingsplaner 
I samtliga fem grupper har pedagogerna medverkat i utformandet av utvecklingsplaner, med något 

skiftande grad av delaktighet. Två av förskolor har tagit fram sina utvecklingsplaner bara någon 

vecka innan intervjuerna. Samtliga förskolor har ett utvecklingsplan med relativt få punkter som 

presenteras för föräldrarna vid utvecklingssamtal. Oftast handlar det om vilka förmågor och 
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intressen barnet har och på vilket sätt pedagoger kommer att ta till vara dessa. De har också ett 

samtalsunderlag som i samtliga fall är mera omfattande än utvecklingsplanen och som enligt 

pedagogernas utsagor används som ett stöd till dem själva. Det brukar inte visas för föräldrarna. I 

pedagogernas tal lyfts också vikten av att själv vara med och utforma utvecklingsplaner och 

svårigheter att arbeta med dokument5 de inte känner sig bekväma med.  

Hur blir de till?  

I flera gruppers tal framhålls att de började fundera över sina utvecklingsplaner i samband med att 

den reviderade läroplanen kom. Antigen har de själva tagit initiativ, eller så är det förskolechefer 

som initierat förändring.  

1: Det här underlaget är taget ur… någon tidning… en bok. Alltså, det här har inte vi, hittat på själva 

eller skrivit upp. Det här är taget från nån bok, jag vet inte vad den heter. Det var (namn) som hade den 

här boken.  
 

Betoning av vi i samband att de inte hittat på själva tyder på dokumentets makt. Varför just den här 

boken och vad är det som bra med den, framkommer inte vilket kan tyckas vara lite oreflekterat. 

Boken får en överordnad ställning i förhållande till pedagogernas egna tankar om hur dokumenten 

kan utformas. Pedagogerna i nästa grupp har ändrat sina dokument och på ett blankt papper skrivit 

tre rubriker: trivsel, utveckling, lärande. I samtalet lyfts frågan om hur de tänkte när de ändrade sina 

utvecklingsplaner: 

2: Nej, vi har bestämt att i vår så ska vi inte fylla i, vi som jobbar med de mindre barnen. Vi skulle 

prova att inte fylla i, en sån här utvecklingsplan som vi har haft, under flera år. Utan att… vi tittade i 

läroplanen nu, den här nya, och så vad det ju de här: Trivsel, utveckling och lärande som var det man 

skulle ha utvecklingssamtal om.  

A6: Menar du att ni tolkade utifrån läroplanen, att det är det ni ska…/ 

3: … mmm. 

4: och så fyllde vi i under varje en sån här rubrik.  

5: Trivsel, det är ju hur det känns när man kommer hit på morgonen, om man har kompisar och… såna 

saker, här. Utveckling, det kan ju vara vad som hänt sen förra gången vi pratade.  

6: Det är ju ganska små barn så det handlar ju liksom kanske om potträning, att kunna klä på sig 

litegrann, kunna kanske börja äta själv. 

7: Och så är det lärande, där borta också. Det är ju liksom när vi vill lyfta fram nånting om… vi höll på 

mycket med såna här… vattenexperiment, matematik, lite hur språket utvecklas. De här flyter ju 

liksom ihop och vi, vi har tolkat det så att man kan få in allting som man traditionellt brukar prata om, 

under de här orden.  

 

                                                      
5 Varje gång ordet dokument används under Resultat och analys, menas både utvecklingsplaner och 

underlag inför utvecklingssamtal. 

6Alma - intervjuaren 
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Det som uttrycks i talet är att de har insett att deras mångåriga dokument måste ändras efter att de 

tittat i den nya läroplanen nu. De har precis upptäckt och tagit del av den reviderade läroplanen och 

dess rubriker och utformat utvecklingsplanen efter dem. I talet förklaras vad utveckling handlar om 

– vad som hänt sen förra gången. Bedömningen blir summativ, vilket kommer i konflikt med det 

som pedagogerna uttrycker flera gånger i tidigare utsagor. Nämligen, att det är barnens intressen 

och förmågor de fokuserar på och att de har utvecklat ett arbetssätt med fokus på detsamma. De har 

valt att skilja på utveckling och lärande och så är inte fallet i läroplanen. Det kan tolkas som att de 

har försökt att skapa utrymme för de gamla diskurserna. Den utvecklingspsykologiska stadiediskurs 

får konkurens av andra diskurser om barns lärande, men intar fortfarande en hegemonisk ställning. 

Att lärandet är där borta fast alla tre ord står med ett lika långt avstånd från varandra i dokumentet, 

kan tolkas som att vad som ska rymmas i lärandet inte är lika självklart och framförhandlat som 

utveckling. Lärandet blir här ett tomt tecken7 som fylls med mening ifrån det gamla innehållet som 

kunde kopplas till utveckling och flyter ihop liksom. Det lyfts i talet att det är ganska små barn och 

det framhålls deras grundläggande behov. Här kan det finnas en risk att omsorg om små barn får ta 

en för stor plats på bekostnad av lärande. I en av grupperna börjar pedagogerna med att förklara att 

de har inte har några utvecklingsplaner. De visar upp dokument som har rubrik Utvecklingssamtal 

och sedan utspelar sig följande samtal:  

8: Vi jobbar ju inte med utvecklingsplaner på det sättet. Det är ju liksom mer… det här och 

utvecklingssamtalet. Jag kan ju känna som jobbat med utvecklingsplaner att det kan vara mera krystat. 

Man ska liksom ta fram nånting för att nu måste vi liksom. Det här känns kanske mer anpassat.  

A: Det verkar som att ni… när jag pratar om utvecklingsplaner då pratar jag om det här (pekar på 

utvecklingsplan). Men du tänker på IUP, är det så du tänker? 

9: Nej, där jag har jobbat, där har man liksom skrivit och då står det ju utvecklingsplan och då är det 

mera det här ska vi jobba, det här ska vi ta till var hos det här barnet och hur, vilken metod har vi 

liksom. Det är mer uppradat. Det här är ju… vad ska man säga… det här är ju liksom inte… det här 

skriver man ju under också… men på nåt sätt så…  

 
Här kan utläsas ett motstånd mot att arbeta med utvecklingsplaner, då det finns tidigare erfarenheter 

av att arbeta med dessa och upplevs som krystat och uppradat. Men det är svårt att definiera vad 

skillnad är mellan utvecklingsplaner och dokumentet som de använder, för sen lyfts i talet insikten 

att det här skriver man ju också under. Alltså, precis som utvecklingsplaner och då blir osäkerheten 

tydlig genom flera pauser och upprepningar av samma mening. Då uppstår svårigheten att 

formulera på vilket sätt det är olikt utvecklingsplaner, förutom på nåt sätt. Deras nya dokument har 

enligt min tolkning samma funktion som utvecklingsplan. Ungefär samma rubriker återfinns i den 

som i andra gruppers utvecklingsplaner. Här kan det finnas en kamp mellan olika diskurser där det 

finns ett motstånd mot att arbeta med utvecklingsplaner och samtidigt en svårighet att hitta 

                                                      
7 Ett tomt tecken används inom diskursanalys för att beteckna ord vars innebörd inte är 

framförhandlat.  
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alternativa vägar. Att de har skrivit utvecklingssamtal och inte utvecklingsplan kan tolkas som ett 

försök att legitimera arbete med utvecklingsplaner som pedagoger inte är ålagda att göra enligt 

förskolans läroplan.  

Vilken kunskap förmedlas fram och för vem? 

Enligt pedagogernas utsagor får man genom dokumenten veta var barnen befinner sig, vilka 

förmågor, intressen och styrkor de har. Men även svagheter där pedagogerna kan gå in, hjälpa 

barnen och stärka dem. De flesta menar att den kunskapen som kommer fram kommer att gynna 

barnen på så sätt att pedagoger ser barnen och utmanar dem vidare, men också hjälper dem när det 

finns brister. Det finns även en ambition att se barnens intressen och förmågor för att därefter kunna 

inreda en utmanande miljö. Pedagogerna i gruppen som citatet nedan är hämtat ifrån, har inrett sina 

lokaler på så sätt att rummen är indelade i små stationer med material som ska inspirera till lärande 

i matematik, teknik, språk m.m. Frågan ställs om vilken kunskap kommer fram i dokumentet: 

10: Var barnen befinner sig och står, tycker jag. Och vad de har utvecklat sen förra gången man hade… 

(tystnad) 

A: Får ni reda på något mer? Om ni tänker… om verksamheten, om er och miljön… (tystnad) 

11: Jag tänker man ser ju, också i ett utvecklingssamtal i våra underlag också så om man skulle behöva 

ändra på miljö, man kan ju se om det är något specifikt som man inte har kanske fått lika mycket hos 

barnen. Vad beror det på? Varför har inte det här barnet varit i den här miljön kanske, så mycket? Jag 

behöver locka kanske det här barnets intresse för att ta sig in i den här miljön. Och då är det så här, 

behöver jag ändra på nånting för att alla barn ska få vilja vara i den här miljön? Så det är ju så också. 
 
I första hand riktas blicken mot barnet och först efter en ledande fråga lyfts fram att miljön kan 

behöva förändras om alla barn inte visar ett intresse. Men också att alla barn ska vara inspirerade 

av de miljöer som erbjuds och att miljön ska tilltala alla barn. Om inte alla är intresserade då måste 

vi fråga oss varför och då måste vi locka dem för att de ska vilja ta sig in i den här miljön. Detta 

kan tolkas som en strävan hos pedagoger att synliggöra alla barns intressen och erbjuda dem en 

miljö efter det. I talet framkommer också en rättvisetanke, att alla barn ska få tillgång till samma 

miljö. Den första repliken i citatet kan tyda på interdiskursivitet, alltså att uttalandet innehåller spår 

av något som hör hemma i en annan diskurs. I det här fallet utvecklingspsykologisk stadiediskurs 

för att konstatera var barnet befinner sig och står, på utvecklingskurvan. Även i nästa grupps tal 

lyfts samma tanke, om att summera barns kunnande:  

12: Att man får ner det på papper och läsa, det är ju lättare då!  

13: Så går vi alltid tillbaka till samtalet innan och tittar, också!  

14: Vad stod det där och vad har hänt sen dess… 

 
Förutom summeringen och vad som hänt med barnet, uttrycks också ett behov att få det sagda och 

det tänkta ner på papperet. Det blir lättare då. Kan tolkas som ett sätt att genom dokumenterandet 

befästa och legitimera pedagogernas tankar om barnet. I nästa grupp lyfter man frågan om vad som 

ska stå i utvecklingsplaner, om fokus ska ligga bara på positiva saker:  
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15: Det är ju… fokusera på… liksom, alltså, det… tro på barnen. Om man vill… det är inte så att det 

fokuseras på, det här kan man inte liksom, utan det är ju vad ska vi utveckla och ta till vara…/ 

16: … ta till vara och utveckla! Det är ju samma sak! Att det här är, inte deras riktiga styrka utan här 

kanske man behöver lite mer hjälp! 

17: Stärka de och hjälpa! 

 
Ta till vara är ett ord som finns i utvecklingsplanen och här blir det en flytande signifikant. Ta till 

vara tolkas av pedagogerna på olika sätt och ordet tilldelas tillhörighet i olika diskurser. I en av 

tolkningar betyder det att fokusera på det positiva hos barnet. I den andra tolkningen är ta till vara 

och utveckla samma sak. Där ska man hitta brister och åtgärda dem – Stärka och hjälpa. Ingen av 

pedagogerna uppmärksammar att de ger ordet olika innebörder. Båda använder sig alltså, av det 

gällande symbolspråket. Vad som ska rymmas i detta ord är inte framförhandlat därför är det fritt 

fram för olika diskurser att ge det mening. Det tyder på dokumentets och det skriva ordets makt, 

och priset blir att orden blir oreflekterade.  

Observation 

Observationer framhålls i samtliga gruppers tal som ett vanligt inslag innan utvecklingssamtal. Ofta 

bestämmer sig pedagogerna för vad det är de vill titta på. Många tittar för att se vad som hänt sedan 

sist – med barnet. Inte med verksamheten. Flera grupper har börjat arbeta med pedagogisk 

dokumentation, men finner det svårt att få tiden till att reflektera och prata i arbetslaget och med 

barnen. Tre nedanstående citat är hämtade från olika grupper: 

A: När ni observerar, vad är det då ni observerar? 

18: Det beror ju på vilken punkt det är. Ibland så har man ju en klar bild om nånting och sen är det 

andra saker som man är lite osäker. 

19: Och då kanske man kollar lite extra! Man får ju tänka till på varje punkt.  
 

20: Det har vi delat upp i sociala, emotionell utveckling och sen är det utveckling och lärande och så 

motorisk utveckling. Och då har vi ju den här som stöd också! Där det står lite… 

21: Sånt man ska titta på i alla fall! 

22: Vad som innefattar de olika delarna. 

23: Så det är ju grunden, och de här jobbar man ju med, försöker göra, titta igenom ibland. Och skriva 

lite eller om det händer nåt speciellt. Man börja ju här när man kolla, a men just det, a men det där 

måste jag ju kanske observera lite mer på den grejen. Då kanske man kolla lite mer extra på den saken.  

A: Och då observerar ni just utifrån de här rubrikerna, motorik…/ 

24: Precis! 

 

25: …Det är ju jätte viktigt att det ska vara lika möjligheter till alla. Det är inte bara de barnen som 

kanske syns mest, naturligtvis, som ska få mest uppmärksamhet. Och där kommer ju utvecklingsplanen 

fram. Att vi ser, att vi tittar på varje enskilt barn, även de här barnen som ibland kan försvinna lite. För 

det är ju så, vissa barn har en förmåga att … de, de…/ 

26: … de tar för sig! 
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27: Ja, men det blir… vissa syns och hörs så mycket och vissa blir jätte tysta så man märker av det, oj, 

här måste vi pusha. Men sen är det ju de här som är lite mittemellan som man tycker att man ser och 

hör fast, när man börjar titta på det så… har man inte riktigt sett de i alla fall. 
 
Enligt pedagogernas utsagor är de punkter som står i utvecklingsplaner och underlaget grunden när 

de observerar. Genom att i första citatet betona varje, uttrycks vikten av att gå igenom alla punkter. 

Pedagogerna menar att även utan punkterna har de en ganska klar bild om någonting, men ibland 

måste de kolla lite extra. I sista citatet kan man utläsa att punkter i utvecklingsplaner tvingar 

pedagogerna att leta efter sådant som inte finns, men ändå hittar och menar att de då inte sett 

barnen. Det framkommer flera konstruktioner av barn som de som syns och hörs, de tysta och de 

mittemellan, vilket är gruppindelningar efter pedagogens subjektiva blick. Punkterna handlar om 

motorik, social kompetens, emotionell utveckling och tydliggör vad barnen borde kunna. Den 

bedömande blicken riktas genom dokumentens utformning tydligare mot egenskaper och beteenden 

hos barnet liksom mot funktioner som blir kollade extra. I nästa steg lyfts hur de ska kunna åtgärda 

det som inte fungerar när det ställs fråga på vilket sätt de använder sig av informationen som 

kommer fram:  

28: Ja, men det tar man ju till vara sen då. Det har man ju med sig, liksom, när man har samlat allting 

vad man vet och då har man ju det där i bakhuvet, a men det här ska vi tänka på. Det här barnet kanske 

behöver liksom det här och då försöker man ju tillgodose det på nåt sätt. 

29: Absolut! 

30: Att man… han kanske vi behöver stärka lite med … då tänker vi det.  

31: A men, ta till vara och utveckla, finns ju här för intressen och färdigheter så att…  

 
Dokumenten samlar här ihop informationen om barnet och får bilda utgångspunkt för hur 

pedagogerna tänker omkring dess behov som då lätt blir liktydigt med en brist i förhållande till 

normen. Därför blir också pedagogernas syfte kompensatoriskt. Förutom på papper samlas allting i 

bakhuvet på pedagogerna och det plockar de fram när de försöker tillgodose det på nåt sätt. I de två 

sista repliker skapar ta till vara konflikt igen. Pedagogerna försöker ge ordet en positiv innebörd av 

intressen och färdigheter, samtidigt som de ska stärka och utveckla, för att det ändå inte är bra nog. 

Föräldrar som medkonstruktörer 

Vikten av att ha en bra och nära relation till föräldrar lyfts ofta fram i samtalet. Utvecklingssamtal 

får bli ett bra tillfälle att berätta om verksamheten och vad barnen gör på förskolan och motivera 

föräldrarna att få föräldrarna delaktiga. Att få samma bild av barnet i samtalet med föräldrar är 

något som enligt pedagogerna uppskattas av föräldrar som nedanstående citat visar.   

32: Det som jag känner är att föräldrarna är väldigt tacksamma efter att man haft det här samtalet, 

liksom, för de har ju sina frågor som vi går igenom och sen så berättar jag, hur vi ser barnet här och 

många gånger, nästan alltid så går det ju hand i hand också. Att man har samma barn och det känns 

som att de är väldigt tacksamma över att… du, ni har sett vårat barn. Så har vi det hemma och så är det 

när vi träffar andra och så precis så beskriver du att det är och så… att vi har sett barnet.  
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När pedagogerna kan ge föräldrarna erkännande och det finns samstämmighet i synen på barnen 

skapas harmoni. Däremot lyfts här inte fram de barn som står för nästan alltid. Tacksamheten 

föräldrarna uttrycker synliggör de ojämna maktförhållandena som ligger i samtalet. I talet framhålls 

föräldrarnas tacksamhet över att pedagoger har sett deras barn, men även pedagogernas tacksamhet 

över samma kan utläsas genom subjektiv modalitet. Att pedagoger har sett barnet likställs med att 

få samma bild av barnet. Så har vi det hemma, när vi träffar andra och så är det i förskolan. Alltså, 

att barnet är ett och samma i alla situationer, oavsett vilka det träffar eller var. Bilden av barnet lyfts 

även i nästa grupps tal:   

33: Och ibland kan ju föräldrarna ha en bild och vi har en annan bild. Och det är det som är spännande. 

(skratt) 

34: Det händer ibland att man inte har riktigt samma bild av barnet. För det är inte i varje fall inte 

riktigt samma situation, hemmasituationen och situationen här.  

35: Nej, fast man är ju olika i olika situationer. Jag är kanske inte likadan här som jag är hemma heller.  

36: Nej, det är man ju inte. Det tycker inte jag, att jag är.  

37: Fast det är viktigt att tala om för föräldrarna, så här är faktiskt ditt barn hos oss. Å, kan de säga 

ibland, det händer aldrig hemma, eller (skratt)… eller så är det exakt samma eller ganska lika.  

38: För då får man ju fundera över liksom varför det, att de är olika. Om de inte liksom har den totala 

tilliten till oss som de har med sina föräldrar. Eller om vi är tydligare med gränser, för att vi är liksom 

inte känslomässigt engagerade i dem på samma sätt som föräldrarna. De har svårare (skratt) och hålla 

rak linje som vi kanske har lättare att göra. Så, jag vet att, vad heter det… att man ibland, kan ha 

kommit i konflikt med föräldrarna just för att de tycker att vi… kanske skapar ett beteende då. För att 

vi har liksom vissa förväntningar här som de inte ser hemma. Men det är ju inte samma situation, 

brukar vi försöka säga.  

A: Vad kan det vara för förväntningar? 

39: Det har ju oftast handlat om konflikter och relationen till kamrater. Och hemma… har de kanske 

inte samma, eh… samma typ av relationer till kompisar som det blir här. Här är det ju många. Och sen 

vet jag att det var nån annan förälder som hade en bild av sitt barn som väldigt stark, som hävdade sina 

åsikter och var väldigt verbal, men som här var… tyst, sa inte så mycket. Inte förs sista ternminen, vet 

jag. Gud, vad den här tjejen pratar mycket och börja ta för sig. Då hade det, vad heter det, börjat… då 

hade det där släppt och då hade vi fått, helt plötsligt, fått samma syn på barnet.  

40: För ibland tar det ju lite längre tid, eller vad ska man säga.  

  
I talet lyfts att barnen kan vara på olika sätt i hemmet och på förskolan eftersom det är olika 

situationer och att det är spännande, men också en undran över varför det är så. Varför är de olika? 

Det framhålls en strävan i talet att förstå olikheten och pedagogerna letar efter förklaringar i sitt 

eget sätt att möta barnet, men även i föräldrarnas svårighet att hålla en rak linje. Alltså, att vara 

konsekvent, som kan leda till olikheter i barnets sätt att vara. Här framträder en diskurs om barns 

subjektskapande där barnet är en och samma oavsett kontext. Samtidigt finns det en postmodern 

motdiskurs i synen på barnet, där barnet blir på olika sätt beroende på kontext i enlighet med synen 

på subjektivering som en tillblivelseprocess. Samtalet pendlar mellan dessa två diskurser som 

verkar utkämpa en hegemonisk kamp. Under sista repliken i citatet verkar det finnas en idé om att 
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det finns en sann bild av barnet som det rätta och att ha samma bild av barnet är det önskvärda. 

Normen konstrueras utifrån bilden om det kompetenta barnet som pratar mycket och kan ta för sig. 

Därmed blir barnet som är tyst det icke önskvärda och kommer i underläge. Det framhålls även en 

idé om att vara tyst är bara ett tillstånd som är övergående men att det ibland kan ta lite längre tid 

innan det där släpper. Det finns alltså något som håller fast barnet i detta oönskade tillstånd och 

helt plötsligt kan det släppa och då blir barnet på rätt sätt. Helt lika, hemma och på förskolan. Något 

annat som lyfts är en tanke om att vuxna är på olika sätt. Här finns ingen motdiskurs som i bilden 

av barnet. Vuxna tillåter sig själva att vara olika i olika situationer, men att det är ingen självklarhet 

när det gäller barn. Ytterligare en läsning av citatet är möjlig om man fokuserar på 

maktförhållanden mellan de olika aktörerna. Genom att pedagogerna ställer andra krav på barnen 

och är tydligare med gränser, kan man ana att normen konstrueras utifrån pedagogernas tankar om 

barnuppfostran och att de tar över föräldrarnas ansvar. I följande citat uppmärksammar pedagoger 

dokumentets konstruerande karaktär: 

41: Och sen så har jag känt att just den där biten vad man ska jobba lite mer extra på, att vissa 

föräldrar, de kanske bara, man kanske inte känner att de behöver jobba nåt extra, men alltså att man 

känner att de måste… tycka, leta fram nånting som kanske är fel fast det kanske inte, alltså… nåt som 

barnen behöver träna på men det kanske egentligen inte är nåt som de behöver träna på.  

42: Att man letar fel istället! Fast det är ju inget speciellt.  

43: Ska jag säga nånting så att du kan fylla i pappret, brukar de säga ibland liksom. Att det blir lite 

konstruerat, att föräldrarna också känt att det har varit lite…  
 
Här lyfts en intressant tanke, som sagt, att pedagogerna inser dokumentets konstruerande karaktär, 

men även att föräldrar gör det och underordnar sig. Även om dokumentet tvingar fram att leta fel så 

finns det en vilja hos föräldrar att säga nånting så att pedagogerna kan fylla i papper. Därmed blir 

föräldrar medkonstruktörer genom självstyrning. Maktförhållandena är ojämna och det 

uppmärksammas av båda aktörer. Men det kan också ses utifrån vad som ibland kallas ”conduct of 

the conduct” där såväl föräldrar som pedagoger inser att också förskolans personal är utsatta för den 

styrande makten. 

Att definiera ”det bättre”  

Flera av grupper har influerats av boken Lyssnandets pedagogik8 genom ledningens initiativ och 

under vårterminen kommer medförfattare till boken att föreläsa för samtliga kommunens 

pedagoger. Flera grupper har gjort om sina utvecklingsplaner utifrån nya influenser och med 

utgångspunkt i tankar om det kompetenta barnet. Men att definiera ”det bättre” och att omsätta de 

tankar och visioner till praktik, verkar inte vara någon lätt uppgift, som framgår av citat under 

denna rubrik.   

                                                      
8 av Lenz-Taguchi och Åberg (se Referenser) 
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44: Mmm, den sociala biten. Det är det viktigaste känner jag. Då känner de sig nöjda. Om det inte kan 

klippa, det har ju inte så stor betydelse, för det kommer ju att kunna klippa. Det är lite som tycker jag, 

förgånget, kan de klippa eller kan de gå balansgång, kan de stå på ett ben, det har ingen betydelse! 

Utan det är den här sociala biten, om de är kompetenta. Kan leka litegrann… Det är såna bitar 

föräldrarna är intresserade av.  

 
I talet framhålls den sociala kompetensen som något som är viktigt och som föräldrarna vill veta. 

Men också utvecklingsplanens brister då innebörden redan finns konstruerad men som inte anses 

vara relevant varken av pedagoger eller av föräldrar. Dokumentet är förgånget, enligt pedagogen. 

Något senare får pedagoger i samma grupp frågan om hur deras utvecklingsplaner skulle kunna 

förbättras: 

45: Jag vet inte, faktiskt!  

46: Det kan jag känna, att kanske inom den som är, det är väl att få kanske bättre och bättre kanske, 

observationsverktyg. Man kan ju säga mycket inom det här. Vi vet ju precis och vi ser, men kanske om 

man går in i en djupare observation då kanske man ser andra grejer liksom. Det är det man brottas 

med.  

47: Tiden kanske!  

48: Man kan ju säkert hitta fler tillfällen och ta naturliga tillfällena liksom också. Det jag tänker på just, 

bra observations… redskap! 

 
Även om pedagoger framhåller i föregående citat att utvecklingsplaner är förlegade, kan de inte här 

se hur dessa skulle kunna förbättras. Det som de istället efterfrågar är observationsverktyg även om 

det visar på stor osäkerhet. Modaliteten är låg för ordet kanske förekommer fem gånger i tre 

meningar. Det ligger en motsättning i det som lyfts i talet. Pedagoger har gjort om 

utvecklingsplanerna och är emot dem och kallar de istället för utvecklingssamtal. Fokus ska ligga 

på barnens intressen och förmågor, framgår av det nya dokumentet. Samtidigt använder de ett 

gamalt underlag med stadietänkande och efterfrågar observationsverktyg för att kunna observera 

ännu djupare. Här ligger det en ambivalens. Att de söker finna ramar kan tolkas som osäkerhet och 

ett behov av trygghet. Följande två citat är hämtade från samma grupp och där ställs frågan på 

vilket sätt deras utvecklingsplaner gynnar barnen i behov av stöd: 

49: För att man… för att man ser vad barnet kan, för att gå vidare sen vad kan man ge för utmaningar. 

Hur jobbar vi vidare med det som är bra! Det är det man ska alltid utgå ifrån. Även med barn med 

speciella behov. Utgå ifrån styrkerna och jobba vidare utifrån det med nya utmaningar. 

 

50: Jag känner att det är viktigt det där just att utgå ifrån det positiva hos barnet, så! Och just det hur 

kan vi pedagoger utmana känns ju som jätte viktigt med det här materialet! Och då är det oavsett vilket 

barn och vilka behov, utan alla… för det är ju hur kan vi utmana utifrån styrkerna. 

  
Pedagogerna uttrycker en ambition att se det positiva hos barnen, utgå ifrån styrkor och ge dem 

utmaningar. Men det kan också utläsas en osäkerhet genom överanvändning av flera ord som 

intresse, utmaningar, styrkor. Dessa ord förekommer ofta i samtalet i denna grupp och det är ord 
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som finns i deras utvecklingsplaner. Pedagogerna läser flera gånger direkt från dokumentet. Det kan 

tolkas som osäkerhet, men också som makten i det skrivna. Det kan också ses som spår av 

kompetensutveckling där pedagoger använder samma retorik. Enligt pedagogerna har de inte hunnit 

arbeta med sina utvecklingsplaner och de har tagit intryck av en annan förskola. Det kan tolkas som 

att pedagoger inte tagit till sig dokumentet och gjort det till sitt eget. Det är frågan om detta inte är 

något som pedagogerna har en vision om hur det skulle kunna vara, men att det ännu inte omsatts 

till handling. Det som lyfts i talet är det kompetenta barnet. Men finns denna diskurs och det 

kompetenta barnet i deras praktik eller bara i retoriken?  

Sammanfattande tolkning 

Utvecklingsplaner blir många gånger till på godtyckliga grunder. Det finns ett visst motstånd mot 

att arbeta med dessa, men också ett försök att legitimera dokumenten. Pedagogerna har influerats av 

nya trender och försökt ändra sina utvecklingsplaner, men det gamla innehållet återfinns i 

pedagogernas utsagor. Markström (2005, 2007) finner i sin studie att föräldrar förlitar sig på 

pedagogernas bedömning av barnet och menar ofta att de har större erfarenhet av barn i samma 

ålder och att de har kompetens. Det är intressant för då indikeras att det finns ett idealt barn och att 

alla kan vara lika och normala förskolebarn. I min studie framkommer det att även föräldrar strävar 

efter harmoni och vill få samma bild av barnet som föräldrarna har, vilket menar Markström kan 

handla om att visa sin yrkesskicklighet, men också om ömsesidig bekräftelse. Hon har även funnit i 

sin studie att det finns flera syften med utvecklingssamtal. Det kan handla om att ge och få en bild 

av barnet, men också en bild av förskolans praktik. Det kan också handla om en ”examination av 

barnet” (s. 135) där det jämförs med sig själv, med syskon, med andra barn, samt med det ideala 

genomsnittsbarnet. Dokumentets makt framträder i flera citat och visar också att det styr 

pedagogernas blick samt tvingar dem att leta efter fel, vilket även föräldrar är med på. Genom 

förberedelser förväntas föräldrarna medverka i bedömningen av sitt barn, framgår av Markströms 

studie (2010) och ”På detta sätt sker även en pedagogisering av föräldrarna.” (s.71), menar hon och 

vidare ”Föräldern förväntas således delta i bedömningen av sina barns styrkor och 

tillkortakommanden och att bidra till konsensus kring vad som är bäst för barnet, det vill säga 

skapandet av ett normalt förskolebarn.”(s. 72).  

Att konstruera det ”avvikande” barnet 
I samtalet lyfts frågan om vilka barn i förskolan är i behov av stöd. Många konstruktioner av barn 

framkommer i pedagogernas tal när det gäller förmågor och egenskaper. Avvikelser i socialt 

samspel, motorik och språk är något som uttrycks av nästan samtliga grupper och är också 

anledningen till att de söker stöd av professionella.  
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Ålder som måttstock 

I flera grupper framhålls ålder som en viktig aspekt som kan göra att pedagoger känner oro om 

barnet inte klarar av vissa saker vid en viss ålder.  

51: Och sen så brukar man tänka vad som är relevant för åldern, alltså. I den här åldern brukar man 

kunna det här. Alltså, man jämför litegrann, även om man inte ska jämföra barn, men i tvåårsåldern ska 

man klara av det här, till exempel, eller, ah, vad som krävs lite av barnen, måste jag säga. Man måste ju 

tänka lite så annars så, blir det ju väldigt fritt. Då kan man vara femton år och inte kunna gå eller prata 

och det är inget konstigt. Men så kan man ju inte ha det heller. (skratt) Man måste ju ha en…. vissa 

ramar.  

 
I exemplet ovan uttrycker pedagogen en tanke om att de måste jämföra barnen utifrån åldern, även 

om det finns ett visst motstånd för man ska inte. Pedagogen söker också finna någon gräns för det 

normala och uttrycker omöjligheten i att inte veta var gränsen går, att vara femton och inte kunna 

gå eller prata. Stadietänkande träder fram och får här inget motstånd, då repliken blir obesvarat i 

gruppen och samtalet kommer in på ett annat ämne. Något senare, när samtalet kommer in på hur 

utvecklingsplanerna skulle kunna förbättras, framhålls av pedagoger att de önskar förtydligande 

under varje punkt i utvecklingsplaner. Då kommer åldern upp igen: 

52: Det måste väl vara åldersrelaterat. 

53: Ja, det är svårt åldersrelaterat. De utvecklas ju lite olika. Barnen kanske liksom koncentrerar sig på 

det motoriska. Det är kanske språket, liksom, halkar efter, men det för att de jobbar, så det är lite svårt 

då. 

54: Då är man inne i det här med bedömning, alltså. Då, då är det nog inte riktigt det vi ska göra.  

55: Nej, fast samtidigt så vill man ju se barnens signaler så tidigt som möjligt. I alla fall skulle jag vilja 

göra.  

56: Men, oftast så är det ju så här, då halkar flera saker efter. Oftast så är det ju om det är nånting… 

varningsklockan gör ju att, då är det liksom flera grejer som inte liksom hänger med. Men ofta så sker 

ju utveckling så att barnen koncentrerar sig på ett område. Och sen så, ah, så successivt, liksom 

utvecklas vidare.  

57: Fast då ser man ju det. Att kanske motoriken har utvecklats jätte bra, a, men då kan man ju förstå 

att språket kanske hamnat efter. Det är det jag menar, att man kan jämföra liksom då. 

58: Fast, det ser man ändå, utan att liksom skriva att man ska titta specifikt på det. Märker du liksom 

att alla, både språket och motoriken och sociala kontakten inte fungerar, ja, men då är det ju liksom… 

nånting. (skratt), som man måste uppmärksamma.  

59: Ja, precis, och då nånstans så handlar det ju om att man själv måste ha aktuella kunskaper, inte nåt 

som gammalt 80-, eller 70-talet, utan man kanske måste ha fyllt på, med nånting ny, det kommer ny…/ 

60: … ny forskning, hela tiden.  

 
Utvecklingspsykologisk syn på barnens utveckling träder fram igen i pedagogernas utsagor, men får 

nu motstånd av en motdiskurs där utvecklingen inte ses som linjär. Att använda metafor att se 

barnens signaler, kan tolkas som en argumentationsteknik, där pedagogen försöker övertyga. 

Barnen signalerar hela tiden och då måste vi se det som duktiga pedagoger. Men en 

motargumentation blir också en metafor, varningsklockan som ringer om det är fler saker som inte 
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hänger med. Därför behöver man inte skriva ner det man ska titta på. Dessa två diskurser kämpar 

för hegemoni och kampen avgörs genom att benämna forskning. Åldersrelaterat förkastas därmed 

som något gammalt. I talet uttrycks också ett behov av att vara yrkeskunnig och fylla på med ny 

forskning.   

”Bitare” och andra ”sorters” barn 

Det ställs en fråga i nästa grupp om vad det är som gör att de kontaktar kommunens resursteam: 

61: Det är ju svårt… man kanske tycker att det väcker oro liksom…/ 

62: … att man inte riktigt vet hur man ska gå vidare för att stärka. Det kan var både socialt eller 

motoriskt, språk…/ 

63: …det kan också vara bitare…bitare kan man ju skriva ett åtgärdsprogram om för att kunna sitta 

och diskutera med föräldrarna, hur man går vidare med, och kunna få hjälpa och det… 

64: Få lite hjälp och få ett verktyg liksom på hur vi ska… möta det här barnet.  

65: Ja, det behöver inte va så allvarligt! 

 
Genom att benämna barn som bits ibland, som bitare, har pedagogerna tilldelat dem en 

grupptillhörighet. Och när man konstaterat problemet då kan även föräldrar involveras och ett 

åtgärdsprogram kan skrivas och då blir barnens ”diagnos” ett nedskrivet faktum. Även om det 

uttrycks som att det inte behöver vara så allvarligt, så är det ändå tillräckligt allvarligt för att bjuda 

föräldrar till samtal och skriva ett åtgärdsprogram. Och när man fått veta hur man ska möta denna 

bitare och fått lite tips och idéer, då har man fått verktyg för att kunna möta alla andra bitare.  

A: Om ni tänker generellt… om ni tänker på alla de här utvecklingsplanerna och åtgärdsprogram ni 

skrivit, vilka barn i förskolan är i behov av stöd?  

66: Men… hur tänker du, tänker du särskilt sort barn… tänker du…? 

A: Alltså, överhuvudtaget. Vad är det för problematik som ni upplever att… det här barnet är i behov 

av stöd?  

67: Destruktiva barn, oroliga barn…/ 

68: … det sociala…/ 

69: … okoncentrerade kan det ju va…/ 

70: … att de har svårt att samspela med kompisar. 

71: Svårt att kunna ta kontakt! 

72: Tar kontakt på fel sätt! 

73: Alla barnen vill bli sedda… väldigt mycket idag! Det är stora grupper och … 

 
I exemplet framhålls en tanke om att det finns olika sorters barn. Det som kan utläsas av alla olika 

konstruktioner som förekommer är att det finns en ideal, en gräns för vad som kan betraktas som 

det normala. Barnen vill bli sedda, men väldigt mycket. De kan ta kontakt, men gör det på fel sätt. 

Barnen förväntas samspela med sina kompisar, men då ska det inte vara på fel sätt och de ska inte 

ha svårt för det. Samtalet kommer in på hur viktigt det är att någon utifrån, exempelvis 

specialpedagog kommer och observerar. I flera grupper uttrycks det att många gånger får pedagoger 
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en möjlighet att se på barnet i ett annat ljus och att det som de uppfattade som problem, inte 

behöver vara ett problem längre:  

74: Ja, men man kanske ska tänka lite så, varför… varför, vad heter det, det här beteendet eller det här 

liksom när man gör så här, varför väcker det såna känslor hos mig? Att man måste relatera saker 

mycket mera till sig själv. Varför får inte barna klättra högt när jag är med, eller varför tycker jag att 

det är jätte jobbigt när de skriker eller… och den andra, tycker inte att det verkar rörigt vid maten och 

jag tycker att det är precis normalt att vi pratar och är många. Och andra tycker att det ska vara tyst och 

rent och liksom, och inte kladda och så här. Man har så olika… och det beror mycket på en själv, hur 

man uppfattar saker. Och sen så skulle man vilja ha en mindre barngrupp, för då blir det mer utrymme 

liksom för varje barn och så kan man ju… själv, man har ju mer tid för varje enskilt barn. 
 

I talet uttrycks en medvetenhet om sin egen roll i barnens sätt att förhålla sig i olika situationer. 

Men även att olika pedagoger kan förhålla sig olika i olika situationer som i sin tur påverkar hur vi 

uppfattar barnen och vad vi betraktar som normalt. Det lyfts en tanke om behovet att tvinga sig 

själv till introspektion, men också ett behov att få mera tid för det.  

Tvåspråkiga, halvspråkiga, språksvaga och andra språkrelaterade 
konstruktioner av barn och deras föräldrar 

Språk och språkande lyfts i pedagogernas tal fram som betydelsefullt. Pedagogerna framställer 

språket som något som ingår i mycket annat och ett utvecklat språk blir i talet en förutsättning inte 

bara för kommunikationen utan också den emotionella förmågan och den sociala kompetensen. 

Brister i språket är också något som utgör en av anledningar att söka hjälp av kommunens 

resursteam. När pedagogerna i samtalet kommer in på barn i behov av stöd, är det flera av dem som 

nämner flerspråkiga barn. Aspekten som lyfts som viktig är att ha modersmålsstödjare som kan 

stödja barnens modersmål och vara en viktig länk till andra barn vid konflikthantering: 

75: Sen är det ju också viktigt här att samarbeta med våra modersmålstödjare. Det är mycket… Här 

kan det handla just om att man är språksvag och kanske behöver jobba med sitt hemspråk också, så där 

är det ett jätte viktigt samarbetspunkt och hitta hur man ska kunna utforma deras arbete här med de 

barn som verkligen behöver stärkas i sitt hemspråk. Hur de kan stödja, också kanske stödja i andra 

aktiviteter om barnet kanske är otryggt för att de känner, det här klarar jag inte riktigt av. 

Modersmålsstödjarna kan också vara en stor trygghet i det …/  

76: … En länk till de andra barnen också om barnet inte har möjlighet att göra sig förstådd, eller om 

det uppstår konflikter som modersmålsstödjarna kan vara ett stöd där.  
 

Genom att betona mycket framhåller pedagogen här vikten av modersmålsstödjaren men också sina 

egna tillkortakommanden då det gäller barn med annat modersmål än svenska. Pedagogen lyfter 

fram behovet av hjälp med att utforma stödjande aktiviteter men också den trygghet det innebär att 

ha någon med denna kompetens. Modersmålsstödjaren ses som viktig för att reda ut konflikter som 

beror på att barnen inte kan göra sig förstådda av den enspråkiga pedagogen. I talet framhålls att 

även föräldrar kan stötta hemma:  
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77: Men som med språket och så, också liksom… språksvaga. Att föräldrarna också får vara med och 

stötta och hjälpa och läsa böcker hemma. 

78: Och bara en sån sak som är viktig när de pratar sitt hemspråk hemma och där är det viktigt att inte 

föräldrarna backar och känner att det är så viktigt att mitt barn lär sig svenska för att vi är i Sverige. 

Det är jätte viktigt att de får sitt hemspråk så de inte blir halvspråkiga utan att de blir tvåspråkiga. Men 

det finns ju de föräldrar som gärna kanske vill backa lite. Svenskan är ju det viktigaste nu när vi bor i 

Sverige.     

Att vara halvspråkig, kan tolkas som att ha ett halvt språk. Skulden för deras halvspråkighet läggs 

på föräldrarna som inte förstår vikten av modersmålet och gärna vill backa. Att backa kan tolkas 

som att ta ett steg tillbaka och underordna sig majoritetssamhället. När dessa barn får benämningen 

halvspråkiga riskerar de komma i underläge i förskolans praktik. Normen konstrueras utifrån de 

svensktalade kompisar som har ett helt språk. Flytande signifikant blir här flerspråkighet. Den 

återfinns i förskolans språkdiskurs samt i diskursen om föräldrar. Den tilldelas olika betydelser 

genom att olika begrepp knyts till det. I hemmet får modersmålet en överordnad roll i förhållande 

till svenskan. Först då nämns förmågan att behärska två språk, som gör att barnen blir tvåspråkiga. I 

denna diskurs blir inställningen till flerspråkighet positiv och ses som en förmåga. Det blir 

föräldrarnas ansvar att hjälpa de att bli tvåspråkiga likaväl som det blir föräldrarnas misslyckande 

när de inte förstår att modersmålet är viktigt och därmed gör barnen till halvspråkiga. 

Inställningen till flerspråkighet inom förskolans språkdiskurs beskrivs som en svaghet. Här får 

svenskan en överordnad roll i förhållande till modersmålet. När flerspråkighet blir något som ska 

bedrivas inom förskolans ramar, uttrycks det av pedagogerna som något svårt. Möjligen finns det 

utrymme för att stötta de i deras flerspråkighet inom förskolan också men då blir det 

modersmålsstödjarnas angelägenhet. Ordet hemspråk används konsekvent under hela samtalet, 

istället för modersmål. Dessa ord har tillhörighet i olika diskurser när det gäller synen på 

tvåspråkighet. Ordets användning förstärker ytterligare synen på flerspråkighet som föräldrarnas 

och modersmålsstödjarnas angelägenhet. Samtalet flyter på och språksvaga barn kommer i fokus 

igen när det ställs frågan om vilka barn i förskolan är i behov av stöd: 

79: Alltså hos oss eller? … ofta handlar det ju om två bitar, den sociala biten, att man har svårt att… att 

man inte kan lekkoden t.ex. att man inte kan läsa koppling själv utan måste ha hjälp och plus den 

språkliga biten att många barn är ganska språksvaga när det gäller, när det gäller svenska språket när 

de kommer till (förskolans namn). Att de behöver mycket stöd där och då har vi ju det stöd… 

materialet som vi har där är att vi använder mycket kort så att tydliggöra. 
 

Här konstrueras flerspråkiga barn som ganska språksvaga redan vid sitt inträde till förskolans värld 

och de som behöver mycket stöd. Att barnen kanske redan behärskar ett annat språk får inte någon 

betydelse eftersom svenskan, som tidigare exempel visar har en överordnad roll i förhållande till 

modersmålet inom förskolans språkdiskurs.  
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80: Det är svåra ord… för våra föräldrar!  

81: Jag tycker att det är bra det här! Det är tre frågor, det är ganska korta enkla frågor som kan 

innehålla mycket som gör att våra föräldrar kommer att lättare kunna förstå vad det är vi pratar om! 

82: Vi tänker så hela tiden, för det måste vi ju göra! 

   

83: … och det är som nu. Vi har ju haft inskolningssamtal i slutet av hösten nu och då är det flera av 

våra utländska föräldrar som sa att papper från förskolan, det har de slängt, för deras barn ska inte gå i 

skola… utan de väntar på papper från dagis.  

Utvecklingsplanen innehåller svåra ord för deras föräldrar, lyfts det i talet, som underförstått menas 

utländska, vilket också kommer fram i citat två. Dessa föräldrar benämns våra utländska föräldrar 

vilket kan tolkas innefatta alla som har utländskbakgrund. De tilldelas en grupptillhörighet med 

relativt likartade kunskaper i svenska. Därför måste innehållet i utvecklingsplaner anpassas för att 

passa dem. Men det är bra att frågor är enkla, korta, så att de lättare ska kunna förstå. Våra kan 

tolkas som om det är vi som har dem och därmed blir eventuella svårigheter också våra. Detta blir 

tydligare i citat två då det lyfts missförstånd. I nästa citat framträder också en skillnad mot det 

andra, det som inte är utländskt som i sin tur leder till olika förutsättningar för flerspråkiga barn i 

samma pedagogs utsaga: 

84: Jag menar, har man ett barn som kommer från Somalia placerad på A (deras förskola) så är det inte 
samma sak som ett svenskt barn som går på B (en annan förskola med liten andel flerspråkiga barn).  

Flera: Nej, precis! 

85: De har ju olika förutsättningar, men de ska ha samma möjligheter! Det är ju det, de ska ha 
samma… 

86: Fram till samma… men det är olika väg! 

 
Här påtalas indirekt svårigheter med att arbeta med en heterogen barngrupp utifrån kulturell 

bakgrund. Det finns också en vision hos pedagoger att de ska ha samma möjligheter som 

svensktalande. Vad som närmare menas med samma blir svårt att hitta ord för, även när 

pedagogerna hjälps åt. Här kan man ana att samma möjligheter riskerar att bli till ett retoriskt utryck 

och därmed också ett tomt tecken9.   

Sammanfattande tolkning 

Olika konstruktioner av barn förekommer i pedagogernas utsagor och är relaterade till förmågor, 

egenskaper och ålder. Barnen delas i olika kategorier som bitare, språksvaga, okoncentrerade, vilket 

kan tolkas som en strävan att göra ”problemet” mera hanterbart och kanske också avsäga sig 

ansvaret. Markström (2005) har i sin studie analyserat olika konstruktioner av barn och finner det 

som skulle kunna kallas för ett ”lagom barn”. De ska vara sociala men samtidigt självständiga 

också. Barnen jämförs med sig själva, andra, men också med pedagogernas bild av det normala 

                                                      
9 Ett tomt tecken används inom diskursanalys för att beteckna ett ord vars innebörd inte är 

framförhandlat.  
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barnet. I talet framhålls vikten av att få stöd av professionella som enligt pedagogerna bidrar med 

ett annat perspektiv och det som är problem behöver inte vara det alla gånger. Social kompetens är 

viktig, men att kunna ta för sig är det rätta bilden i likhet med pedagoger i Granboms studie (2011),  

att förskolan inte passar alla barn och det är de tysta barnen. Det menar hon står i kontrast till att 

förskolan ska vara en plats där barnen utvecklar sin sociala kompetens. Även när det gäller ålder, så 

varierar synen på yrkesrollen med barnens ålder, menar Granbom. Språkets betydelse för 

barnsutveckling har en hegemonisk ställning och samtliga grupper i min studie lyfter dess 

betydelse. När det gäller flerspråkighet får det en ännu viktigare roll. Det svenska språket får en 

överordnad ställning i förskolan och något som pedagogerna upplever att de arbetar mycket med 

och ser det som sitt uppdrag. Flerspråkigheten däremot verkar vara något som föräldrarna och 

modersmålsstödjarna ska ägna sig åt och här utesluter pedagogerna sig själva ur denna diskurs. 

Enligt Nordin-Hultman (2006) blir utvecklingsplaner som en berättelse om det som varit och det 

som kommer att bli och på så sätt lämnas lite utrymme eller vikt vid det som pågår just nu. 

”Den nya läroplanen” och utvärdering 
Den reviderade läroplanen lyfts i samtliga grupper som något som har lett till utarbetning av nya 

utvecklingsplaner och i några grupper även till ett förändrat arbetssätt. När det kommer upp frågan 

om det nya avsnittet i läroplanen som handlar om utvärdering, att följa upp och dokumentera varje 

barns utveckling och lärande och utifrån det utvärdera verksamheten, uttrycker pedagogerna 

osäkerhet. Frågan åtföljs av flera pauser i samtliga grupper och även när frågan förtydligas av mig 

och kopior av avsnittet delas ut, har pedagoger svårt att svara på vilket sätt de arbetar för att 

utvärdera verksamheten. En av grupperna ber om att få hoppa över frågan. I två av grupperna, som 

även förändrat sitt arbetssätt, uttrycker pedagoger att de måste titta på sitt arbetssätt och miljön de 

erbjuder barnen för att kunna utvärdera. Citat under denna rubrik kommer från dessa två förskolor. 

De uttrycker vidare att läroplanen innehåller inga mål att uppnå utan bara mål att sträva mot. Förut 

var det mera en checklista och nu skulle man fokusera på vad barnen kan, är intresserade av och 

nyfikna på. 

87: Om man tänker på de här tre orden (trivsel, utveckling, lärande)… nu vet jag inte om det finns nån 

annan förskola nånstans som har några färdiga dokument som rör sig om de här, för läroplanen är ju 

ganska ny, just med de här skrivningarna och då…/ 

A: … hur menar du då? Hur menar du att den är ny? Menar du att …/ 

89: … ja, den här reviderade alltså. Jag… jag tror inte att det stod riktigt så här i den förra. Eller i varje 

fall så har jag inte uppfattat. Jag har kanske inte läst det lika noga (skratt) som den här nya. Och det här 

kom ju nån annan med. Så det här har jag inte fått tänka till… i det gamla har man inte fått tänka till, 

själv.  

 
Den reviderade läroplanen benämns som ny och av pedagogens utsaga kan man utläsa att den i det 

här fallet verkligen är ny. För varje mening i sista repliken blir modaliteten lägre – jag tror inte, i 
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varje fall, kanske. Det tyder på osäkerhet och som även uttrycks i talet, har inte pedagogen läst 

läroplanen så noga tidigare. Men det kan också tyda på att behovet inte fanns, för de gamla 

dokumenten kom nån annan med och då har man inte fått tänka till själv. Alltså, när dokumenten är 

färdiga och framtagna av någon annan, verkar det inte finnas samma behov av reflektion. Följande 

två citat kommer från samma grupp: 

90: I Läroplanen vi utgår ifrån… ifrån barnet… så att vi inte ska göra bedömningar, utan man ska utgå 

ifrån… (paus)… Å… nu hittar jag inte ordet! Det är inte barnen man ska utvärdera utan det är snarare 

verksamheten.../  

91: … och oss själva. Det är vi som ska se, vad kan vi ha gjort annorlunda för att det skulle ha blivit en 

bra utveckling. 

 

92: … att hitta balansen… vi diskuterade väldigt mycket, både i arbetslaget och tillsammans på hela 

huset. Så, man… man har rätt så bra grepp om det. Vi måste ju se var barnet ligger för att kunna… vad 

de kan och vad de är intresserade av för att kunna utvärdera vårt arbete.  

93: Då är det ju ändå inte barnen vi bedömer utan då är det ju ändå vårt arbete som… hur kunde vi ha 

gjort annorlunda, vad kan vi göra annorlunda för att ge bättre utmaningar. Eller fånga upp. 

94: Det är ju så vi tänker nu utifrån våra verkstäder. Vi har utvärderat det flera gånger, vi har ändrat på 

det, men det är inte barnen vi har ändrat på!  

95: Nää… 

96: Det är ju arbetssättet! 

97: Ja, det är ju vårt arbetssätt och vad vi ska göra och var vi befinner oss och…/  

98: … Vi jobbar mycket så och vi har pratat mycket så… på huset ett tag nu… att det just är så … att 

det är ju oss själva… att det är vi som…/ 

99: … Och att alla är med på samma… på samma båt. 
 
I ovanstående utsagor kan man utläsa en överanvändning av ord som utmaningar, intresse. Citaten 

innehåller även många pauser och det kan tyda på en osäkerhet. Det kan tolkas som ett spår av 

kompetensutveckling och de många samtal de haft, som pedagogerna själva framhåller. Därför 

uttrycker de att de har rätt så bra grepp om det. Alltså, hur ska man utvärdera verksamheten utifrån 

det nya avsnittet i läroplanen. Något annat som kan utläsas i utsagorna är interdiskursivitet, var 

barnet ligger som hör hemma i en annan diskurs än den som pedagogerna är på väg att öppna upp 

för. Osäkerheten kan utläsas genom kortare paus och att pedagogen rättar till sitt uttalande, genom 

att benämna ord vad de kan och är intresserade av. Här använder hon sig av det gemensamma 

symbolspråket och ordet som finns i utvecklingsplaner. Dessa pedagoger har tagit till sig något nytt 

men på något ytligt nivå och mening behöver förhandlas fram. Spår av tidigare diskurser finns kvar, 

men pedagoger försöker ta avstånd från det och uttrycker att det är ju ändå inte barnen vi bedömer. 

I den avslutande repliken i sista citatet använder pedagoger en metafor, alla är med på samma båt. 

Tillsammans med överanvändning av vi samt vi har pratat mycket, så tänker vi nu, kan tolkas som 

en argumentationsteknik för att övertyga att alla verkligen är med. Men det kan också tolkas som att 

pedagogerna uttrycker en önskan att få alla med på båten, vilket kanske inte är fallet. En önskan att 

få alla ombord kan här utläsas. I gruppen tas upp frågan om likvärdighet: 
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100: Sen är det ju just att få precis likvärdigt… det är ju otroligt svårt. Att få en likvärdig förskola för 

alla, alltså, det är ju ett enormt arbete. Det är bra att det finns nerskrivet på pappret, men… 
 
Likvärdighet verkar vara svårdefinierat. Det är en stor diskurs och det kan hända att den här blir ett 

tomt tecken. Att det ska vara likvärdigt för alla är något ouppnåeligt och kan finnas bara på pappret. 

Alltså, som ett abstrakt begrepp som inte nödvändigtvis behöver omsättas till praktik. I gruppen 

nedan lyfts frågan om likvärdighet och pedagogerna pratar om att de har mycket spel, många saker: 

101: Sen har ju varje barn ett utbud, man kan ju välja!  

102: Det är samma valmöjligheter för alla barn.  

 

I talet lyfts att barnen har tillgång till samma saker och att de kan välja. Det tyder på att ansvaret 

läggs på barnen, att själva skapa likvärdighet, samt att likvärdighet handlar om saker eller 

”görandet”. 

Sammanfattande tolkning 

Det nya avsnittet i förskolans läroplan, verkar pedagogerna inte ha diskuterat. I en av grupper har 

man diskuterat, men mening är inte konstruerad då samma ord återkommer hela tiden som ett spår 

av fortbildning och gemensamma reflektioner. Det verkar vara svårt att formulera på vilket sätt de 

utvärderar verksamheten genom att bedöma varje barns utveckling, som läroplan för förskolan 

(Skolverket, 1998/10) initierar. Flera grupper pratar om likvärdighet som tillgång till samma saker 

och att göra eller också inte behöva göra samma saker. Likvärdighet är en stor diskurs och det kan 

handla om lika kvalitet, lika utbildning eller kompenserade utbildning (Skolverket, 2012) men det 

är ingenting som lyfts i talet av pedagoger. 

Diskussion 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur barnet i behov av stöd konstrueras i pedagogernas tal. 
I detta avsnitt ska jag försöka ställa mina resultat mot tidigare forskning i en ambition om att 
möjligen få skapa nya utsiktspunkter. Fokus kommer huvudsakligen att ligga på fyra teman: 
Problematisering av utvecklingsplaner, ordens makt och styrning, konstruktioner av barn, 
och tolkningar av läroplanen.  

Varför utvecklingsplaner? 
En återkommande svar i pedagogernas utsagor var att den kunskapen som kommer fram genom 

utvecklingsplaner är var barnen befinner sig och står. Min tolkning blev, på utvecklingskurvan. När 

vi utgår ifrån färdiga mallar, menar Elfström (2005) begränsar det vårt synfält till färdiga kategorier 
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och bottnar inte i nyfikenhet utan snarare att leta upp avvikelse. Då blir syftet kompensatoriskt, 

vilket i sin tur bygger på en föreställning om normalitet. Den slutsatsen kan man även dra av min 

studie. Men förutom att konstatera avvikelse, blickade pedagogerna bakåt, vilket menar Nordin-

Hultman (2006) leder till att vi missar det som händer här och nu. I några enstaka fall pratar 

pedagogerna om miljön efter ledande frågor, men barnet i min studie verkar separeras från den 

sociala och fysiska miljön.  

Som både tidigare forskning och mitt resultat visar är det inte helt oproblematiskt att arbeta efter 

färdiga mallar som någon annan tagit fram. Förskolorna i studien har börjat arbeta med egna mallar 

men när det inte finns en kvalificerad samtalsledare som kan ifrågasätta och utmana deras tankar 

riskerar även de nya utvecklingsplanerna att bli godtyckliga och oreflekterade där gamla diskurser 

dröjer sig kvar och står i vägen för förändring. Lenz-Taguchi (2004) menar att ord byts ut ibland 

men det är den rådande diskursen som kommer att styra blicken vi har på barnen. Att förändra visar 

sig i studien, inte vara så enkelt, som att ändra utvecklingssamtalens underlag. Förändringsarbete 

kräver en djupare förståelse för den praktik där det skapas möjligheter för barn. Det kräver att 

stanna upp och funderar över sådant som man inte brukar fundera över, liksom mod att utmana och 

ifrågasätta invanda och för givet tagna föreställningar om barn och deras kunskapsskapande 

(Assarson, 2007, 2009).  Med tanke på vilken makt texter i pedagogernas dokument har över deras 

tänkande och handlande, och med tanke på att de blir till som framgår av resultatet på godtyckliga 

grunder, är det ytterst angeläget att ställa sig frågan, varför finns det utvecklingsplaner? För vem? I 

syfte att kunna kvalitetssäkra och utvärdera verksamheten, som läroplanen (Skolverket, 1998/10), 

något otydligt, initierar eller i syfte att bedöma barns utveckling efter förlegade mallar som visar 

när barnet avviker från majoriteten? För att identifiera deras annorlundaskap, tilldela dem 

grupptillhörighet som exempelvis ”bitare” för att lättare kunna avsäga sig ansvaret och söka hjälp. 

För det blir mera hanterbart när barnen är diagnostiserade än när de förbryllar och vi inte vet var vi 

ska placera dem (Assarson, 2007). Samtliga grupper lyfter föräldrasamarbete och delaktighet som 

en viktig del i deras arbete. Men hur stor möjlighet har de till inflytande att frånsäga sig allt mer 

dokumenterade och att deras barn blir bedömda efter mallar som pedagogerna godtyckligt plockat 

fram från olika böcker? Har de rätt att säga ifrån eller har pedagoger bestämt när och hur de ska 

vara delaktiga och de bara underordnar sig då det finns en tro att det ändå är pedagoger som bäst 

kan deras barn (Markström, 2007)? 

Att konstruera skillnad 
Barnet verkar separeras från förskolemiljön i min studie, men även i tidigare forskning (Markström, 

2005: Vallberg-Roth, 2011). Men barnet kan aldrig vara avvikande i sig självt, utan alltid i relation 

till normen, menar Börjesson och Palmblad (2003). Ett något oväntat resultat är att flerspråkiga 

barn konstrueras som barn i svårigheter redan vid sitt tillträde i förskolans värld. Normen 
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konstrueras utifrån svenskspråkighet, som även Vallberg-Roth (2011) visar i sin undersökning, 

speciellt i områden med övervägande antal flerspråkiga barn. Barns kompetens konstrueras då i 

förhållande till en enspråkig svensk agenda där det flerspråkiga barnet riskerar blir missbedömt. Det 

blir oklart om problemet är barnets, pedagogens eller verksamhetens. Min tolkning förstärks av 

Skolinspektionens rapport (2011: 10) att pedagogerna inte vet hur de ska stödja deras flerspråkighet 

och att en majoritet av pedagogerna inte arbetar aktivt med det. Som resultat visar får diskurs om 

flerspråkighet en underordnat ställning i förhållande till svenskan och att barnen redan behärskar ett 

annat språk får ingen betydelse i förskolans diskurs om flerspråkighet. Här kan lyftas en annan 

viktig fråga. Nämligen, det svårdefinierade begreppet likvärdighet. När flerspråkiga barn 

konstrueras som språksvaga, redan när de börjar förskolan, riskerar de mötas av låga förväntningar 

och frågan är då om de kommer att få en likvärdig utbildning.  

 
Pedagogisk dokumentation förknippas med talet om det kompetenta barnet, enligt Bjervås (2011). 

Men begreppet riskerar att bli normativ, anser hon, då det även här finns ett tänkande om hur ett 

barn borde vara. Vem är det kompetenta barnet och ryms alla barn under begreppet? Är det ett barn 

som syns och hörs, som kan ta för sig, som pedagogerna i min studie uttrycker det? Ett barn som är 

nyfiket, medforskande och medkonstruktör som exempelvis Lenz-Taguchi (2000) menar? Om man 

skulle försöka sig på en dekonstruktion av begreppet, måste man kunna se dess gränser och allt det 

inte är. På så sätt skulle man kunna säga att det inte är det tysta barnet, barnet som inte syns, som är 

blygt, ointresserat och konstruktör. Många av dessa kategorier lyfts i pedagogernas utsagor och 

frågan är då hur ska dessa barn positionera sig inom diskursen om pedagogisk dokumentation? 

Även om pedagogisk dokumentation innehåller dekonstruktiva inslag, som Lenz-Taguchi (2000) 

menar och även om hon uppmanar till ”oupphörligt dekonstruerande” (s. 275) av pedagogisk 

praktik, så kan man ändå ställa sig frågan, som Bjervås (2011) gjorde, kan det inte bli så att ”barns 

sårbarhet och behov av stöd inte får, bör eller blir möjligt att synliggöra genom pedagogisk 

dokumentation” (s. 217). Även om postmoderna forskare menar att pedagogisk dokumentation är 

ett bättre alternativ för bedömning av barns kunnande än de kategoriserande tester där barnen 

bedöms som inte tillräckligt kunniga, så kan det inte vara en gång för alla. En mera kritisk hållning 

från de forskare som förespråkar pedagogisk dokumentation är att eftersträva, enligt min mening.  

Det är oftast barnen och inte de pedagogiska miljöer de vistas i som pedagogerna fokuserar på, 

enligt Nordin-Hultman (2006). Det framgår även av mitt resultat, men det framgår också när man 

tar ett mera reflekterande perspektiv och när ledningen skapar utrymme för reflektion, kan man 

utforska alternativa sätt att tänka. En pedagog uttryckte att man måste relatera saker till sig själv 

och hon frågar sig ”Varför väcker det såna känslor hos mig?”. Det kan också tilläggas, om ett barn 

upplevs som okoncentrerat, så måste man också fråga sig vilka möjligheter har man själv som 

pedagog skapat för att det ska kunna vara på ett annat sätt? Vad betyder okoncentrerad? Hur länge 
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måste man vara koncentrerad innan man blir okoncentrerad? Finns det något i verksamheten som är 

värt att koncentrerar sig på?  

Bauman (1996) menar att alla val vi gör och alla våra handlingar kan påverka någon annan på ett 

sätt som vi omöjligt kan förutse just då. Relaterat till pedagogiska sammanhang kan man dra 

slutsatsen baserat på Baumans resonemang att sättet vi ser på barnen eller bedömer kan påverka 

dem på ett sätt som varken vi eller barnen själva kan förutse just då. Även om det finns en viss 

hopplöshet i resonemanget så är det ändå möjligt att få syn på sina egna och andras konstruktioner 

genom reflektion, enligt min mening. Men, det är ingen lätt uppgift. Haug (2003) framhåller att 

postmodernistisk forskning han granskat bjuder på spännande perspektiv och antyder att vårt 

tänkande och handlande begränsas av diskursiva ramar och det kan vara så att pedagogerna inte 

klarar av att bemästra dessa gränsövergångar på egen hand. Specialpedagogens roll kan vara att 

genom handledning synliggöra dessa ramar.  

Pedagoger, styrning och självstyrning 

Att vara utsatt för makten 

Maktaspekten är något som finns närvarande i hela studien och av resultatet framgår att pedagoger 

både styr, exempelvis barnen eller föräldrar, men att de också själva är utsatta för makten, genom 

de utvecklingsplaner som ska vara ett återkommande aktivitet varje termin. Som ”tvingar” 

pedagogerna att först observera barnen för att sedan skriva ner ”sanningar” om dem och få föräldrar 

att gå med på det. Normen finns implicit i dokumenten men även i pedagogernas oreflekterade 

förhållningssätt i synen på barnen.  

Markström (2005) riktar kritik mot Nordin-Hultman som enligt henne framställer pedagoger och 

barn som ”offer” helt styrda av makten och att den på så sätt också blir opersonlig. Markström 

däremot menar att även om förskolan är styrd av vanor och traditioner så kan även pedagoger utöva 

makten och är ”en aktörskategori bland andra som skapar och återskapar föreställningar och sociala 

ordningar” (Markström, 2007, s. 212). Den första tyder på en nästan total underkastelse de 

strukturella maktförhållanden, medan Markströms syn på den diskursiva makten verkar lämna 

relativt stort utrymme för pedagogerna att handla och skapa mening. Enligt min tolkning, relaterat 

till mitt resultat, skulle man kunna säga att ingen av dessa synsätt på diskursiv makt förefaller som 

relevant, utan är mera i enlighet med Dahlberg, Pence och Moss (2001) syn på diskursiv makt. De 

menar att det kan vara svårt för oss att distanseras från rådande diskurser som har en förmåga att 

begränsa vårt kritiska tänkande, men ”det finns en möjlighet till val och vägran i maktrelationer; 

individer kan lära sig att undvika en hel del styrning. ” (s. 52). Till och med Foucault erkände den 

möjligheten, men menade att det kräver stor ansträngning och ett ständigt reflekterande (Nilsson, 



 44

2008). Det är först när makten blir ”avslöjad” som vi kan fundera över om vi vill förändra något 

och skapa en ny mening (Elfström, 2005).  

Att ”avslöja” makten 

Vi kan motstå makten, verkar det som. Men, vilka är det förunnat att befria sig från diskursernas 

kedjor och kan alla göra det? Vem får yttra sig? Under vårterminen ska samtliga pedagoger lyssna 

på föreläsning om pedagogisk dokumentation och frågan är vad pedagogerna gör med kunskapen 

som förmedlas fram där? Här kan det handla om ledningens övertro på pedagogernas kompetens, 

eller ren naivitet och okunskap. Sådana insatser blir lätt fragmentariska då de olika delarna inte 

knyts samman. Hur ska pedagogerna göra det här stora steget och gå från en kategoriserande blick 

till dekonstruerande samtidigt som de utkämpar en evig strid mot klockan i en tid då de som innehar 

makten inte prioriterar reflektion? Hur går man från att bedöma barnen till att bedöma 

verksamheten? Dessutom, kommer pedagogerna att möta en annan diskursiv ordning i 

verksamheten än den som råder i ett föreläsningstillfälle. Dessa kommer i konflikt med varandra 

varför diskurserna måste omförhandlas och något eget skapas. Det är just i denna omskapande 

process som en specialpedagog kan synliggöra diskursiva ramar och hjälpa pedagogerna att öppna 

upp för nya konstruktioner. Specialpedagogens roll är något som lyfts i talet av pedagoger som 

menar att de bidrar med ett annat perspektiv och att det som var problem inte behöver vara det 

längre.  

I en av grupper lyfts utvecklingsplanernas, men även utvecklingssamtalens konstruerande karaktär, 

vilket visar att makten kan bli avslöjad även i en pedagogisk praktik trots den ständiga tidsbristen. 

Det som är intressant är att både pedagoger och föräldrar, som görs delaktiga i denna konstruktion, 

är med på det och att de på så sätt reproducera makten. Men det visar också att det skapar 

möjligheter att skapa en ny mening, vilket pedagogerna också gör, genom att ta fram nya dokument 

där de själva får utforma dem.  

När dokumenten styr blicken 
Utvecklingsplanerna i min studie var tänkta som samtalsstöd, men för varje intervju blev 

dokumentets makt tydligare genom att pedagogernas bedömande blick verkade uppstå i själva 

dokumentet. Makten i det skrivna kom att bli en av centrala aspekter i studien. Asp-Onsjö (2011) 

och Markström (2011) uppmärksammar på riskerna att det skrivna kan vara ”sanning” om barnet 

som påverkar hur vi ser på barnet och vilka möjligheter vi skapar för det i verksamheten. Orden i 

utvecklingsplaner har stor makt framgår av mitt resultat. De styr pedagogernas blick, skapar 

kategorier, utesluter, påverkar pedagogernas tankar och handlingar, begränsar deras synfält och 

synen på barnen. Men, de gör också att pedagogerna letar efter sådant som inte finns. Många gånger 

uttrycker pedagoger att de har en bild av barnen men när de tittat på punkter i underlaget, har det 

inte sett det i alla fall. Enligt Hjörne och Säljö (2008) har Hacking introducerat begreppet 
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”loppingeffekt” som lite förenklat handlar om att hitta det man letar efter. Om man är inställd på att 

det finns barn som är okoncentrerade, språksvaga eller obalanserade, så kommer man också att hitta 

dem i sin verksamhet. Det är vad dessa dokument kan få för konsekvenser. Därför kan det vara 

relevant att ställa sig frågan om utvecklingsplaner borde finnas i förskolan och på vilket sätt gynnar 

de barnen i så fall? Om de ska finnas kvar, ska de orden som återfinns i dokumenten väljas med stor 

omsorg och eftertanke. Det kan vara lätt att förföras av filosofisk retorik och metaforer oavsett om 

samma är möjliga i praktiken. Som föreläsningar eller när pedagoger tar intryck av andra förskolor 

eller böcker för att utforma sina utvecklingsplaner. Man kan inte ta något nytt för att det låter bra. 

Det måste vara förankrat på varje förskola och hos varje pedagog. Dahlberg, Moss och Pence 

(2001) menar ”att teorier kan fungera inte bara som metoder för att styra och kontrollera individer, 

utan också som redskap för att ifrågasätta denna styrning och kontroll, genom att problematisera ett 

tänkande som sitter djupt och tas för givet. Kort sagt: teorier är tveeggade. I pedagogisk praktik kan 

de till exempel fungera som hinder för förändring men också instrument för förändring” (s. 19). 

Utifrån resultatet skulle man kunna säga att det finns exempel på båda aspekter. Här har 

specialpedagogen en viktig roll. Precis som en av pedagogernas många uppgifter är att utmana 

barnens tankar vidare, ligger specialpedagogens roll i att utmana pedagogernas tankar vidare.  

Att tolka läroplanen 
Det som är gemensamt för olika former av diskusanalys är att man avstår från frågan varför någon 

beter sig på ett visst sätt eller de bakomliggande orsaker för det som uttalas. ”Diskursanalys ställer 

därför materialet på lika nivå och representationsmönster oberoende av vilken social status som en 

text har.” Börjesson och Palmblad (2003, s.17). Därför har det varit möjligt att inta en kritisk 

hållning även vid läsning av Skolverkets skrifter och styrdokument, då dessa inte kan betraktas som 

mera sanna än exempelvis pedagogernas egna dokument, eftersom båda producerar både kunskap 

och makt.  

 

Enligt Bjevås (2011) och Lutz (2009) är läroplanens formuleringar många gånger både vaga och 

motsägelsefulla. Som tidigare sagt, har detta även uppmärksammats av Skolverket (2008) som 

exemplifierar förskolor som använder formuleringarna i läroplanen som argumentation både för och 

emot IUP i förskolan. Detta lämnas dock oreflekterat av Skolverket och relaterat till mitt resultat 

kan man säga att samma exempel kan återfinnas. På samma sätt som pedagogerna blir styrda 

genom styrdokument, använder de samma för att legitimera sitt arbete med utvecklingsplaner även 

om man i deras utsagor kan utläsa ett visst motstånd också. Deras motstånd kan tolkas som en 

medvetenhet om att det inte uttrycks i läroplanen att de ska arbeta med utvecklingsplaner. 

Samtidigt, läroplanens formuleringar och användandet av det mångtydiga begreppet dokument, kan 

ge pedagogerna en möjlighet att göra detta.   
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Det nya avsnittet i förskolans reviderade läroplan som handlar om uppföljning, utvärdering och 

utveckling, verkar inte ha fått något större genomslag i de medverkades pedagogers verksamhet och 

det blir oklart på vilket sätt de arbetar för att utvärdera verksamheten. Palla (2011) uttrycker 

optimism över just det här avsnittet och att Skolverket (1998/10) betonar att pedagogerna ska 

fokusera på att utveckla bättre arbetsprocesser, vilket menar hon ”betyder att det finns möjligheter 

att förskjuta fokus.” (s. 160) från den objektifierande blicken på barnet till verksamheten. Av 

Skolverkets (2004) utvärdering framgår att pedagogerna hade svårt att skilja på uppnående mål och 

strävans mål och att det var först i den andra utvärderingen (Skolverket, 2008), som de förstod vad 

strävans mål innebar, men då hade bedömningen ökat kraftigt istället. Nu när det uttrycks att ”varje 

barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och 

analyseras” (Skolverket, 1998/10, s. 14), samt baserat på mitt resultat där pedagogerna efterfrågar 

fler observationsverktyg, blir det svårt att dela Pallas (2011) optimism. Vad det nya avsnittet 

kommer att få för konsekvenser, blir en fråga för Skolverkets framtida utvärderingar.  

 

Likvärdighet är en stor diskurs, men blev svårdefinierat av pedagoger i studien och den blev ett 

tomt tecken. Syftet med införandet av förskolans läroplan var just att skapa förutsättningar för en 

likvärdig förskola med hög kvalitet (Skolverket, 2004). Som tidigare sagt, har Skolverket inte gjort 

någon utvärdering av likvärdighet i förskolan, förutom de nationella utvärderingar (Skolverket, 

2004, 2008) som dock mer är inriktade på kvalitet. Enligt Skolverket (2012) är kvalitet en av de 

viktigaste aspekterna inom diskursen om likvärdigheten. Men då uppstår nästa problem, vad är 

kvalitet och hur ska man mäta det? Haug (2003) har också laborerat med begreppet och menar att 

utifrån en postmodernistisk syn är kvalitet beroende av situation, sammanhang och betraktaren. Om 

man nu som postmodernistisk betraktare skulle försöka sig på en egen definition, skulle man kunna 

säga att kvalitet är att alla barn har lika kompetenta och engagerade pedagoger som har lika höga 

förväntningar på dem oavsett förutsättningar och som skapar bästa möjliga lärande miljöer. Har vi 

då en likvärdig förskola och kommer även de barn som är okoncentrerade, halvspråkiga och bitare 

att mötas med samma förväntningar som alla andra ”normala” barn? 

Förutom likvärdighet finns det många andra begrepp i pedagogernas utsagor som blev tomma 

tecken och som behöver förhandlas fram och fyllas med mening. Det är ofta ord som återfinns i 

pedagogernas utvecklingsplaner som innehåller spår av gamla diskurser, spår av fortbildningar och 

ord som ingår i det gemensamma symbolspråket.  
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Avslutande reflektion med poststrukturellt 
tillägg 
Valet av det poststrukturalistiska perspektivet i uppsatsen bottnar i en övertygelse om 

nödvändigheten att se sig själv som kulturbärande, social, historisk väsen som styrs och styr in sig 

själv för att skapa sin identitet i den bemärkelse som Foucault menar. Vi föds in i en värld som inte 

är vår. Den är redan under konstruktion, främmande, bestående av diskurser som funnits där före 

oss. När vi träder in i den övertar vi och inordnar oss i diskurens ordning men med en möjlighet att 

förhandla och omförhandla dess innebörder. I den postmoderna synen på utveckling kan det verka 

som om det bättre för alltid är dömt till ett varande i framtiden, något som aldrig kommer att 

komma (Derrida, 2003). Enligt min förståelse behöver man dock inte förkasta den modernistiska 

strävan att nå det sanna, det som skulle kunna vara bästa lösningen åtminstone tillfälligt. Faran 

ligger i att låsa sig fast i en best practice som inte ständigt blir utsatt för diskussion och 

omförhandling. De nya utvecklingsplanerna som pedagogerna i studien har skapat i en intention av 

att vara bättre, kan komma att gynna barnen och hjälpa pedagogerna att rikta blicken bort från 

kategorier. De pratar om barnens kompetenser, förmågor, utmaningar. Det kompetenta barnet finns 

i deras retorik, men lyser inte igenom i talet om praktiken. Vad finns det att göra? Derrida (2003) 

som egentligen suddade ut gränserna mellan det förflutna, nutid och framtiden säger:  

”Överhängande och efterlängtad återuppståndelse. Återfödelse eller gengång? När natten faller på vet 

man inte om det överhängande innebär att den väntade redan har återvänt. Har han inte redan anmält sin 

ankomst? Att anmäla sig själv, är inte det på något sätt att redan vara där? Man kan inte veta om 

förväntningen förbereder den kommandes ankomst eller om den återkallar upprepningen av det samma, 
av tinget självt som vålnad (What! ha’s this thing appear’d againe tonight?)” (s. 73).  

 
Om man leker med Derridas tanke och överför den till pedagogiska sammanhang, skulle det då inte 

vara möjligt att den framtiden vi drömmer om redan är här? Genom pedagogernas utsagor har den 

redan anmält sin ankomst och är alltså här? För att gå tillbaka till pedagoger och deras retorik, finns 

det inte en möjlighet att se det bättre, att se framtiden, och greppa tag om den innan den lyfter igen? 

Eller är det bättre, precis som ”en skola för alla” enbart ”möjlig genom sin omöjlighet” som 

Assarson (2007) uttryckte det? Frågan är också om vår vilja att se den är lika stark som kraften i 

våra drömmar och retoriken om en bättre framtid som ändå aldrig kommer att komma enligt 

Bauman (2004), men som gynnas av att vi ständigt söker den, enligt Derrida (2003). 

Man skulle kunna säga att våra val, tankar och handlingar inte är enbart våra. De är ett resultat av 

allt som hänt tidigare i både vårt men även andras liv, menar jag. Pedagoger väljer utifrån de 

diskurser som finns att tillgå (Börjesson och Palmblad, 2003). Pedagoger styrs och styr sig själva 

genom alla färdiga mallar, genom styrdokument, politiska mål och visioner, kommunala och lokala 

mål genom vilka pedagogernas handlingar och tankar reduceras till det möjliga och acceptabla. Det 

finns en viss hopplöshet över tanken, men genom att börja ifrågasätta det för givet tagna, kan de 

kanske med egen vilja skapa utsikter för andra möjligheter och utrymme att reflektera över sådant 
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som man inte brukar reflektera över (Assarson, 2009a). Som framgår av mitt resultat, är många 

stora diskurser som likvärdighet, oreflekterade och tas för givna. Genom att ifrågasätta är det 

möjligt att öppna sig för nya konstruktioner och utmana de rådande diskurserna. 

Många poststrukturalistiska forskare som Assarsons (2007, 2009a) och Lenz-Taguchi (2000, 2004), 

tvingar oss att tänka utanför ramarna och tänka det tidigare otänkta. De har tillåtit tanken att lyfta 

och befria sig. Att inte tänka i termer av antigen eller utan både och. De har låtit oss ana vad som 

kan finnas bortom horisonten. Vi behöver inte se på världen, varandra eller oss själva i termer av 

antigen eller. Framförallt inte på barnen vi möter dagligen. Som framgår av resultatet är det inte 

självklart att barnen kan få vara olika. Om de är halvspråkiga, så verkar de inte kunna vara något 

annat också, utan det får bli deras identitet i mötet med pedagogerna. Olika diskurser strider om 

makt, samexisterar, förhandlas och omförhandlas. I all denna rörelse ska förskolebarn hitta sin 

identitet och möta skilda förutsättningar. Likaså ska pedagogerna hitta och konstruera sin mening i 

denna rörelse i en tid då de som innehar makten prioriterar görandet inför reflektion och eftertanke? 

Eller, där sambandet mellan reflektion, talet och handlingar inte alltid uppenbarar sig för dem? 

Till sist 

Min förhoppning är att uppsatsen, även om den inte ger några enkla svar, ändå väcker nya frågor. 

För frågor föder nya frågor och våra tankar blir till något annat. Jag vill gärna avsluta med Michel 

Foucaults ord: ”Den som vet skiljer sig inte från den som inte vet genom det enkla faktum att han 

känner till vissa saker, utan genom det faktum att han inte längre är densamme, och att han har 

upphört att vara densamme från och med det ögonblick då han företog sig att veta en sak.” (citerad i 

Nilsson, 2008).  

Vidare forskning 
Under den egna lär- och skrivprocessen med denna uppsats, har många frågor väckts. En av dessa 

är frågan om pedagogernas handlingsutrymme när de själva inte aktivt medverkat i 

bedömningsmaterials utformande. Finns det möjlighet för pedagoger att tolka och använda det på 

annat sätt än de gör? Vilka styrningsmekanismen finns bakom att pedagogerna underordnar sig 

detta dokumenterande utan att ifrågasätta? Andra frågor som dykt upp under arbetes gång som 

skulle vara värdefulla att belysa är: 

Var kommer behovet av utvecklingsplaner i förskolan ifrån och hur kan bedömning som ideologi i 

förskolan problematiseras.  

Vilka identitetserbjudanden finns att tillgå för barnen utifrån dessa utvecklingsplaner? 
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Att göra en longitudinell studie där pedagoger ges möjlighet till handledning under tiden de 

utvecklar sin praktik och kvalitetssäkrar verksamheten utan att använda utvecklingsplaner. Vilka 

effekter skulle det ge avseende kvalitet och barnsynen?  

”Den dolda läroplanen” – förskolans praktik och pedagoger styrs till viss del av outtalade regler. 

Vilka konsekvenser kan det ha för barnens subjektskapande?  
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     Bilaga 1 
Hej! 
 
Mitt namn är Alma Vladavic och jag läser till specialpedagog vid Stockholms universitet. Under 
våren kommer jag att skriva ett självständigt arbete på avancerad nivå (magisteruppsats) och jag 
skulle behöva er hjälp! Jag undrar om era pedagoger är intresserade av att ställa upp på en 
gruppintervju? 
 
Det som är centralt för min studie är hur pedagoger skapar mening i den egna praktiken och vilka 
tankar de har kring bedömningsmaterial som används på era förskolor. Här tänker jag på underlaget 
ni använder inför utvecklingssamtal eller barnens utvecklingsplaner, men även annat material som 
exempelvis TRAS, om ni använder sådant. Jag är inte intresserad av vad som skrivs om enskilda 
barn utan mera vad pedagogerna anser om materialet. Jag vill gärna träffa pedagoger som arbetar på 
samma hemvist/avdelning, lämpligen under deras avdelningsplanering. Jag skulle behöva träffa 
dem en enda gång och gärna mellan fyra och sex personer (tre är också ok). Det kan vara både 
förskollärare och barnskötare. Samtalet kommer att ta högst en timme.  
 
Fredagar är jag studieledig och det är en bra dag för mig, men andra dagar är inte heller omöjliga! 
Jag kommer ut till er om ni så önskar! Jag skulle vara jätte tacksam om ni skulle kunna hjälpa mig 
att hitta några pedagoger som är intresserade eller om ni vidarebefordrar detta brev till några av 
dem så att vi kan bestämma tiden! Jag är tacksam om ni svarar på brevet även om era pedagoger 
inte har möjlighet att delta! 
 
 
Tack på förhand! 
 
MVH  Alma Vladavic  
 
tel.hem 0155-xxxxxx  
tel. arb. 0155-xxxxxx 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor      

       

1. Vad tänker ni på när ni ser det här materialet? Vilka tankar väcker det? 
(om de har med sig ifyllda utvecklingsplaner) Varför valde ni att ta med just den här 
utvecklingsplanen? 

 
2. Varför har ni just dessa dokument? 

 
- Vem har bestämt? 
- Har ni varit delaktiga i att ta fram dem? Hur i så fall?  

 
3. Vad tänker ni att ni får reda på när ni använder dokumenten? 
  
4. På vilket sätt använder ni er av den informationen ni får fram genom dessa dokument? Hur 
används de sedan i verksamheten? 
 
5. Hur förbereder ni er innan ni fyller i? Hur går ni tillväga? Observationer? Hur gör ni i så fall? 
Vad är det ni tittar på? 
 
7. När ni ser på den information som kommer fram när ni arbetar med dokumenten, vilka tankar har 
ni då om vem som har mest glädje av dem? 
 
8. Används samma dokument till barn i behov av stöd?  
 
9. Vilka barn i förskolan är i behov av stöd? Hur märker ni det? 
 
10. När blir det aktuellt att sätta in stödet för barnet? Vilken typ av stöd? 
 
11. Om ni kunde påverka utformandet av utvecklingsplanerna, hur skulle dessa se ut? (om de redan 
är med och utformat dem – nästa fråga) Hur skulle utvecklingsplanerna kunna förbättras? 
 
12. På vilket sätt hittar ni stöd i Läroplanen för arbete med dessa dokument? 
 
13. Vi har fått ett helt nytt avsnitt i den reviderade läroplanen om utvärdering. Varje barns 
utveckling och lärande ska följas upp, dokumenteras och analyseras. Det ska ske i syfte att 
kvalitetsgranska och utvärdera verksamheten. Hur tolkar ni det? 
 
14. I Skollagen framgår att alla barn har rätt till en likvärdig utbildning. På vilket sätt bidrar dessa 
dokument till en likvärdig förskola?  
 
15. Finns det något mer ni vill lyfta som ni tycker är viktigt och som jag inte frågat om? 
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