
	
	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för 
pedagogik,didaktik och 
utbildningsstudier 
Examensarbete inom 
Masterprogrammet i 
pedagogiskt ledarskap, 
30 hp 

Rapport 2015vt01720 

Kvalitet, pedagogisk dokumentation och 

kvalitetsarbetets genomförande 

Hur konstrueras kvalitet i förskolans styrdokument och av förskolechefer 
i en organisation där pedagogisk dokumentation används som ett 
verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet? 

 

Emma Dahlström 

Examinator: Ulla Sebrant  

Handledare: Guadalupe Francia 



	 2

Sammanfattning  

Följande studie har utgångspunkt i en större organisation inom förskolan. Syftet är att analysera hur 

begreppet kvalitet konstrueras i förskolans styrdokument och av förskolechefer, verksamma i en 

organisation där pedagogisk dokumentation används som ett verktyg i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Avsikten är också att undersöka de eventuella följder användningen av verktyget 

har för hur kvalitet konstrueras och implikationer för hur ledningen av det systematiska 

kvalitetsarbetet genomförs. Studien speglar ett specifikt fall och de huvudsakliga stegen är att med 

utgångspunkt i Faircloughs kritiska diskursteori och uppsatsens frågeställningar undersöka hur 

kvalitet konstrueras i det aktuella fallet. Resultatet visar att användningen av pedagogisk 

dokumentation som verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet påverkar hur kvalitet konstrueras och 

att de olika betydelser av kvalitet som konstitueras får följder för hur det systematiska 

kvalitetsarbetet konstrueras, leds och genomförs i organisationen. Bland annat framkommer att 

pedagogisk dokumentation används i olika forum där aktörer från olika nivåer möts. På så sätt 

skapas förutsättningar att generera en gemensam förståelse för de processer som pågår i 

verksamheten och bedöma värdet av dessa. Den pedagogiska dokumentationen tycks få en 

förmedlande funktion och förskolechefen intar en medreflekterande hållning och beskriver sig 

bedriva ett ledarskap där den pedagogiska dokumentationen används som ett medel i arbetet att få 

förståelse för och kunskap om de processer som pågår och som en utgångspunkt i bedömningen av 

verksamheten. 

 

Nyckelord: Kvalitet, Kvalitetsarbete, Förskola, Förskolechef, Pedagogisk dokumentation 
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1. INLEDNING	

1.1 Förskola i utveckling  

Utbildningen för barn mellan ett och fem år befinner sig i en tid av utveckling. Under senare 

årtionden har den svenska förskolans uppdrag genomgått ett stort förändringsarbete och regeringen 

har succesivt förstärkt förskolans pedagogiska roll och betydelse för det livslånga lärandet. 

Försämrade resultat i Pisaundersökningar jämsides med rapporter som indikerar att förskolan bidrar 

till bättre resultat gör förskolan till en viktig arena för staten att få inflytande över.1 2010 fick 

Statens skolverk i uppdrag att föreslå förtydliganden och kompletteringar av vissa mål i förskolans 

läroplan då regeringen bedömt att förskolans potential att stimulera barns naturliga lust att lära inte 

nyttjats fullt ut.2 Samma år redovisade referensgruppen sitt övervägande och propositionen 

resulterade bland annat i en ny del som vidrör uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolans 

reviderade läroplan Läroplan för förskolan Lpfö 98. Reviderad 2010 (Lpfö 98/10). I arbetet 

framkom även ett behov av att förtydliga förskolechefens ansvar och i den nya skollag och 

reviderade läroplan som trädde i kraft 2010 regleras förskolechefens arbete på samma sätt som 

rektor i skolan. 3 Förskolechefen har därmed ansvaret för förskolans kvalitet och har ett särskilt 

ansvar att, inom givna ramar, systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och 

utveckla verksamheten.4 Regleringarna signalerar en önskan om en professionalisering gällande 

chefskapet i förskolan vilket i praktiken leder till ett ökat krav på pedagogisk insikt och det 

pedagogiska ledarskapet.5 

Parallellt med att förskolans uppdrag förändrats och förskolechefens ansvar stärkts har det också 

ställts politiska krav på kommunerna att etablera system som möjliggör jämförbarhet lokalt och att 

uppföljning och utvärdering av såväl kommunens verksamheter som den verksamhet som drivs i 

																																																								
1 Förskolan framgångsfaktor enligt OECD – ger bättre Pisa-resultat i matematik och läsning: Rapport från 
lärarförbundet: 2014. 

2 Regeringsbeslut: U2008/6144/S: Utbildningsdepartementet: 2009. 
3 Skollag: SFS nr: 2010:800: Utbildningsdepartementet: kap 5, 4 kap. § 4 -5 samt kap. 2 § 9: 2010. 
4	Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010: uppl. 2: Fritzes förlag: Stockholm: 2010.	
5	Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (prop. 2009/2010:165): 2009.	
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annan regi ska vara kontinuerlig, tillgänglig och jämförbar för medborgarna. 2009 fattade riksdagen 

beslut om att anta regeringens lagförslag om barnomsorgspeng och fri etableringsrätt för enskilda 

förskolor – en ändring som bidragit till en offentlig verksamhetsledning som har fått ett ökat fokus 

på konkurrenskraft, krav på mätbara resultat och likvärdighet.6 Idén om att valfrihet skapar 

kvalitetskonkurrens är bärande och medborgarnas delaktighet och möjlighet att välja utgör en viktig 

del i säkrandet av bästa möjliga kvalitet. Kvalitetssäkring ses som en viktig komponent i arbetet 

med att säkerställa rätt kvalitet i kommunernas välfärd, service och tjänster till invånarna och 

kommunens alla verksamheter skall arbeta aktivt med detta.7 Frågan om kvalitet har därmed 

kommit att placera sig högt upp på dagordningen inom förskolans offentliga verksamhet.  

          Kravet på ett systematiskt kvalitetsarbete i förskolan har lett till att många organisationer 

inom förskolan befinner sig i ett skede där olika verktyg för kvalitetsutveckling skapas och 

implementeras i verksamheten. Ett material Skolverket givit ut som ett stöd för att följa upp, 

utvärdera och utveckla verksamheten behandlar pedagogisk dokumentation - ett verktyg utvecklat 

inom förskolans verksamhet i Reggio Emilia, Italien.8  Resultatet av den kommunenkät Skolverket 

lät genomföra i samband med sin nationella utvärdering av förskolan angav att 56 % av 

kommunerna valt att prioritera pedagogisk dokumentation i sitt arbete med kompetensutveckling, 

vilket indikerar att det finns ett stort intresse för att använda verktyget som en del i kvalitetsarbetet.9              

           Ledarskapet i förskolan bedrivs i ett komplext sammanhang reglerat av statliga och lokala 

styrdokument, normer och värderingar och den stora variationen av sätt att organisera verksamheten 

tycks bidra till att ledarskapet konstrueras olika i olika sammanhang. 10 Det finns därmed ett behov 

av att få fram forskning som leder till kunskap om de olika sammanhang ledarskapet utövas i och 

bidra till förståelse för hur kontexten påverkar ledarskapets utformande. Det är relevant att få 

vetskap om vilka tolkningar av kvalitet olika verktyg för kvalitetsutveckling möjligen medverkar till 

att skapa och vilka följder de tolkningar som görs eventuellt får för hur ledarskapet konstrueras.  

																																																								
6 Regeringens proposition 2008/09:115: Barnomsorgspeng och allmän förskola även för Prop. treåringar: 2008. 

7	Moderaterna: Arbete, välfärd och trygghet: kommunpolitiskt program: 2011.  

8	Palmer, Anna: Stödmaterial: Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation: 
Skolverket: Stockholm: 2012.	
9 Skolverket: Tio år efter förskolereformen: nationell utvärdering av förskolan: 2008. 
10	Bl.a Riddersporre, Bim; Sjövik, Kristian: Nya krav – nya ledare? Rekrytering av chefer till förskolan: Rapporter om 
utbildning: Malmö Högskola: 1/2011 samt Waniganayake, Majula; Cheeseman, Sandra; Fenech, Marianne; Hadley, 
Fay; Sheperd, Wendy: Leadership. Contexts and complexities in early childhood education: Oxford university press: 
Australia: 2012.	
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1.2 Studiens syfte och frågeställningar 

Syftet är att analysera hur begreppet kvalitet konstrueras i förskolans styrdokument och av 

förskolechefer verksamma i en organisation där pedagogisk dokumentation används som ett verktyg 

i det systematiska kvalitetsarbetet. Avsikten är också att undersöka eventuella följder verktyget har 

för hur kvalitet konstrueras och implikationer för hur ledningen av det systematiska kvalitetsarbetet 

genomförs. Sammantaget tar uppsatsen upp fyra frågor:  

1. Vilka diskurser om kvalitet går att urskilja i förskolans styrdokument och förskolechefernas 

tal om kvalitet? 

2. Hur tolkas och används identifierade diskurser i beskrivningen av att leda kvalitetsarbete? 

3. Vilka följder har pedagogisk dokumentation som verktyg i kvalitetsarbetet för hur kvalitet 

konstrueras i organisationen? 

4. Vilka implikationer har pedagogisk dokumentation som verktyg i kvalitetsarbetet för hur 

ledningen av det systematiska kvalitetsarbetet genomförs? 

 

2. BAKGRUND 

I följande del av uppsatsen redovisas inledningsvis de aktuella bestämmelser som gäller den 

juridiska styrningen av förskolan. I syfte att skapa förståelse för de filosofiska och etiska 

ställningstaganden pedagogisk dokumentation har sin grund i beskrivs sedan den kontext verktyget 

vuxit fram och använts i. Vidare beskrivs hur pedagogisk dokumentation har kommit att bli en del 

av den svenska förskolepraktiken, och slutligen redogörs verktygets koppling till förskolans 

reviderade läroplan. 

2.1 Styrning och ledning av kvalitetsarbete – aktuella bestämmelser 

Kvalitetsarbetet ska bedrivas både på huvudmannanivå och på varje förskola. Aktuella 

bestämmelser i Skollag, läroplan och Skolverkets Allmänna råd anger följande ansvarsfördelning 

för det målstyrda utbildningssystemet: 
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-Den statliga nivån ansvarar för att fatta beslut om lagar och förordningar, formulera nationella 

riktlinjer och mål samt för att bedöma och stödja utvecklingen. 11  

 

-Den kommunala nivån (huvudmannanivån) är ytterst ansvarig för genomförandet av utbildningen 

och den som ska se till att det finns förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete som säkerställer 

kvalitet och likvärdighet. Huvudmannen ansvarar för organiseringen av verksamheten utifrån målen 

samt för att ge de resurser som är nödvändiga. Huvudmannen ska systematiskt och kontinuerligt 

planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skollagen föreskriver att sådan planering, uppföljning 

och utveckling ska genomföras även på förskolenivå. 12 Huvudmannen ansvarar även för att 

personalen ges kompetensutveckling och har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller 

skolväsendet.13  

 

-Den lokala nivån, förskolechefer och personal ansvarar för att tillämpa skollag och läroplan. 

Förskolechefen ansvarar för enhetens kvalitetsarbete och för att det finns förutsättningar att bedriva 

och utveckla utbildningen utifrån de nationella målen och riktlinjerna. Skollagen anger att det är 

förskolechefens ansvar att kvalitetsarbetet genomförs på förskolenivå, att den bedrivs under 

medverkan av förskollärare och övrig personal samt att barn och vårdnadshavare ges möjlighet att 

delta. Det anges även att förskolechefen ansvarar för att inriktningen på det systematiska 

kvalitetsarbetet är de nationella mål som finns för utbildningen.14 I förskolans läroplan anges även 

att förskolechefen ansvarar för personalens kompetensutveckling.15 I Skolverkets allmänna råd med 

kommentarer står att förskolechefen bör: 

 

4. skapa rutiner för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas på enheten, 

5. se till att styrning, ledning, organisation och uppföljningssystem stödjer enhetens kvalitetsarbete, samt 

6. se till att personalen på enheten kan använda ändamålsenliga former för uppföljning och analys av 

utbildningen.16 

 

Vidare står att förskolechefen tillsammans med personalen bör: 

 

																																																								
11 Skolverket: Allmänna råd med kommentarer om systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet: Stockholm: 2012. 
12 Skollagen: 4 kap. 3§ och 4§. 
13 Ibid.: 2 kap. 34§. 
14 Ibid.: 4 kap. 4§ och 5§. 
15	Lpfö 98/10. 

16 Skolverket: 2012: s. s. 15 
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7. Skapa rutiner som anger hur barnen ska ges möjlighet att delta i /…/ kvalitetsarbetet utifrån ålder och 

mognad, samt 

8.  skapa rutiner för hur för vårdnadshavarna ska ges möjlighet att delta i kvalitetsarbetet.17  

 

I kommentarerna betonas att förskolechefen bör vara den som driver och leder kvalitetsarbetet samt 

fattar beslut om hur det ska genomföras. Det framhålls att ledning av verksamheten innebär att 

skapa rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet och dess genomförande. Det innebär att det är av 

betydelse att förskolechefen på enhetsnivå tydliggör hur kvalitetsarbetet ska bedrivas och följer upp 

och analyserar hur de former och rutiner för kvalitetsarbetet som fastställs fungerar i relation till 

verksamhetens måluppfyllelse.  Förskolechefen behöver säkra att det ges förutsättningar för 

personalen att följa upp och dokumentera i förhållande till sitt uppdrag och att förskollärare kan 

fullgöra sitt särskilda ansvar att kritiskt granska metoder för dokumentation och utvärdering. 

Förskolechefen behöver även utveckla rutiner för hur personalen skapar förutsättningar för att 

tillvarata de idéer och erfarenheter som barnen ger uttryck för på olika sätt i utbildningen samt 

ansvara för att vårdnadshavare får möjlighet att delta i kvalitetsarbetet. En tydlig ansvarsfördelning 

framhålls som en viktig förutsättning i ett målstyrt arbete och utvärderingen spelar en viktig roll i 

sammanhanget - som såväl viktig information som kommunikation mellan de olika nivåerna.18 

 

2.2 Pedagogisk dokumentation som filosofi och arbetsverktyg 

”Ett barn har hundra språk men berövas nittionio”.19 Meningen är inledningen på dikten Tvärtom, 

det är hundra som finns! skriven av Loriz Malaguzzi (1921-1994), grundare av den kommunala 

förskolan i Reggio Emilia i Italien, och har kommit att ge uttryck för den barn- och kunskapssyn 

som verksamheten vilar på. Efter andra världskrigets slut lät Malaguzzi bygga upp de första 

föräldradrivna förskolorna. Landet hade präglats av fascismen under kriget och genom att skapa 

plats för förskolorna i samhället och framhålla barns rättigheter som medborgare i detta samhälle 

sågs verksamheten som en del utav ett projekt som skulle bidra till demokrati och motverka 

fascismen. Filosofins grundläggande antagande är att barn föds rika som aktiva subjekt, kompetenta 

och med förmågan att söka mening i livet. Synen på barnet får följder för synen på lärande och 

kunskap och pedagogens roll blir att ta tillvara barns egen drivkraft och ge dem möjlighet att skapa 

kunskap och mening i samspel med andra barn, ting och medforskande pedagoger. Den 

”medforskande pedagogen” kännetecknas av ett arbetssätt där pedagogerna frångår den traditionella 

																																																								
17 Skolverket: 2012. 
18 Ibid. 
19 Wallin, Karin; Maechel, Ingela: Barsotti, Anna: Ett barn har hundra språk. Om skapande pedagogik på de 
kommunala daghemmen i Reggio Emilia, Italien: Utbildningsradion AB: Stockholm: 1981. 
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idén om att förmedla färdig kunskap till barnen. I arbetet undersöker pedagogen tillsammans med 

barnen fenomen och stödjer, utmanar och uppmuntrar barnen att utforska sina egna teorier. Istället 

för att ge barnen färdiga svar, ställs öppna reflekterande frågor som stöd i barnens drivkraft att 

förstå sin omvärld. Idén präglas också av ett gemensamt förståelseinriktat tolknings- och 

undersökningsarbete.20 Tanken om det solidariska lärandet fick konsekvenser för hur det 

pedagogiska arbetet ordnades. Det organiserades reflekterande möten mellan pedagoger (som 

tidigare arbetat en och en) i syfte att kunna bedriva ett fördjupat utvecklingsarbete och yrkesrollen 

pedagogista skapades - en form av pedagogisk handledare som skulle bidra till att samarbeta kring 

förskolans utveckling.21  

          Pedagogiken har i svensk kontext kommit att benämnas som lyssnandets pedagogik.22 Carla 

Rinaldi, professor vid University of Modena and Reggio och efterträdare som vetenskaplig ledare i 

Reggio Emilia, beskriver lyssnandet och dess betydelse på följande sätt: 

Behind the act of listening there is often a curiosity, a doubt, an interest; there is always 

emotion. Listening is emotion; it is generated by emotions and stimulates emotions. The 

emotions of others influence us by means of processes that are strong, direct not mediated, and 

instrinsic to the interactions between communicating subjects. Listening as welcoming and 

being open to differences, recognising the value of the other´s point of view and 

interpretation.23 

Rinaldi framhåller att det sätt på vilket man utvecklat arbetet med pedagogisk dokumentation är 

starkt sammankopplat med demokrati, de värden, de politiska och pedagogiska ställningstaganden 

verksamheten vilar på. Värden som exempelvis delaktighet, subjektivitet och olikhet ska speglas i 

de dokumentationer som synliggör processerna och barnen och verksamheten behöver i och med 

det skapa förutsättningar för kollegiala diskussioner om vilka värden innehållet i 

dokumentationerna skildrar. Den gemensamma reflektionen ses bidra till ett aktivt lyssnande där 

pedagogerna öppet välkomnar skilda perspektiv och värdesätter att olika tolkningar av barnens 

handlingar, utforskande och interaktion görs. När skillnader och subjektiviteter är i dialog, blir de 

pedagogiska värdena inte bara deklarerade utan också levda.  

          Den starka demokratiska hållningen ledde vidare till att man gick från att arbeta utifrån 

																																																								
20 Palmer. 
21 Elfström, Ingela: Uppföljning och utvärdering för förändring – pedagogisk dokumentation som grund för 
kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan: Diss: Stockholms universitet: 2013 
samt Lentz Taguchi, Hillevi: Varför pedagogisk dokumentation?: HLS Förlag: Stockholm: 1997. 
22 Åberg, Anne; Lenz Taguchi, Hillevi: Lyssnandets pedagogik: etik och demokrati i pedagogiskt arbete: Liber: 
Stockholm: 2005. 
23 Rinaldi, Carla: In Dialogue with Reggio Emilia. Listening, researching and learning: Routledge: London/NY: 2006: 
s. 65. 
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fastställda planeringar till att arbeta i vad man kallar progettazione (i svensk kontext benämns det 

ofta som projekt eller projekterande arbetssätt). Tanken var att projektens utformning gav barnen ett 

ökat inflytande i processerna då arbetet innehöll daglig observation, tolkning och dokumentation. 

Det finns dock styrdokument i de kommunala förskolorna i Reggio Emilia i form av deklarerade 

erfarenhetsområden och kunskapsområden barnen har rätt till i förskolan24 - att arbeta i projekt 

anses dock ge möjligheten att arbeta med en mer flexibel läroplan kopplad till sammanhanget och 

de frågor och intressen som finns hos barnen här och nu.25 Pedagogerna väljer ut ett fokus som 

utgör riktningen för projektet och ger barngruppen möjlighet att undersöka problemställningar. 

Barnens frågor, strategier och teorier dokumenteras och utgör underlag för reflektion med såväl 

barn, föräldrar, kollegor och pedagogista och utifrån de tolkningar som görs utmanas barnen vidare 

i sitt utforskande.  

 

2.3 Bakgrund till pedagogisk dokumentation i Sverige 

Sedan 1980-talet har det funnit en kontakt mellan de kommunala förskolorna i Reggio Emilia och 

den svenska förskolan. 1981 och 1986 visade Sverige, som första land i världen, två utställningar på 

Moderna muséet i Stockholm: ”Ett barn har 100 språk. Om skapande pedagogik på de kommunala 

daghemmen i Reggio Emilia, Italien” samt ”Mer om hundra språk”.26 På utställningarna beskrevs 

den pedagogiska filosofi arbetet grundar sig på och arbeten från projekt som bedrivits med barnen 

visades. Den barnsyn som speglades i Reggio Emilias arbetssätt och den svenska förskolans 

barnsyn, syn på demokrati och ämnesövergripande arbetssätt gick väl att förena och ett intresse 

väcktes. Studieresor ordnades och ett stort antal pedagoger från Sverige har sedan dess besökt 

Reggio Emilia och deras förskoleverksamhet. Ett erfarenhetsutbyte påbörjades mellan Malaguzzi 

och en grupp bestående av människor med olika koppling till barnomsorgen i Sverige. En del av 

gruppen kom 1993 att bilda Reggio Emilia Institutet i Stockholm vars mål var att ”/…/ stimulera till 

diskussion om pedagogiska frågor genom att försöka fördjupa kunskapen om den pedagogiska 

filosofin och inspirera svenska pedagoger till sådant arbete i den svenska förskoletraditionen.”27 I 

samarbete med institutet startades ett forsknings- och försöksprojekt lett av Gunilla Dahlberg, 

professor i pedagogik vid Stockholms universitet. Projektet benämndes ”Pedagogik i en föränderlig 

omvärld” (1993-1996) och syftade till att prova på att praktisera liknande verktyg som de i Reggio 

																																																								
24 Instituzione i kommunen Reggio Emilia: Arbetsriktning för Reggio Emilias kommunala Förskolor: Reggio Children: 
2012; Barsotti, Anna: D- som I Robin Hoods Pilbåge: HLS Förlag: Stockholm: 1997. 
25 Rinaldi: 2006. 
26 Moderna Museet: Kronologi 1980-1989: http://www.modernamuseet.se/Moderna-Museet/Om-
museer/Historia/Kronologi/Kronologi-1980-1981/: 2015-03-15. 
27 Reggio Emiliainstitutet: Om oss: http://www.reggioemilia.se/om-oss/reggio-emilia-institutet/reggio-emilia-institutet/: 
2015-03-15. 
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Emilia i den svenska förskolans sammanhang. Verktygen var projekterande arbetssätt, pedagogisk 

dokumentation och reflektion i nätverksform ledd av bland annat nätverksledare och forskare från 

projektgruppen. 

 

2.4 Förskolans reviderade läroplan i relation till pedagogisk dokumentation  

Som ett svar på det stora intresse som finns för pedagogisk dokumentation, och som ett stöd med att 

följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten, gav Skolverket ut stödmaterialet Uppföljning, 

utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation (2012). Materialet är författat 

av Anna Palmer, lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet, och har 

granskats och utvecklats samråd med bland annat Dahlberg och Hillevi Lenz Taguchi, professor vid 

barn och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholm universitet. Palmer framhåller att de 

teorier och det synsätt som hör samman med pedagogisk dokumentation går att föra samman med 

de idéer och den syn på lärande som beskrivs i förskolans läroplan. Lpfö 98/10 ålägger förskolan 

att: 

 

Utforskande och nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans  

verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och  

åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald  

i lärandet.28  

  

Materialet betonar att pedagogisk dokumentation kan bidra till att tillvarata barnens frågor, 

utforskande och erfarenheter i planeringen av arbetet vilket den reviderade läroplanen föreskriver. 

Det arbetssätt som hör samman med pedagogisk dokumentation benämns som ett utforskande 

arbetssätt - ett ”kollaborativt arbetssätt där personalen förhåller sig öppna till barnens utforskande 

och är nyfikna på de olika fenomen som de undersöker och de frågor som väcks under arbetets 

gång”.29 Detta synsätt få konsekvenser för pedagogens roll och pedagogerna ses som ”medforskare” 

och medskapare av kunskap (den medforskande pedagogen). Vidare beskrivs den 

konstruktionistiska och postkonstruktionistiska teorins ontologiska och epistemologiska 

grundantaganden och tillämpas på förskolans uppdrag i den reviderade läroplanen. I materialet 

skrivs det fram att arbetssättets syn på den pedagogiska lärmiljön, relationellt, interaktivt och 

kollaborativt lärande, de estetiska uttrycksformerna går i linje med den barn- och kunskapssyn som 

speglas i läroplanen. Det betonas även att den reflekterande kultur och vilja att granska sin praktik 

																																																								
28 Lpfö 98/10: s. 9. 
29 Palmer:s.21. 
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som förutsätter arbetet med pedagogisk dokumentation går väl ihop med läroplanens intentioner 

med det systematiska kvalitetsarbetet.    

           Dokumentationen bidrar till att synliggöra barnens lärprocesser i relation till de 

förutsättningar den pedagogiska miljön, organisationen och pedagogernas förhållningssätt ger 

barnen att lära och utvecklas. Läroplanen för förskolan innehåller mål att sträva mot vilka anger 

inriktningen på förskolans arbete och därmed den önskade kvalitetsutvecklingen i verksamheten. 

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

och kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska inte användas för att kategorisera, sortera 

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

barnen.30 Arbetssättet med pedagogisk dokumentation ses bidra till att rikta blicken mot att 

sammanhanget och inte barnets prestationer när bedömning av verksamheten sker och den 

kollegiala reflektionen ses minska risken för att dokumentationen används i detta syfte.31  

 

3. TIDIGARE FORSKNING 

I denna del av uppsatsen presenteras tidigare forskning. Inledningsvis redogörs för tillvägagångssätt 

vid sökandet efter tidigare forskning och urvalet av forskning relevant för denna studie diskuteras. 

Innehållet i översikten är disponerad i tre teman: forskning som rör utvärdering och kvalitet i 

förskolan, forskning som rör pedagogisk dokumentation samt forskning som rör ledarskap och 

styrning i förskolan nationellt och internationellt.  

 

3.1 Tillvägagångssätt och urval  

Vid sökandet efter forskning relevant för studien har litteraturförteckningar på väsentliga böcker 

och artiklar varit till stöd. Det ledde fram till att en översikt gällande sökord skapades vilka sedan 

användes vid sökningar på den elektroniska databasen LIBRIS. De sökord som i olika 

kombinationer varit aktuella är Kvalitet, Kvalitetsarbete, Förskola, Förskolechef, Pedagogisk 

dokumentation, Utvärdering, Ledarskap, Early childhood education, Quality, Preeschool och 

Leadership. För att skapa en så bred forskningsbakgrund som möjligt har det varit viktigt att lyfta 

fram forskning som anlägger olika teoretiska perspektiv på utvärdering och kvalitet i förskolan. Det 

var också väsentligt att den forskning som utgör studiens teoretiska kontext var relevant i relation 

till förskolan som det första steget i utbildningssystemet (sedan 1998) och majoriteten av den 

forskning som valts är från 2000 och framåt. Enbart forskning som fokuserar på förskolechefen och 

ledarskap har valts ut. Det ansågs väsentligt då förskolechefen, specifikt, tilltalas i styrdokument 
																																																								
30 Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans läroplan: Utbildningsdepartementet: Stockholm: 2010. 
31 Palmer. 
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och forskning som behandlar rektorn och dennes roll i skolan har därmed valts bort. Utbudet av 

forskning som behandlar ledarskap i svensk förskola är relativt begränsad. Det finns dock ett större 

antal internationella studier vilka bedömdes anlägga relevanta perspektiv på ledarskap i svensk 

förskola och dessa utgör därmed en del av studiens teoretiska referensram.  

 

3.2 Utvärdering i förskolan 

En definition av utvärdering som det refereras till i litteratur om utvärdering är Sigbrit Franke-

Wikbergs och Martin Johanssons definition: 32 

 

                                        Utvärdering av undervisning är en jämförelse mellan observationer av intentioner 

med undervisningen varvid informationsinhämtning samt beskrivning, analys och 

tolkning erfordras i syfte att möjliggöra en välinformerad bedömning av hur 

undervisningen fungerar.33 

 

Författarna använder i sin avhandling uttrycket pedagogisk utvärdering för att avgränsa 

utvärderingen till att gälla undervisning och inte utvärdering av ekonomiska eller 

organisationsteoretiska modeller. De menar att utvärdering handlar om lärande, att reflektera och få 

kunskap som kan användas i framtida förbättringar. De menar att lärande är utvärderingens ”mest 

överordnade poäng”.34  

          Gunnar Åsén och Ann-Christine Vallberg Rooth har på uppdrag av Vetenskapsrådet 

sammanställt en forskningsöversikt gällande utvärdering i förskolan. De framhåller att det finns 

många definitioner av begreppet utvärdering inom utvärderingslitteraturen och att 

utvärderingsforskare betonar olika moments betydelse i utvärderingen. En gemensam nämnare är 

dock att utvärderingens uppgift inte bara är att kartlägga utan också bedöma och värdesätta i 

relation till särskilda överenskomna kriterier.35 Författarna skriver: ”I nationella utvärderingar av 

förskola och skola är begreppen måluppfyllelse, kvalitet och likvärdighet de mest centrala” och 

framhåller att den nationella utvärderingens syfte är att värdera och granska kvaliteten på 

verksamheten. 36  

																																																								
32 Definitionen refereras till i bla.a Karlsson Vestman, Ove; Andersson, Inger M: Pedagogisk utvärdering som styrning 
– en historia från präster till PISA: Forskning i fokus, nr 35: Myndigheten för skolutveckling: 2007: s. 97. 
33	Franke-Wikberg, Sigbrit; Johansson, Martin: Utvärdering av undervisning: en problemanalys och några empiriska 
studier på universitetsnivå: Umeå universitet: Pedagogiska institutionen: 1975: s. 16. 
34 Franke-Wikberg; Johansson: s.165.  
35 Åsen, Gunnar; Vallberg-Rooth Ann-Christine: Utvärdering i förskolan – en forskningsöversikt: Vetenskapsrådet: 6: 
2012: Stockholm: 2012. 
36 Åsen & Vallberg-Rooth: s. 30. 
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Kvalitetssäkring som begrepp har sedan 1990-talet kommit att likställas med utvärdering. Ove 

Karlsson lyfter fram att det under denna tid, med inspiration från det privata näringslivet, infördes 

en marknadsbaserad styrningsmodell vilken också kom att ändra synen på utvärderingens form och 

funktion. Språkliga uttryck ändrades och det som tidigare benämnts med verksamhetens termer kom 

att benämnas med ekonomiska.37 Likväl visar Åsén och Vallberg Rooths översikt att begreppet 

kvalitet i vissa kontexter används synonymt med termen utvärdering och tenderar att relateras till 

kostnader, ekonomiska besparingar och användas i sammanhang där utvärdering syftar till att mäta 

kvalitet inom offentlig verksamhet. Detta, menar såväl Karlsson som Åsén och Vallberg Rooth, har 

sin grund i en företagsekonomisk idé, där man antas kunna få tag på mätbara faktorer.38  

          I litteratur lyfts två läroplans- och utvärderingsmetoder för förskolan fram som kan urskiljas 

nationellt: den anglosaxiska utvärderingstraditionen och den skandinaviska utvärderingstraditionen. 

I den anglosaxiska traditionen används skolliknande metoder där kvalitetskontrollen baseras på 

uppsatta mål för det individuella barnets lärande och utveckling och tester av specifika kunskaper 

och färdigheter. Dessa metoder används bland annat i Australien, Kanada, USA och Storbritannien. 

I den nordiska traditionen synliggör man istället vad barnen lär genom dokumentation som sedan 

används som utgångspunkt för kollegial reflektion och vidareutveckling av verksamheten så att 

varje barn ges förutsättningar att lära och utvecklas vidare. Fokus ligger på att utvärdera 

verksamheten och de förutsättningar för lärande dessa skapar.39 Utvärdering i svensk förskola har 

historiskt en bakgrund i Piagets utvecklingspsykologiska teorier om inlärning och har förknippats 

med observationer av barn och barns samspel med varandra och omgivningen. Syftet med denna 

typ av observation var att klassificera barnets psykologiska utveckling inom olika områden och ett 

sådant perspektiv inriktar sig på kategorisering av barnets utveckling utifrån generella 

utvecklingsnivåer och stadier istället för att uppmärksamma lärprocessen.40  

 

3.3 Kvalitet i förskolan – olika perspektiv 

Karin Lager har i sin forskning om kommuners organisering av kvalitetsarbete urskilt tre perspektiv 

på kvalitet. Perspektiven är ett relativt perspektiv, ett pedagogiskt perspektiv och ett 

marknadsperspektiv. Det relativa perspektivet tar spjärn mot det moderna, objektiva och intar en 

kritisk hållning mot användningen av kvalitetsbegreppet i förskolans sammanhang. Ett exempel är 

																																																								
37 Karlsson, Ove: Praktikbaserad utvärdering i förskola och fritidshem: Utbildning och demokrati. Tidskrift för didaktik 
och utbildningspolitik: Vol. 9: Nr 2: 2000: (hämtad 2015-04-26). 
38 Åsén; Vallberg-Rooth. 
39 Ibid.	
40 Bl. a Wehner –Godée, Christina: Att fånga lärandet: pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier: 
Stockholm: Liber: 2000 samt Pramling Samulesson , Inger; Sheridan, Sonja: Preschool quality and young childrens 
learning in Sweden: International Journal of Child and Education Policy: Vol. 3. No 1: 2009: (hämtad 2015-04-26).  
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Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence vilka använder sig av Foucaults diskursteori för att 

synliggöra att kvalitet är ett socialt konstruerat begrepp vilket bär på särskilda betydelser och är en 

produkt av det författarna benämner diskursen om kvalitet. I forskningen dekonstrueras denna 

diskurs och författarna problematiserar försöken att definiera och mäta kvalitet inom förskolan. De 

menar att en kritisk inställning bör intas mot utvärderingsmetoder som är konstruerade för att 

komma åt kvalitet genom förenklade instrumentella tillvägagångssätt - vilka fokuserar på ett 

traditionellt psykologiskt utvecklingsperspektiv där tester av barnens resultat görs utan att ta hänsyn 

till kulturella eller kontextuella perspektiv. I stället förespråkar de diskursen om meningsskapande 

och hävdar att det finns andra sätt att förstå och utvärdera förskolans pedagogiska arbete och det 

framhålls att verksamma i förskolan istället bör arbeta för att söka en fördjupad förståelse för de 

processer som pågår och sträva efter att tillsammans söka ett visst mått av enighet om de processer 

som pågår och värdet av det.41 I det relativa perspektivet används pedagogisk dokumentation och 

reflektion som verktyg och utvärderingen handlar om ett kritiskt reflekterande där man tillsammans 

undersöker och söker gemensam förståelse för hur barn och pedagoger skapar mening tillsammans.  

Demokrati och solidaritet är grundläggande utgångspunkter i processen där allas subjektiva 

tolkningar, uppfattningar och upplevelser accepteras och ingen har ett uttalat tolkningsföreträde. 

Perspektivet har mötts av kritik för att det inte alltid bevisar hur förskolan arbetar i riktning mot de 

nationella målen eller visar på vilka förutsättningar barnen ges till lärande.42  

          Det pedagogiska perspektivet menar (till skillnad från det relativa perspektivet) att det med 

grund i kunskap, forskning och beprövad erfarenhet om lärande och pedagogik går att enas om vissa 

gemensamma kriterier för kvalitet i förskolan. Perspektivet har en tydligare riktning än det relativa 

perspektivet och dess innehåll fokuserar på läroplanens mål och intentioner. Lager lyfter fram Sonja 

Sheridans forskning vilken strävar efter att initiera en förändrad syn på kvalitet som går bortom 

antagna dikotomier av subjektivitet och objektivitet. Sheridan använder uttrycket pedagogisk 

kvalitet och menar att det skapas i mötet mellan människor och att det handlar om förutsättningar 

för barns lärande i förskolan. Pedagogisk kvalitet ses som en pedagogisk händelse som är ett 

fenomen, kulturellt känslig med strukturella egenskaper. Antagandet är att kvalitet inte kan 

bedömas och utvecklas utan förståelse för dess konstitution och mening. I forskningen genomför 

Sheridan en metaanalytisk studie där fyra empiriska studier i förskolan dekonstrueras och 

																																																								
41 Dahlberg, Gunilla, Moss, Peter & Pence, Alan: Från kvalitet till meningsskapande: postmoderna perspektiv - 
exemplet förskolan: HLS förlag: Stockholm: 2002 samt Moss, Peter; Dahlberg, Gunilla; Pence, Alan: Getting Beyond 
the Problem with Quality: European Early Childhood Education: Research Journal: vol.8: No.2: 2000: (hämtad 2015-
01-08). 
42 Lager, Karin: Att organisera för kvalitet. En studie om kvalitetsarbete i kommunen och förskolan: Lic.avh: Göteborgs 
universitet: 2010. 
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rekonstrueras framträder en teori om hur kvalitet kan urskiljas som dimensioner och aspekter. 

Dimensionerna är: en lärardimension, en verksamhetsdimension, en samhällsdimension och en 

barndimension. 43 I forskningen undersöks bland annat hur dimensionerna kan användas för 

utvärdering och bidra till att urskilja pedagogisk kvalitet och öka förståelsen för hur kvaliteten 

upplevs och värderas ur olika perspektiv. 44  Vid utvärderingen skall det inom varje dimension tas 

hänsyn till strukturella förutsättningar, pedagogiska processer och vad det ger för resultat i relation 

till läroplansmålen. Sheridan menar att verksamma i förskolan bör förhålla sig kritisk till 

utvärderingsmetoder och granska de metoder man väljer ur ett ideologiskt, ontologiskt och 

epistemologiskt perspektiv, men anser till skillnad från Dahlberg (et.al), att vissa standardmetoder 

kan användas om dess värden är tydliga och utvärderingen av kvaliteten tolkas och förstås ur ett 

samhällsperspektiv som varierar över tid, och där övergripande mål, värderingar och kulturella 

sammanhang beaktas. 45 Att utvärdera enligt detta perspektiv innebär att man kombinerar olika 

metoder, såsom intervjuer, observationer och analyserar kvalitet inom olika dimensioner och arbetet 

kan därmed riskera att bli omfattande.46  

          Lager framhåller att såväl det relativa som det pedagogiska perspektivet har utvecklats inom 

förskolans verksamhet. Det tredje perspektivet, marknadsperspektivet, däremot är ett synsätt hämtat 

från näringsliv och produktionsindustrin. Här ses kvalitet som ett universellt fenomen som går att 

mäta och utifrån allmängiltiga kriterier. New Public Management (NPM) är ett begrepp inom detta 

vilket kan beskrivas som en ny form av offentlig verksamhetsledning och avser styrnings och 

ledningsmetoder som successivt introducerats inom offentlig sektor sedan 1980-talet. NPM kom 

som ett krav på ökad effektivitet på offentlig sektor genom marknadsanpassning av verksamheterna 

och kan exempelvis kännas igenom genom användandet av begrepp som kund istället för 

vårdnadshavare inom förskolans verksamhet. Perspektivet är inte direkt förbundet med förskolans 

verksamhet men förekommer i hög omfattning inom kommunala planer och styrsystem. Inom 

marknadsperspektivet är servicen betydelsefull och kvalitet säkras exempelvis genom kontroll av 

kundens nöjdhet och det blir därmed kunden som delvis fastställer kvaliteten på verksamheten. 

Utvärderingen är av mer kvantitativ karaktär och handlar till stor del om att undersöka hur olika 

variabler relaterar till varandra i syfte att synliggöra strukturella faktorer som kan vara betydande 

för förskolans verksamhet. Utvärderingarna kan medverka till att få kunskap om förutsättningar för 

																																																								
43 Sheridan, Sonja: Discerning Pedagogical Quality in Preschool: Scandinavian Journal of Educational Research: Vol. 
53: No.3: 2009: (hämtad 2014-10-15). 
44 Sheridan, Sonja: Dimensions of pedagogical quality in preschool: International Journal of Early Years Education: 
Vol. 15: No. 2: 2007: (hämtad 2014-10-15). 
45 Sheridan: 2007.  
46 Sheridan 2007, 2009. 
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barns möjlighet att lära och utvecklas men möts ofta av kritiken att det inte beskriver vad och hur 

barnen lär i relation till målen i läroplanen.47                 

Resultatet av Lagers studie visade bland annat att olika perspektiv på kvalitet var i kamp med 

varandra i kommunernas arbete och att det när mängden idéer var stor uppstod ett behov av att 

minska mångfalden av perspektiv och genom samtal och tolkning av styrdokuments innehåll och 

uppdrag komma överens om betydelser av centrala begrepp. 

 

3.4 Forskning om pedagogisk dokumentation  

Begreppet pedagogisk dokumentation har skrivits fram av bland annat Lenz Taguchi och Dahlberg, 

Moss och Pence.48 Genom att tillämpa poststrukturella teorier på pedagogisk dokumentation har de 

dekonstruerat ledande diskurser inom förskolans praktik och genom rekonstruktion skapat ett nytt 

sätt att förstå förskolans praktik. Dess idéer har utmanat synen på såväl barn och lärande som hur 

man organiserar sin verksamhet och den pedagogiska miljön.  

          Senare år har det publicerats ett flertal avhandlingar där pedagogisk dokumentation utgör en 

viktig del i forskningens intresse. Lenz Taguchi diskuterar i sin avhandling pedagogisk 

dokumentation och dess historiska rötter och framväxt som ett motstånd mot utvecklingspsykologin 

och den observationspraktik denne medförde. Hon utgår från barn och pedagogers kooperativa 

lärprocesser och undersöker hur pedagogisk dokumentation kan användas i dekonstruktiva samtal 

för att få syn på förgivet tagna normer i verksamheten, göra motstånd mot dessa och förändra 

arbetet med barnen. Studien visade på svårigheter med pedagogisk dokumentation, som exempelvis 

utmaningen i att göra motstånd mot det vedertagna, men visade också möjligheter som exempelvis 

frigörande (emanciperande) effekter för barn och lärare.49 

          Lise-Lotte Bjervås undersöker genom diskursanalys hur lärare talar om barnen med 

utgångspunkt i den pedagogiska dokumentationen de själva gjort. Syftet är att undersöka 

pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik. Hennes resultat visar att pedagogerna i det 

arbetslag hon studerat, utifrån dokumentationen, bedömer barnen i relation till vad verksamheten 

erbjuder till skillnad mot vad som sker vid användandet av exempelvis individuella 

utvecklingsplaner.50 Även Ingela Elfström undersöker pedagogisk dokumentation i relation till 

bedömning men med utgångspunkt i kravet på bedömning, utvärdering och dokumentation. I sin 

avhandling undersöker hon bland annat vilken typ av kunskap som blir möjlig genom användandet 

																																																								
47 Lager. 
48 Lentz Taguchi:1997 samt Dahlberg (et.al): 2002. 
49	Lenz Taguchi, Hillevi: Emancipation och motstånd: dokumentation och kooperativa läroprocesser i förskolan: HLS 
förlag: Stockholm: 2000. 
50 Bjervås, Lise-Lotte: Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan – en 
diskursanalys: Göteborg: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande: Göteborgs universitet: 2011. 
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av individuella utvecklingsplaner respektive pedagogisk dokumentation. Hon undersöker också hur 

denna kunskap svarar mot de förväntningar om utveckling av innehåll, form och organisation som 

finns i förskolans sammanhang. Studiens resultat visar att pedagogisk dokumentation kan användas 

som grund för verksamhetsutveckling och kontinuerlig uppföljning av verksamheten men visar 

även att arbetet med pedagogisk dokumentation är ett omfattande och krävande projekt.51  

          Karin Alnervik skriver i sin avhandling om pedagogisk dokumentation som 

förändringsverktyg i förskolan. Syftet är att undersöka lärande och förändring i förskolan då 

pedagogisk dokumentation används som ett verktyg under en längre tid. Med utgångspunkt i texter 

från samtal med pedagoger som arbetar med pedagogisk dokumentation som verktyg i sina 

projektarbeten med barnen fokuserar studien på frågor gällande organisation och förändring. 

Resultatet visade att arbetet pedagogisk dokumentation ledde till att personalen började lyfta frågor 

om barn- och kunskapssyn och att de som en följd av detta förändrade sitt arbetssätt. Förändringen 

innebar bland annat att det uppstod motsättningar i verksamheten som ledde till förändringar på 

såväl enhetsnivå som barngruppsnivå. Resultatet visade också att det faktum att pedagogisk 

dokumentation kan tolkas olika från olika perspektiv vilket medför att verktyget kan beskrivas som 

komplext.52 

 

3.5 Kritik mot pedagogisk dokumentation 

Bland annat Anne-Li Lindgren och Anna Sparrman efterlyser en diskussion om den etiska aspekten 

av vad dokumentationsarbetet innebär för barnen. De menar att dokumentation i förskolans 

sammanhang redogörs för ur ett vuxenperspektiv och diskuterar varför det är viktigt att föra in ett 

etiskt tänkande i förhållande till de barn som dokumenteras. De problematiserar synliggörandet som 

ny norm och menar att det är en aspekt som framhålls inom alltfler områden idag och att det därmed 

finns anledning att fundera mer kring vad detta har för konsekvenser för barnen.53 Lenz Taguchi 

lyfter fram kritik mot sin egen avhandling  och skriver bland annat att hon idag kan se en risk i att 

analysarbetet riskerar att fokusera allt för mycket på lärandet och att förskollärare lär hur de kan 

organisera sitt arbete för barnen men utan att barnen görs delaktiga i arbetet.54 Även Dahlberg 

(et.al) lyfter fram kritik och risken att pedagogisk dokumentation kan användas för makt och 

kontroll i förhållandet till barnet och att det kan finnas en fara i att barn kan komma att bli bedömda 
																																																								
51 Elfström, Ingela. 
52 Alnervik, Karin: “Men så kan man ju också tänka!” Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan: 
Diss: Högskolan i Jönköping: 2013. 
53	Lindgren, Anne-Li; Sparrman, Anna: Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete med 
dokumentation: Pedagogisk Forskning i Sverige: årg. 8: Nr 1–2: 2003: (hämtad 2015-03-20). 

54 Lenz Taguchi, Hillevi: Pedagogisk dokumentation som aktiv agent: introduktion till intra-aktiv pedagogik, Gleerups 
utbildning: Malmö: 2012.�
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utifrån hur de kan samarbeta och utifrån pedagogers subjektiva uppfattningar av barnens 

personligheter.55                                                                                        

Ingrid Pramling Samulesson och Anette Emilsson menar att ambitionen för svensk förskola är att 

den ska drivas professionellt med höga krav på att förskollärare ska följa barn och utveckla 

verksamheten på ett sätt som leder till att kvaliteten ökar och därmed måluppfyllelsen för förskolan. 

De framhåller att det finns olika sätt att dokumentera, men att pedagogisk dokumentation blivit i 

ropet.56 Författarna analyserar videoobservationer från tillfällen då pedagoger arbetar med 

pedagogisk dokumentation och undersöker i sin forskning vad som utgör i fokus vid 

dokumenterandet samt vad som kännetecknar kommunikationen mellan läraren och barnen. 

Resultaten visar att det är främst barnens prestationer som dokumenteras och att förskollärare 

antingen förblir tysta observatörer eller ivriga förespråkare för en viss upptäckt. De tycker sig också 

se att vad som kommuniceras och dokumenteras av lärarna har en hög grad av abstraktion och att 

kommunikationen är av strategisk karaktär. De menar vidare att barn i förskolan ska utveckla olika 

typer av kunnande och förmågor och framhåller att den kritiska frågan som måste ställas är om den 

dokumentation som presenteras leder till detta och att frågan är av intresse att undersöka vidare. 

Pramling Samulesson och Ingegerd Tallberg har även uttalat kritik mot uttrycket lyssnandets 

pedagogik och menat att det signalerar att det räcker med att lyssna på barnen för att de ska lära 

sig.57 Pramling Samulesson har också framhållit att de postmoderna teorier som bland Dahlberg 

(et.al) inspirerats av och applicerat på pedagogisk dokumentation från Reggio Emilia inte går att 

använda i den svenska målstyrda förskolan.58 Alnervik menar dock att detta är en intressant 

motsättning i relation till Skolverkets utgivande av ett stödmaterial för att förskollärare ska kunna 

arbeta med pedagogisk dokumentation.59  

3.6 Ledarskap i svensk förskola – ett mångdimensionellt uppdrag 

Bim Riddersporre lyfter fram att forskningen gällande ledarskap i förskolan för närvarande är låg 

och att den forskning som finns ofta har en svag koppling till teori och mer allmän forskning om 

ledarskap. Riddersporre och Kristian Sjövik studerar tillsammans hur den dubbla styrningen från 

stat och kommun tar sig uttryck vid utlysningar av uppdraget som förskolechef. Syftet är att 

																																																								
55 Dahlberg, Gunilla; Moss, Peter: Ethics and politics in early childhood education: Routledge Falmer: London: 2005. 
56 Pramling Samulesson, Ingrid; Emilsson, Anette: Jakten på det kompetenta barnet: Nordisk barnehageforskning: 
Nordic Early Childhood Education Research: vol 5 nr 2: 2012: (hämtad den 2015-03-22). 

57 Pramling Samuelsson, Ingrid; Tallberg Broman, Ingegerd: Barndom, lärande och ämnesdidaktik: Studentlitteratur: 
Lund: 2013. 
58 Pramling Samulesson, Ingrid: Fra intressant pedagogikk til ”sekt”-Reggio Emilia i et kritiskt lys: Barnhagefolk: 3: 
2011: (hämtad 2015-03-01). 
59 Alnervik. 
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undersöka vilka krav och förväntningar som ställs på dagens förskolechefer och hur dessa 

formuleras av förskolans kommunala huvudmän i rekryteringen av nya ledare samt om dessa 

återspeglar de nationella mål kring förskolans ledarskap som formulerats i Sverige under senare år. 

Författarna lyfter fram att förskolechef är ett viktigt, svårt och mångdimensionellt uppdrag. Den 

dubbla styrningen av förskolan har lett till ett allt större ansvar att inom ramen för den budget som 

tilldelats av huvudmannen förhålla sig till styrdokument och samtidigt leda det pedagogiska 

utvecklingsarbetet mot bästa möjliga måluppfyllelse.60  

          I en modell illustrerar Riddersporre och Sjövik förskolechefens omvärldsramar och relationer 

och hur förskolechefen i olika grad interagerar med ett flertal regelverk, organisationer och aktörer 

på olika nivåer och i olika sammanhang. Syftet är att bidra till en förförståelse och kunskap kring 

vilka ramvillkor, relationer, förväntningar och krav som är centrala för uppdraget som förskolechef 

idag. Modellen synliggör att uppdraget som förskolechef kräver kunskaper och insikter i viktiga 

juridiska ramverk, organisatorisk kunskap, administrativa färdigheter, en social och praktisk 

förmåga att hantera olika situationer och problem, förmåga att skapa kontakt med både föräldrar 

och barn, kunskap om att bedriva fortlöpande kompetensutveckling inom pedagogik och didaktik 

samt ha god kunskap och förmåga att leda personal.61	 Uppdraget som förskolechef kan således 

beskrivas som ett komplext uppdrag som rör sig på olika nivåer och på olika arenor. Riddarsporre 

och Sjövik lyfter fram att komplexiteten och mångtydigheten i uppdraget lämnar fältet öppet för 

olika tolkningar och förväntningar från omvärlden och att det därför är intressant att empiriskt 

studera vilka krav, värden och förväntningar som förskolans huvudmän lyfter fram då de rekryterar 

ledare till förskolan.  

          Riddersporre använder vidare teorin om normativ styrning av organisationer som ett ramverk 

för analys av en rad fallstudier utförda i förskolans vardagspraktik. 62 Hon ser normativ styrning 

som en viktig utgångspunkt i arbetet med att öka förståelsen för förskolans ledarskap och framhåller 

att en analys av den normativa styrningen kan bidra till att synliggöra de processer som medverkar 

till att skapa gemensam förståelse mellan chef och medarbetare samt vilka förutsättningar som 

bidrar till detta. Riddersporre menar vidare att teorin även kan bidra till att öka förståelsen för vilka 

svårigheter som kan uppkomma då gemensam förståelse saknas. I ett av fallen undersöks den 

process som uppstår på en förskola då ledarens uppgift är att skapa en gemensam vision för den nya 

																																																								
60 Riddersporre, Bim; Sjövik, Kristian: Nya krav – nya ledare? Rekrytering av chefer till förskolan: Rapporter om 
utbildning: Malmö Högskola: 1/2011. 
61 Riddersporre & Sjövik: s.10. 
62 Riddersporre, Bim: Normativ styrning i förskolan: En fallstudie: Nordisk Barnhageforskning: Vol. 3: Nr 3: 2010: 
(hämtad 2015-03-01). 
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verksamheten. Analysen visar att det är visionen som konfronterar vardagen och inte tvärtom. 

Vidare påvisas att en gemensam förståelse stegvis måste slås fast och att denna förståelse grundas i 

såväl normer och idéer som i trygghet och gemensamma erfarenheter. Genom att se förverkligandet 

av idéer som en pågående process, kan ledare och medarbetare skapa utrymme för att omförhandla 

och revidera de normer som reglerar arbetet. Resultaten tyder på att förhandling och omförhandling 

är viktiga aspekter av normativ styrning i förskolan och det specifika fallet visar att man under 

processens gång ger och tar utan att chefens mandat minskar; utan snarare kan ses som stärkt genom 

denna process. Riddersporre betraktar detta som ett uttryck för ett distribuerat ledarskap och föreslår 

begreppet distribuerad normativ styrning. Förskolans normer är i hög utsträckning redan fastslagna 

av stat och huvudman i styrdokument vilket begränsar den enskilde ledarens möjlighet till normativ 

styrning. Riddersporre menar att den normativa styrningen i förskolan därmed bör studeras som ett 

fält med särskilda villkor och arbetsformer och att den relativt begränsade normativa makten leder 

till en distribuerad form av normativ styrning.63 

           Karin Rönnerman och Anette Olin har studerat förskolan i två kommuner och syftet var att 

undersöka hur kvalitetsarbetet leds på olika nivåer: förvaltningsnivå, förskolenivå och 

verksamhetsnivå. Författarna studerar bland annat vilka begränsningar och möjligheter en praktik 

utgör för en annan praktik i ledningen av kvalitetsarbetet. Resultatet visar en skillnad i hur 

kvalitetsarbetet organiseras och hur de tre ledningsnivåerna skapar villkor för varandra. Författarna 

urskiljer hur diskursiva-kulturella, materiella-ekonomiska och sociala-politiska arrangemang bidrar 

till att formge kvalitetsarbetet och resultatet visar också hur styrningen inte bara sker uppifrån och 

ner, utan att förvaltningsnivån, förskolenivån och verksamhetsnivån kan påverka varandra i båda 

riktningarna.64 

3.7 Ett internationellt perspektiv på ledarskap i förskolan 

Manjula Waniganayake (et.al) lyfter fram strömningar  som de har uppfattat i forskning om 

ledarskap i det som internationellt ofta benämns early childhood settings eller early childhood 

education fram till 2012.65		Den första vågen av forskning kom på 90-talet och karakteriserades av 

kvantitativa surveyundersökningar vars syfte var att förklara ledarskapsförmågor eller beteenden. 

Den andra vågen representerar det senaste decenniet och breddar kunskapsbasen genom att använda 

kvalitativa metoder och teoretiska ramverk som fokuserar på situationen och kontexten vari 
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ledarskapet utövas. Den tredje vågen som nu tycks vara i fronten är distribuerat ledarskap 

(distributive leadership approach). Distribuerat ledarskap innebär att utövandet av ledarskap delas 

och realiseras genom grupperingar och nätverk, en del grupperingar formella, medan andra är 

informella och i vissa fall slumpartade. Inom förskolan kan detta ta sig uttryck i sammanhang där 

pedagogerna arbetar tillsammans för att lösa vissa typer av pedagogiska dilemman. De kommer 

därmed att inta en ledande funktion på förskolan och deltar därmed, enligt detta synsätt, i 

ledarskapet i praktiken. Distribuerat ledarskap följer därmed inget specifikt mönster och kan inte 

regleras i förväg utan uppstår inom organisationer för att lösa problem eller att vidta åtgärder. Bland 

annat James P. Spillane menar att distribuerat ledarskap kan förstås som en ledarskapspraktik 

fördelad mellan ledare, anhängare och deras förhållande och innehåller aktiviteter för flera grupper 

av individer.66  

         Vidare framhåller Waniganayake (et.al) ett antal teman som betonats i forskningen. Ett tema 

är definitionen av ledarskap och den sammantagna uppfattningen är att det inte finns ett definitivt 

sätt att beskriva eller förklara ledarskap och att en universellt accepterad definition inte ses ha något 

värde då sättet att organisera verksamheten på varierar i hög grad och hänsyn behöver tas till varje 

specifik kontext. Ett annat tema är ledarskapets funktioner. De funktioner forskningen uppfattat är 

uppgifter, roller och ansvar - särskilt under den första vågen. Denna forskning, menar 

Waniganayake, behöver dock uppdateras då förändringarna gällande ledarens funktion i förskolans 

verksamhet har förändrats. Ett tredje tema som har identifierats är ledarskapsförmågor eller 

personliga egenskaper. Denna forskning har visat på ett stort antal ledarskapstyper som inkluderar 

olika karaktärsdrag hos ledare i verksamhet för yngre barn. Drag som framträtt som betydelsefullt 

är känslomässig intelligens, förmåga att känna in och inspirera såväl som självmedvetenhet samt 

förmåga att reglera sina känslor. Ny kunskap har dock kommit att bidra med att även belysa vikten 

av ledarens förmåga att skapa förtroende, ingjuta optimism, hopp och förmåga att anpassa sig. 

Författarna beskriver denna skiftning som ett aktivt försök att skifta tonvikten bort från betydelsen 

av att ha förmåga att söka brister hos de man möter till att istället se styrkan.67  

        Tidigare har Waniganayake tillsammans med Johanna Heikka undersökt ledarskapsfrågor i 

förskolan av ledare i Finland och Australien med fokus på möjligheter och utmaningar. De 

argumenterade för att pedagogiskt ledarskap i praktiken inte kan ses på egen hand och att en ledare i 

förskolan som försöker utöva pedagogiskt ledarskap av sig själv och som en traditionell ledare 

arbeta ensam, inte kommer att vara framgångsrik.  De menar att man måste beakta ledarskapet inom 
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den fulla omfattningen av ledarroller och det ansvar som förväntas av ledare inom förskolan idag. 

Detta, menar författarna, är inte möjligt utan en adekvat förståelse och ett teoretiserande av de 

grundläggande begreppen ledarskap och pedagogik. I sin studie utforskar de innebörden och 

betydelsen av pedagogiskt ledarskap i relation till utbildning för yngre barn. I den bredare 

litteraturen om utbildningsledarskap finner de att en mängd relativa begrepp, som exempelvis 

pedagogiskt eller instruerande ledarskap, används omväxlande, och att skillnaderna och sambanden 

mellan dessa begrepp sällan förtydligas eller observeras. De anser vidare att bristen på noggrann 

forskning inom denna sektor har hämmat meningsfull utveckling av ledarskap i förskolan.  

          Med tanke på det ökande intresse för att förstå ett distribuerat sätt att utöva ledarskap i 

förskolan finns det dock ett intresse att utforska möjligheten att anta pedagogiskt ledarskap inom 

samtida förskola och författarna undersöker hur pedagogiskt ledarskap inom förskolan skulle kunna 

ta formen av ett distribuerat tillvägagångssätt. De frågor som är i fokus för studien är vilka som är 

de viktigaste teoretiska tillämpningarna av pedagogiskt ledarskap inom förskoleverksamheten, vilka 

utmaningarna är för att konceptualisera pedagogik och pedagogiskt ledarskap samt om ledare inom 

förskolan kan genomföra pedagogiskt ledarskap på ett distribuerat sätt.68  

4. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

I denna del av uppsatsen presenteras studiens teoretiska utgångspunkt kritisk diskursteori. Vidare 

beskrivs centrala begrepp inom den kritiska diskursteorin och den förklaringsmodell som varit 

relevant för studiens analys presenteras.  

4.1 Kritisk diskursteori 

Diskursteorins antaganden har sin grund i den så kallade socialkonstruktionismen där samhället ses 

som socialt konstruerat av människor i samspel med varandra och härstammar från strukturalistisk 

och poststrukturalistisk språkteori gällande språkets roll i den sociala konstruktionen av världen. 

Enligt detta synsätt skapas betydelser av människorna som använder begreppen, i den tid och de 

sammanhang de används - vilket gör att dess betydelser är tillfälliga och föränderliga. Därmed ses 

aldrig sociala fenomen som färdiga eller absoluta vilket medför att dess betydelse aldrig slutgiltigt 

kan fixeras vilket skapar utrymme för en ständig social strid om definitioner av samhälle och 

identitet. 69 Faircloughs diskursteori baserar sig på antagandet att språk är en del av den sociala 
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praktiken och att sociala analyser därmed alltid behöver ta hänsyn till språket. Fairclough definierar 

diskurs på följande sätt. 

 

Discourse is used in a general sense for language (as well as, for instance, visual 

images) as an element of social life, which is dialectically related to other 

elements. Discourse is also used more specifically: different discourses are 

different ways of representing aspects of the world.70 

 

I citatet framhåller Fairclough att diskurs består av lingvistiska element. Han framhåller dock att det 

inte handlar om att reducera det sociala till språk - och säga att allt är diskurser - utan att verktyget 

snarare skall ses som en analytisk strategi bland många. Strategin är att försöka överskrida 

uppdelningen mellan forskning inspirerad av socialteori vilken tenderar att inte göra analyser av 

texter och forskning som fokuserar på språket som texter men tenderar att inte engagera sig i 

socialteoretiska frågor. Fairclough menar att alla analyser av texter som syftar till att vara viktiga i 

socialvetenskaplig terminologi måste sammankopplas med teoretiska frågor om diskurs. Ingen 

riktig förståelse av sociala effekter av diskurser är möjlig utan att titta noga på vad som händer när 

människor pratar eller skriver.71  

 

4.2 Faircloughs tredimensionella modell  

Faircloughs ser varje tillfälle av språkbruk som en kommunikativ händelse som har tre dimensioner. 

Dessa är text, diskursiv praktik och social praktik och utgör förklaringsmodellens tre dimensioner. 

På vardera nivå analyseras den kommunikativa händelsen i relation till följande: 

 

1. Textnivå: textens egenskaper, lingvistisk uppbyggnad. 

2. Den diskursiva praktikens nivå: produktion- och konsumtionsprocesser som är förbundna 

med texterna, diskurser och genrer som artikuleras i produktionen och konsumtionen av 

texten. 

3. Den sociala praktikens nivå: den bredare sociala praktiken som den kommunikativa 

händelsen är en del utav. 

 

Texter ses som en del av en social handling och genom att tala eller skriva kan människor agera och 

interagera socialt. Det innebär att förskolechefernas utsagor, vilka utgör en del av denna studies 

empiri, betraktas som en text. En genre är ett språkbruk som är förbundet med och konstituerar en 
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del av en bestämd praktik. De diskurser och genrer som artikuleras tillsammans för att producera en 

text och som textmottagare bygger på i sin tolkning av texten har en utpräglad lingvistisk 

uppbyggnad som formar både produktionen och konsumtionen av texten. Textnivån och den 

diskursiva praktiken är dialektalt kopplade till varandra och när man sysslar med textens 

egenskaper sysslar man också med produktions- och konsumtionsprocesser och vise versa. Text och 

diskursiv praktik utgör dock olika dimensioner och skall därför hållas isär analytiskt. Sambandet 

mellan textnivån och den sociala praktikens nivå medieras av den diskursiva praktiken. Det är 

följaktligen bara via den diskursiva praktiken – där språket används av människor för att producera 

och konsumera texter som texter formar och formas av den sociala praktiken. Parallellt påverkar de 

formella lingvistiska dragen i texten både produktionsprocessen och konsumtionsprocessen.72  

           Interdiskursivitet är en form av intertextualitet. Intertextualitet betyder att kommunikativa 

händelser stödjer sig på tidigare händelser: att man aldrig börjar från början. Fairclough menar att 

man aldrig kan undvika att nyttja ord som andra använt tidigare. En text kan därmed ses som en del 

av en intertextuell kedja: en rad texttyper som länkas samman i en kedja då varje text integrerar 

delar från en annan text eller andra texter.73   

          Diskurser figurerar på tre huvudsakliga sätt i en social praktik och bidrar till att konstruera 

social identiteter (styles), sociala relationer (ways of representing) och kunskaps och 

betydelsesystem (genres, ways of acting). Ett sätt att konstruera en viss betydelse eller kunskap är 

genom att tala eller skriva och diskurs framträder därmed först som en del av betydelsebildningen. 

Vidare figurerar diskursen i representationen vilken alltid är en del av den sociala praktiken, 

representationer av den materiella världen, av andra sociala praktiker, etcetera. Representationen är 

i enligt Fairclough högsta grad en diskursiv fråga och man kan urskilja olika diskurser som kan 

representera samma del av världen från olika perspektiv eller positioner. Slutligen förekommer 

diskurser parallellt med fysiska beteenden och utgör särskilda sätt att vara - sociala eller personliga 

identiteter. Fairclough benämner denna aspekt av diskurs style. 74  

 

5. METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I följande del presenteras studiens empiri, tillvägagångssätt vid bearbetning av data, studiens 

undersökningsdesign samt undersökningsstrategi där frågor gällande validitet och reliabilitet lyfts 

fram. Vidare redovisas metod för datainsamling, etiska aspekter vid studiens genomförande samt 

det urval som utgjort valet av organisation och intervjupersoner. Slutligen diskuteras min egen roll i 
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73 Fairclough: 2003. 
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den valda organisationen och organisationens struktur presenteras i syfte att tydliggöra det 

sammanhang studiens aktuella aktörer verkar i. 

5.1 Val av texter och tolkning av data: kritisk diskursanalys 

I studien har del 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolans läroplan samt 

förskolechefernas utsagor utgjort den text som fungerat som empiri för denna studie. Då begreppet 

kvalitet står i fokus var det naturligt att välja den del i den reviderade läroplanen som behandlar 

systematiskt kvalitetsarbete och därmed inbegriper tal om kvalitet. Förskolecheferna skall i denna 

studie ses som såväl textkonsumenter som textproducenter i den diskursiva praktik de är en del 

utav. De konsumerar texter om kvalitet i styrdokument men producerar också, genom sina utsagor, 

likväl en text vilken bär på konventioner för hur det som uttalas bör organiseras - men också ger 

dem som sociala aktörer en stor frihet i formandet av texten.75 Den metod som bedömts ge bäst 

möjlighet att svara på studiens syfte är Faircloughs tredimensionella modell (s.24). Hur modellen 

tillämpats på studiens empiri och frågeställningar tydliggörs i följande modell. 

1. Textnivå Empiri och teoretisk utgångspunkt: Styrdokument och förskolechefernas utsagor i relation till 
textens egenskaper (grammatik och sammanhang mellan satser etc.).  
 
Frågeställning: Vilka diskurser om kvalitet går att urskilja i förskolans läroplan och 
förskolechefernas utsagor? 
 

  2. Den 

diskursiva 

praktikens nivå 

 Empiri och teoretisk utgångspunkt: Styrdokument och förskolechefernas utsagor analyseras i 
relation till produktion- och konsumtionsprocesser som är förbundna med texterna (diskurser, 
genrer, texttypers sammanlänkande och delar i texternas interaktion med varandra).                         
 
Frågeställningar: Hur tolkar och använder aktuella förskolechefer tillgängliga diskurser om 
kvalitet i sina beskrivningar av kvalitet i förskolan?  

Vilka följder har pedagogisk dokumentation som verktyg i kvalitetsarbetet för hur kvalitet 
konstrueras i organisationen? 

Vilka implikationer har pedagogisk dokumentation som verktyg i kvalitetsarbetet för hur 
ledningen av det systematiska kvalitetsarbetet genomförs? 

3. Den sociala 

praktikens nivå 

Empiri och teoretisk utgångspunkt: Styrdokument och förskolechefernas utsagor analyseras i 
relation till den bredare sociala praktiken som texterna är en del utav. Resonemang kring 
eventuella implikationer för den sociala praktiken. Vid detta resonemang använder jag delar av 
den tidigare forskning som presenterats.  
 

Figur 1: Modell för kritisk diskursanalys tillämpad på aktuell studie, bearbetad utifrån Faircloughs tredimensionella 
modell (1992). 
 

5.2 Undersökningsdesign och undersökningsstrategi 

Studien är en fallstudie som speglar ett specifikt fall och skall ej ses som ett ”typfall” vilket skulle 

kunna användas till att objektivt representera större organisationer inom förskolans verksamhet 
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generellt. Det aktuella fallet bedömdes dock utgöra en lämplig kontext för en genomgång av 

studiens frågeställningar. Avsikten är inte att generalisera studiens resultat till andra fall utan att 

grundligt studera ett fall och utifrån detta göra en teoretisk analys.76 Fallstudien som 

forskningsdesign placerar sig inom den kvalitativa och induktiva forskningsstrategin när det gäller 

förhållandet mellan teori och praktisk forskning. De huvudsakliga stegen i studien har varit att med 

utgångspunkt i studiens frågeställningar undersöka hur kvalitet konstrueras i det aktuella fallet och 

vilka eventuella följder det har i den diskursiva praktiken och tyngdpunkten ligger därmed på att 

behandla teori som något som genereras ur den insamlade datan. 77 

	

5.3 Insamling av data 

I studien är det utöver styrdokument förskolechefernas tolkningar av kvalitet, beskrivningar av 

kvalitetsarbetet, pedagogisk dokumentation och sitt ledarskap som utgör studiens empiri. För att få 

tillgång till dessa har det genomförts kvalitativa intervjuer vilka givit möjligheten att ta del av deras 

skildringar. Intresset vid intervjuerna har riktats mot förskolechefens ställningstaganden, berättelser, 

egna uppfattningar och synsätt.78 Det angreppssätt som bedömdes ge bäst förutsättningar att besvara 

studiens syfte var enskilda semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer gav tillfälle 

att angripa frågeställningarna och samtidigt ge intervjupersoner frihet att utforma svaren på sitt sätt. 

Intervjuerna inleddes med ett tydligt fokus och det område som utgjorde undersökningens tema 

presenterades.79  Intervjuerna genomfördes med stöd av en intervjuguide innehållande relevanta 

teman vilka avsågs beröras under intervjuernas gång. Formen gav fördelen att kunna vara flexibel 

och växla mellan olika teman, ställa följdfrågor vilka knöt an till det intervjupersonerna berättade 

samt ställa förståelsefördjupande frågor gällande intervjupersonernas beskrivningar, förklaringar, 

förståelse och tolkningar samtidigt som guiden fungerade som en minneslista över vilka 

frågeställningar som planerats behandlas för att kunna besvara studiens syfte. Tillgången till 

flexibilitet bedömdes som väsentlig för att göra det möjligt att få tillgång till förskolechefernas 

beskrivningar av sitt sammanhang, det var därför viktigt att såväl intervjuguiden som 

genomförandet av intervjuerna innefattade flexibilitet.80 

Intervjuerna utfördes i alla fall utom ett i ostörd miljö och spelades in på diktafon vilket gav 

förutsättningar att helt fokusera på samtalet för att sedan i nära anslutning till intervjun transkribera 

det material som samlats in. En av respondenterna önskade ta del av intervjuguiden innan intervjun 

																																																								
76 Bryman, Alan: Samhällsvetenskapliga metoder: uppl.2: Liber: Malmö: 2011. 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
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genomfördes och detta tillmötesgicks. I anslutning till varje intervju dokumenterades kortfattat 

reflektioner som uppstått, såsom om det dök upp några andra idéer eller intresseområden under 

intervjuns gång.81 

 

5.4 Etiska överväganden 

Innan genomförandet av intervjuerna påbörjades skickades ett mail till organisationens chef för 

kommunala förskolan. I mailet presenterade jag mig, mitt syfte med studien och frågade om jag fick 

tillstånd att fråga fem stycken förskolechefer i organisationen om de kan tänka sig att delta i min 

studie. Jag gavs klartecken och tog kontakt via mail med de fem förskolechefer som kom att utgöra 

mitt urval. Jag presenterade återigen mig själv, informerade om studiens syfte samt berättade om 

mitt önskade tillvägagångssätt. I mailet gavs information om mina förväntningar på dem som 

intervjupersoner, tidsaspekt vid intervjun, deras rätt till frivillighet och rätt att avbryta utan följder. 

Intervjupersonerna upplystes om hur arbetsmaterialet kommer att hanteras, att jag har tystnadsplikt 

samt att jag avidentifierar dem samt organisationen. Intervjupersonerna gavs även information om 

att min studie är öppen för granskning.82 Vid intervjutillfället fick samtliga intervjupersoner även ta 

del av ett samtyckesbrev där de skriftligen fick ge sitt medgivande att delta i studien (se bilaga 2). 

 

5.5 Min roll i den aktuella organisationen 

Jag är sedan 2012 verksam i den aktuella organisationen och arbetar med pedagogisk utveckling i 

en av enheterna. I min roll har jag inte en ledande befattning. Min erfarenhet av organisationen har 

varit en tillgång i mitt analysarbete och det är främst kunskapen om organisationens struktur och 

erfarenhet av att arbeta med pedagogisk dokumentation som varit till stöd vid intervjuerna och givit 

goda förutsättningar att ställa förståelsefördjupande frågor. Jag har dock valt att inte intervjua 

förskolechefen i min enhet utan valt förskolechefer som arbetar i andra enheter. Enheternas 

omfattning och organisationens totala storlek gör att jag i befinner mig långt ifrån dessa områdens 

praktik och därmed kunnat ”hålla avstånd” mer än som har varit möjligt om jag utgått från min egen 

enhet. 

5.6 Val av organisation och undersökningspersoner 

Vid valet av organisation har det kriterium som varit styrande varit att utföra studien i en större 

organisation där pedagogisk dokumentation används som ett verktyg i det systematiska 
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kvalitetsarbetet. Studien har därmed genomförts i en organisation som sedan 2012 använder 

pedagogisk dokumentation som ett verktyg i sitt systematiska kvalitetsarbete och bildar 

sammantaget ett sammanhang som ger mig goda förutsättningar att besvara studiens syfte.       

Den aktör som är i fokus för studien är förskolechefen och det är förskolechefernas beskrivningar 

och tolkningar av kvalitet i den specifika kontext de befinner sig i som är det centrala. Därmed har 

jag enbart analyserat förskolechefens utsagor och valt att inte intervjua huvudman eller medarbetare 

i denna studie. Detta skulle dock kunna genomföras i vidare studier i syfte att tillföra ytterligare 

perspektiv till studiens analys. Av avgränsningsskäl har jag valt att intervjua fem av tolv 

förskolechefer i den valda organisationen. Urvalet skedde genom slumpmässigt urval. Namnen 

skrevs upp på en lista och varannan förskolechef valdes ut och fick förfrågan om att delta i studien. 

 

5.7 Presentation av den aktuella organisationen  

Studien har genomförts i en offentlig organisation i en större stad i Mellansverige.83 I syfte att ge 

förskolechefen förutsättningar att leva upp till de krav som ställs på ledarskapet i den nya Skollagen 

och reviderade läroplanen är den aktuella organisationen sedan 2012 indelad i 

utvecklingsorganisation respektive arbetsorganisation. Utvärdering av tidigare organisering visade 

att förskolechefernas tid gick åt till att hantera arbetsorganisatoriska frågor, och att det långsiktiga 

pedagogiska utvecklingsarbetet därmed inte upplevdes hinnas med. Arbetsorganisatoriska uppgifter 

delegeras därför sedan 2012 till biträdande förskolechefer vars uppdrag bland annat är att skapa 

förutsättningar för att det systematiska kvalitetsarbetet skall kunna bedrivas. Ytterst leds 

förskoleverksamheten av chef för kommunala förskolan. Vidare är verksamheten indelad i tretton 

enhetsområden och varje område består av ett varierat antal förskolor. Varje enhetsområde leds av 

ett ”ledningsteam” bestående av en förskolechef med det övergripande ansvaret ett varierat antal 

biträdande förskolechefer samt en pedagogisk utvecklare. För att skapa förutsättningar för 

likvärdighet och ett kontinuerligt kvalitetsarbete på alla nivåer är verksamheten sedan 2012 

organiserad i ”team” vilka består av olika aktörer med olika ansvar på olika nivåer. Modellen på 

följande sida tydliggör den utvecklingsorganisation och kontext aktuella förskolechefer verkar i, 

från huvudman till arbetslag. 
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Figur 2: Modellen tydliggör den organisatoriska kontext som intervjuade förskolechefer verkar i. 

 

Sedan 2012 har pedagogisk dokumentation utgjort ett av den aktuella organisationens strategiska 

utvecklingsområden och merparten av medarbetarna har fortbildats i verktyget och använder det 

sedan dess som ett verktyg i sitt arbete. Utöver pedagogisk dokumentation används även Q-steps 

kvalitetssäkringsverktyg (Qualis) som ett verktyg vid den årliga kvalitetsuppföljningen då 

pedagogerna genomför självskattningar av verksamheten utifrån olika kvalitetskriterier samt svarar 

på en mängd HUR-frågor om sin struktur, processer och resultat.84 Kommunen genomför även 

årligen en föräldraenkät som fastställer enhetens NKI (Nöjd Kund Index) som en del i sitt 

kvalitetsarbete. 

 
 
 
 
 
 
																																																								
84	Informationsbroschyr: Qualis kvalitet i förskolan Q steps kvalitetssäkring: http://www.q-
steps.se/upload/Broschyrer/Qualis%20-%20kvalitet%20i%20förskolan.pdf: (hämtad 2015-01-08). 
 

1. Chef för kommunala 
förskolan

Ledningsteam

2. Förskolechef

Enhetens utvecklingsgrupp

3. Utvecklingsgruppsledare

Förskolans utvecklingsgrupp

4. Utvecklingsgruppsrepresentant

Arbetslag

Nivå 1 leds av en chef för kommunala 
förskolan vilken ansvarar för ett 
ledningsteam bestående av en 
förskolechef från varje enhetsområde 
(sammanlagt 13 stycken) i kommunen. 

Nivå 2 leds av förskolechefen 
vilken ansvarar för enhetens 
utvecklingsgrupp bestående av 
en förskollärare från vardera 
förskola i enheten. Aktuell 
förskollärare är 
utvecklingsgruppsledare och 
har ett särskilt uppdrag att leda 
och driva det systematiska 
kvalitetsarbetet på sin förskola.	

Nivå 3 leds av förskolans 
utvecklingsgruppsledare vilken 
ansvarar för förskolans 
utvecklingsgrupp bestående av en 
utvecklingsgruppsrepresentant från 
vardera avdelning på förskolan.  

Nivå 4: Leds av arbetslagets 
utvecklingsgruppsrepresentant vilken 
ansvarar för att leda arbetslaget på sin 
avdelning. 
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6. RESULTAT OCH ANALYS 
I denna del av uppsatsen presenteras en beskrivning av vad som framkommit i datan och en 

fortlöpande analys utifrån Faircloughs tredimensionella modell sker (s. 26). Inledningen inriktar sig 

på att besvara frågeställningen gällande vilka diskurser som identifierats i styrdokumentets text och 

förskolechefernas utsagor (6.1 och 6.2) för att sedan fokusera på frågeställningen om hur 

identifierade diskurser tolkas och används i beskrivningarna av att leda kvalitetsarbete (6.3). Vidare 

analyseras frågan gällande vilka följder pedagogisk dokumentation som verktyg i kvalitetsarbetet 

har för hur kvalitet konstrueras i organisationen (6.4 ) och eventuella implikationer verktyget har för 

hur ledningen av det systematiska kvalitetsarbetet genomförs (6.5). Slutligen följer ett resonemang 

kring eventuella implikationer i den sociala praktiken (6.6). 

6.1 Identifierade diskurser i förskolans styrdokument 

I förskolans reviderade läroplan används begreppet kvalitet tre gånger i den del av som vidrör 

uppföljning, utvärdering och utveckling. I delens inledande stycke står följande: 

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, 

utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda 

villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och 

analyseras.85 

I stycket formuleras att förskolan har i uppdrag att aktivt dokumentera, följa upp, utvärdera och 

utveckla. Det tydliggörs också att detta är handlingar som skall genomföras systematiskt och 

kontinuerligt. Det som är fokus för den systematiska dokumentationen, uppföljningen, 

utvärderingen och utvecklingen är förskolans kvalitet - vad som menas med kvalitet definieras dock 

inte närmre. Vidare lyfts det fram att en förutsättning för att kunna utvärdera förskolans kvalitet och 

skapa goda villkor för lärande är att även barns lärande och utveckling följs, dokumenteras och 

analyseras. I följande stycke tydliggörs vad förskolans kvalitet omfattar. 

                 Syftet med utvärdering 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.86 

De aktiviteter som skrivs fram i stycket är bland annat att utvärdera och att få kunskap om och det 

tillstånd pedagogerna förväntas införskaffa kunskap om är förskolans kvalitet. Kvalitet specificeras 

genom att framhålla att det handlar om verksamhetens organisation, innehåll och genomförande. 
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Avsikten med utvärderingen kan därmed tolkas vara att få kunskap om förskolans organisatoriska 

och innehållsmässiga tillstånd samt tillståndet när det gäller processers genomförande - och vidare 

använda denna kunskap som grund för utveckling av verksamheten. Det tycks finnas en idé om ett 

samband mellan innehavandet av dokumenterad kunskap om verksamhetens tillstånd inom ovan 

nämnda områden, användandet av kunskapen som utgångpunkt för bedömning och utveckling av 

verksamheten samt skapandet av goda förutsättningar för varje barn att lära och utvecklas. 

Utvärderingens avsikt kan tolkas gå i linje med Franke Wikberg och Johanssons förklaring av 

pedagogisk utvärdering, vilken framhåller att dess syfte är att möjliggöra en välinformerad 

bedömning av hur undervisningen fungerar.87 Kvalitet skrivs vidare fram som något som går att 

utveckla genom kontinuerlig dokumentation, uppföljning, och utvärdering. Förskolläraren skall 

ansvara för: 

                                /…/ att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska 

kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns 

möjligheter till utveckling och lärande. 88 

Begreppet kvalitet nämns i hög utsträckning i förbindelse med orden utvärdering och utveckling. 

Användningen av substantivet resultat vittnar om att utvärderingen förväntas utmynna i en 

bedömning som skall användas som utgångspunkt för vidare utveckling. I ett annat stycke står 

följande:  

Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet 

sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att 

förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas /…/ 89 

Ordet utveckling används i relation till barnet och förskolans kvalitet och det är detta som 

kvalitetsarbetet förväntas försätta i ett tillstånd av utveckling. Analys av styrdokumentets text på 

nivå ett i modellen visar att ordens innebörd och placering i relation till varandra skriver fram en 

betydelse av utveckling som en framåtskridande pågående process vilken leder till förbättrade 

resultat på såväl individnivå (barnets lärande) som verksamhetsnivå (förskolans kvalitet). I 

styrdokumentet går att urskilja vad som i den här studien kommer att benämnas som diskursen om 

pedagogisk kvalitet vilken har sin grund i bland annat Sheridans teorier om kvalitet och utvärdering 

i förskolan. I det förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan som redovisades 2008 

framkommer att bland annat Sheridan utgjorde en del i den expertgrupp som bidrog med skriftligt 
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underlag inom sitt forskningsområde när revideringen av läroplanen skulle ske och Sheridan har 

därmed medverkat i produktionen av texten.90 Pedagogisk kvalitet ses som en pedagogisk händelse 

som är ett fenomen, kulturellt känslig med strukturella egenskaper och antagandet är att kvalitet inte 

kan bedömas och utvecklas utan förståelse för dess konstitution och mening. Idén om att det med 

grund i forskning, beprövad erfarenhet och kunskap som visar på olika delar av kvalitet i förskolans 

sammanhang går att bedöma förutsättningarna för barns lärande i relation till läroplanens mål är 

bärande i styrdokumentets text.91 Sheridans teori om utvärdering utifrån fyra dimensioner (se sid. 

15f) blir synlig då den text i styrdokumentet som beskriver förskollärarens respektive arbetslagets 

ansvar analyseras enligt nivå två i modellen. Vid analysen utkristalliseras den 

verksamhetsdimension, lärandedimension, barndimension och samhällsdimension Sheridan 

förespråkar att utvärdering i förskolan bör innefatta. 92 Likväl utkristalliseras tanken om att det vid 

utvärderingen inom varje dimension skall beaktas strukturella förutsättningar, pedagogiska 

processer och vad det ger för resultat i relation till läroplansmålen. I texten skrivs det fram att 

kunskap om organisation, innehåll, genomförande, förutsättningar, organisation, struktur, innehåll, 

aktiviteter och pedagogiska processer behövs för att kunna utvärdera verksamheten och detta kan 

tolkas utgöra verksamhetsdimensionen. Det förskrivs också att kunskap behövs gällande hur barns 

förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena vilket kan tolkas utgöra 

lärandedimensionen vid utvärderingen. Vidare åläggs även förskolläraren och arbetslaget att bland 

annat ha kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande, delaktighet, utforskande, frågor och 

erfarenheter vilket kan tolkas utgöra delar av barndimensionen. Slutligen skall även föräldrars 

perspektiv och forskning tas i beaktande vid utvärderingen vilket kan tolkas utgöra 

samhällsdimensionen. Vidare framhålls att utvärderingen skall ske i relation till hur verksamheten 

ger förutsättningar för barnen att så långt som möjligt nå de nationella målen i läroplanen.93 Det går 

att urskilja den nordiska utvärderingstraditionen som baserar sig på att synliggöra vad barnen lär 

genom dokumentation som sedan används som utgångspunkt för analys och vidareutveckling av 

verksamheten så att varje barn ges förutsättningar att lära och utvecklas vidare.94 Den anglosaxiska 

traditionen som använder skolliknande metoder där kvalitetskontrollen baseras på uppsatta mål för 

det individuella barnets lärande och utveckling och tester av specifika kunskaper och färdigheter går 

inte att identifiera. I texten används inga begrepp som exempelvis utvecklingsplan eller 

kunskapsutveckling. Inte heller används begreppet utvärdering i relation till barnet utan endast i 
																																																								
90 Skolverket: Förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan. Redovisning av regeringsuppdrag: U2008/6144/S: 
2009:s. 5. 
91	Sheridan 2007.	
92	Ibid.	
93 Lpfö 98/10. 
94 Åsén; Vallberg-Rooth.	
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relation till verksamhetens kvalitet. I styrdokumentet går det heller inte att urskilja det som i denna 

studie kommer att namnges diskursen om meningsskapande. Dahlberg, Pence och Moss relativa 

perspektiv på kvalitet och tanken om att söka förståelse för de processer som pågår och gemensamt 

sträva efter att tillsammans söka ett visst mått av enighet om de processer som pågår och värdet av 

det synliggörs inte i texten.95 Begrepp från diskursen om meningsskapande som inte producerats i 

texten till förmån för begrepp inom diskursen om pedagogisk kvalitet är bland annat ”reflektion och 

tolkning” till förmån för ”uppföljning och utvärdering”, ”värdet av” till förmån för ”resultatet av”, 

”förståelse för” till förmån för ”dokumenterad kunskap om” och ”pedagogisk dokumentation” till 

förmån för ”systematisk dokumentation”.  

          Analysen av styrdokumentens text på nivå ett och två i Faircloughs modell visar sammantaget 

att det går att urskilja diskursen om pedagogisk kvalitet – en föreställning om att det med grund i 

forskning, beprövad erfarenhet och kunskap som visar på olika delar av kvalitet i förskolans 

sammanhang går att utvärdera, bedöma och fastställa kvalitet i relation till nationella mål. 

6.2 Identifierade diskurser i förskolechefernas tal om kvalitet 

I förskolechefernas beskrivningar av kvalitet går det, i likhet med styrdokumentet, att urskilja 

diskursen om pedagogisk kvalitet. Främst när förskolecheferna talar om kvalitet i relation till 

pedagogen och pedagogens förhållningssätt till förskolans verksamhet. Uttryck som ”läroplanen i 

fokus”, ”formulera relevanta mål” ”att man sätter mål”, och ”målfokusering” kan tolkas vara 

förbuden med idén om den professionella, målstyrda verksamheten som den som leder till hög 

kvalitet. Det tycks, i likhet med den tanke som speglas i läroplanen, finnas en idé om en koppling 

mellan kontinuerlig uppföljning, kunskap om verksamheten och barnets förutsättningar att 

utvecklas och lära.   

/…/  i någon mening är det pedagogerna som står för den här höga kvalitén, det vill säga, har vi 

medvetna pedagoger som jobbar med läroplanen i fokus utifrån uppdraget. Att de formulerar relevanta 

mål för verksamheten och liksom kan hålla koll på det. Egentligen tänker jag såhär, att pedagogerna 

behöver se vilken skillnad verksamheten gör för barnen, det vill säga vilket förändrat kunnande kan de 

se hos barnen utifrån den verksamhet som de själva erbjuder. Jag menar om man har de där, de som är 

riktigt medvetna och jobbar på det viset, där tänker jag också att det måste kunna bli en väldigt bra 

kvalitet.96 

 

                           Att man sätter mål så att man driver en hel förskola mot samma mål och har blicken riktad åt     

																																																								
95 Dahlberg (et.al): 2002, 2000. 
96 Respondent 3. 
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                           samma håll /…/. Får man till hög kompetens, kritiskt förhållningssätt och 

målfokusering så kan jag se att man lyckas väl, mot barnen, mot föräldrarna och i 

Qualis.97 

 
I förskolechefernas utsagor på textnivån, nivå ett i modellen, framkommer vidare att det objekt som 

ska försättas i ett tillstånd av utveckling som leder till ökad kvalitet är pedagogen och dennes 

kompetens och förmåga att bedriva systematiskt kvalitetsarbete. Här sker det således ett skifte 

mellan vilket objekt som är fokus för utveckling i styrdokumentets text och förskolechefernas 

beskrivningar. Medan det som ska försättas i ett tillstånd av utveckling i styrdokumenten är 

förskolans kvalitet respektive barnets lärande och utveckling, är det i förskolechefernas 

beskrivningar pedagogen och dennes kompetens som skall utvecklas. 

          I förskolechefernas tal om kvalitet går det också att urskilja vad som i denna studie kommer 

att benämnas marknadsdiskursen i synen på kvalitet. I beskrivningarna förekommer ord som 

exempelvis ”generell”, ”mäta”, ”kontrollsystem”, ”tendenser” och ”leverera”, termer som på olika 

sätt hör hemma inom ett begreppssystem inspirerat från det privata näringslivet.98 Detta synsätt, 

menar Dahlberg (et.al), har sin grund i en modern och objektiv användning av kvalitetsbegreppet i 

förskolans sammanhang.99 Begreppen inom denna diskurs används främst i beskrivningarna där 

förskolecheferna talar om kvalitet i relation till huvudman. Det framgår att kvalitet kan få en annan 

innebörd när förskolechefen börjar generalisera och lyfta upp kvalitet till en nivå som är 

övergripande strategisk. Kvalitet beskrivs då komma att handla om att på en generell nivå få syn på 

vilken riktning verksamheten är på väg. En förskolechef beskriver det på följande sätt: 

                            Men det är klart när man börjar generalisera och lyfta upp det till en nivå som är 

övergripande strategisk, så blir det ju mer att man ute efter att se vilken riktning 

börjar vi att gå. Man tittar på tendenser snarare än det enskilda barnets egna 

förändrade kunnande. Riktningen kan inte komma till om man inte är nere i 

praktiken. Om man bara skummar så blir det mer som en kvalificerad gissning. 

Därför är det viktigt för mig att kvalitetsarbetet börjar närmast barnet först sedan 

blir det en mer generell bild för att se riktningen dit vi är på väg.100 

 

Vidare går det i analysen av texten på nivå två i modellen att identifiera diskursen om 

meningsskapande i förskolechefernas tal om kvalitet. Inom denna diskurs framhålls förståelsen för 

processer, lyssnandet och strävan efter att tillsammans skapa en verksamhet baserad på 
																																																								
97 Respondent 1.	
98 Karlsson, Ove: 2000; Åsen, Gunnar; Vallberg-Rooth Ann-Christine; Dahlberg (et.al) 2002.  
99 Dahlberg (et.al): 2002, 2000. 
100 Respondent 1. 
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gemensamma värden.101 Uttryck och begrepp som exempelvis ”barns rätt till”, ”barnen blir ju till i 

sitt sammanhang”, ”lyssna”, ”medborgare” och ”medmänniskor” är begrepp som förekommer i 

förskolechefernas tal om kvalitet och kan tolkas vara förknippade med den barn- och kunskapssyn 

samt starka demokratiska hållning som är förknippad med pedagogisk dokumentation. I följande 

stycken framkommer bland annat idén om lyssnandet och det som tidigare benämnts som den 

”medforskande pedagogen”.  

                      Det här att följa barnen och att lyssna på barnen, och det kan ju vara skillnad på det - att 

följa barn och att lyssna på barn. Att inte bara göra det på något sätt passivt utan 

medvetet och kunna tänka utifrån vad man ser /…/ hur man utmanar barnen vidare 

/…/.102 

	 
Då skulle jag säga att det handlar mycket om förhållningssätt. Och i det förhållningssättet 

så ser man ju när man kommer in, jag tänker att jag kan se när jag kommer in på en 

avdelning, dels hur det ser ut, om det är tillåtande för barnen och om det finns några 

utmaningar men också i vad man har för samtalston hur man pratar med varandra och hur 

man respekterar barnen som medmänniskor och medborgare. /…/ . För barnen blir ju till i 

det sammanhang de är i och den förväntan som finns blir ju det som styr vad det blir på 

nått vis.103 

Sammanfattningsvis visar analysen på nivå ett och två i modellen att det i förskolechefernas tal om 

kvalitet, i likhet med styrdokumentet, går att urskilja diskursen om pedagogisk kvalitet och idén att 

det med grund i kontinuerlig inhämtning av kunskap om verksamheten går att utvärdera, bedöma 

och fastställa kvalitet i relation till nationella mål. I förskolechefernas beskrivningar produceras 

dock också en marknadsdiskurs, och diskursen om meningsskapande – två diskurser som i tidigare 

forskning framställts stå i visst motsattsförhållande till varandra.104  

6.3 Tolkning och användning av identifierade diskurser  

Vid analysen av konsumtions- och produktionsprocessen i den diskursiva praktiken synliggörs att 

förskolecheferna växlar mellan att använda diskursen om pedagogisk kvalitet, diskursen om 

meningsskapande och marknadsdiskursen när de talar om kvalitet. En förställning om kvalitet som 

något som konstrueras i praktiken i mötet mellan barnet, pedagogen och de förutsättningar 

pedagogerna själva ansvarar för att skapa produceras av förskolecheferna i den diskursiva 

praktiken. En möjlig tolkning är att denna föreställning om kvalitet är en följd utav 

																																																								
101 Dahlberg (et.al): 2002, 2000. 
102 Respondent 3. 
103 Respondent 4. 
104 Dahlberg: 2000; Sheridan: 2009; Lager. 
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förskolechefernas konsumtion utav styrdokument och dess eventuella utgångspunkt i Sheridans 

teori om att pedagogisk kvalitet skapas i mötet mellan människor, och att det handlar om 

förutsättningar för barns lärande i förskolan.105 

          Den aktör som framstår som bärare av kvalitet är pedagogen och när förskolecheferna 

ombeds beskriva en verksamhet med hög kvalitet framkommer en idé om att kvalitet förkroppsligas 

genom pedagogerna och deras kompetens och förhållningssätt: ”Det handlar mycket om personerna 

på förskolan och deras kompetens.”106 som en förskolechef uttrycker det. I samtliga beskrivningar 

lyfts pedagogen och dennes kompetens och förmågor fram som betydande för verksamhetens 

kvalitet. Det framkommer också att olika diskurser om kvalitet dominerar beroende på om 

förskolecheferna talar om kvalitet i förhållande till pedagog-verksamhet eller pedagog-barn. I 

relation till pedagogens förhållningssätt till förskolans verksamhet dominerar diskursen om 

pedagogisk kvalitet och pedagogen som medvetet förhåller sig till läroplansmålen, följer upp sin 

verksamhet och medvetet utvecklar den vidare i syfte att skapa förutsättningar för barnen att lära 

och utvecklas beskrivs som bärare av kvalitet. I relation till pedagogens förhållningssätt till barnet 

dominerar istället diskursen om meningsskapande och den lyssnande, kritiskt reflekterande 

”medforskande pedagogen” som ger utrymme för barns delaktighet och utformar utmanande 

lärmiljöer beskrivs som bärare av kvalitet. Kvalitet får därmed delvis skilda betydelser: i det ena 

fallet framstår kvalitet som något som går att uppnå genom att följa upp och utveckla verksamheten 

med en medveten grund i sin läroplanen och i relation till nationella mål, och i andra fallet framstår 

det som något mer relativt som skapas och omskapas i mötet med varje enskilt barn och därmed 

kräver en lyssnande och reflekterande hållning. En förskolechef diskuterar kring pedagogerna och 

deras kompetens på följande sätt:	

 

Vi sitter ju i en intressant tid när vi har tydligare läroplan. Det blir 

verksamheterna som blir ansvarig för både professionsutveckling och 

organisationsutveckling. Så vi är tvungna då att utbilda egentligen alla 

pedagoger /…/. Det är ett svårt uppdrag just därför att det handlar inte bara 

om att utveckla en organisation om personalen inte är uppdaterad. Man ställer 

krav i läroplanen som är svåra att få till, det finns inte den 

ämneskompetensen hos personalen.107  

 

																																																								
105 Sheridan 2007, 2009; Lager.	
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Beskrivningen kan möjligen spegla att pedagogen, som bärare av kvalitet, i en tid av utveckling där 

nya krav ställs på deras förmåga och kompetens blir den som skall transformeras till en 

”medforskande pedagog” och utveckla förmågan att genom systematiskt kvalitetsarbete leda 

verksamheten mot en förbättrad kvalitet. För pedagogen kan detta möjligen bidra till en upplevelse 

av höjda krav, ökad arbetsbörda och stora utmaningar då det handlar om att förkroppsliga två skilda 

diskurser om kvalitet och navigera mellan dessa beroende på om de relaterar till verksamhetens 

utveckling eller barnets lärande och utveckling. 

 

6.4 Följder för hur kvalitet konstrueras  

Användningen av pedagogisk dokumentation som verktyg i kvalitetsarbetet får följder för hur 

kvalitet konstrueras i organisationen. Med sin starka förankring i postmodern teori, tycks verktyget 

medföra att ett relativt perspektiv på kvalitet tar plats i kvalitetsarbetet vilket tycks medföra ett 

motstånd mot mätbara och resultatorienterade utvärderingsmetoder. När förskolecheferna ombeds 

beskriva vad dokumentation betyder blir det synligt att de gör skillnad på systematisk 

dokumentation som läroplanen föreskriver och pedagogisk dokumentation som är deras 

huvudsakliga dokumentationsverktyg. Den pedagogiska dokumentationen beskrivs ligga närmre 

processerna med barnen och handla om ett gemensamt kontinuerligt reflektionsarbete. I talet om 

kvalitet i relation till dokumentation som en del i att leda kvalitetsarbetet framkommer ett dilemma. 

Dilemmat tycks vara att diskursen om pedagogisk kvalitet och idén om systematisk dokumentation 

delvis konkurrerar med diskursen om meningsskapande och idén om pedagogisk dokumentation. En 

förskolechef beskriver pedagogisk dokumentation genom att jämföra pedagogisk dokumentation 

med dokumentationsformer som tidigare använts i förskolans sammanhang. 

 

Bara dokumentation det tänker jag kan vara sånt som kan vara ganska oreflekterat 

faktiskt. Sånt som vi gjorde mycket förr. Kolla om barn kunde hoppa på ett ben eller 

två ben och skrev ner vilka ord de kunde och presenterade det för föräldrarna i ett 

utvecklingssamtal. Nu tänker jag att för att det ska bli en pedagogisk dokumentation 

så krävs det någon form av reflektion kring det man ser och hur man ska gå vidare. 

Både tillsammans med barn och pedagoger men också tillsammans med 

föräldrarna.108  

Begreppet reflektion återkommer många gånger i förskolechefernas beskrivningar av kvalitet. I 

beskrivningen ovan är det också synligt att den pedagogiska dokumentationen – med dess koppling 

till reflektion och tolkning – tycks spegla nutiden medan enbart dokumentation ses närmare 
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förknippat med den barn och kunskapssyn som är förknippad med Piaget och tidigare observation 

och dokumentationsmetoder i förskolan.109 Det framgår i beskrivningarna att det är en svårighet att 

hantera kravet på systematisk dokumentation – särskilt i relation till barnets lärande. En 

förskolechef lyfter dilemmat på följande sätt ”vi håller på att klura på hur pedagogerna ska veta att 

de dokumenterar på nått sätt rätt saker, så att det inte bara blir. De kan ju inte bara ägna sig åt att 

dokumentera och samla material hela tiden, utan hur hittar man liksom det där på nått vis.”.110 En 

annan förskolechef problematiserar på följande sätt: 

 

/…/ det är jätteviktigt att vi själva kommer underfund med hur den pedagogiska 

dokumentationen kan visa vilken kvalitet vi har i förskolan för jag tänker ju ändå 

att jag tycker att det är ett fantastiskt verktyg. Särskilt om man tänker på hur man 

reflekterar med barnen men också hur man reflekterar med kollegor och varför 

jag tycker att det är så himla viktigt /…/. Här pågår ju också ett lärande, hur ska 

vi få till den här pedagogiska dokumentationen så att den säger det vi behöver 

veta om verksamheten eller vill veta om verksamheten? Det här att bevisa 

ungefär vad är det som händer hos barnen. Jag tänker att det är jätteviktigt att vi 

jobbar vidare med det och kommer fram till det. Egentligen för att slippa något 

annat sorts kontrollsystem.111  

 

Det kan tolkas som att det uppfattas finnas en motsättning mellan kravet på systematisk 

dokumentation och användandet av pedagogisk dokumentation. Samtidigt som det finns krav på 

dokumentation av barnens utveckling och lärande som ett underlag vid värderingen av 

verksamhetens kvalitet ska barnets prestationer skyddas från bedömning. Pedagogen som den som 

förkroppsligar kvalitet, det krav som finns på mätbara resultat och det faktum att barnets 

prestationer skall skyddas från bedömning kan dock medföra att det blir pedagogen och dennes 

prestationer som blir objekt för bedömning. En förskolechef uttrycker följande när hen resonerar 

kring svårigheten att mäta kvaliteten i förskolan: 

 

                      Vad ska vi mäta det på liksom? Nu har jag snöat in på att man ska mäta det på 

pedagogernas kompetens. För det är i alla fall det all forskning säger att pedagogernas 

kompetens är det som är liksom nyckeln för att få fatt i kvalitén. Och då tänker jag att 

då mäter vi ju inte du nu, utan vi mäter något helt annat. Och det finns faktiskt de som 

mäter det så att det är min nya ingång i det här när jag pratar med huvudmannen. Att 

man skulle kunna gå in och titta på uppdragen och göra en fyrgradig skala där och 
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mäta pedagogernas kompetens i stället för att titta på hur man gör. Då måste man 

också få med varför och vad.112 

 

Resonemanget kan tolkas som att förskolechefen i jakten på sökandet efter mätbara faktorer att 

presentera för huvudman ser det som en möjlighet att mäta kvaliteten utifrån pedagogernas 

kompetens. En annan förskolechef lyfter dock fram den pedagogiska dokumentationen som en 

tillgång i det systematiska kvalitetsarbetet och beskriver hur den pedagogiska dokumentationen 

fungerat som ett underlag i arbetet att bedöma kvaliteten i sin enhet.  

 

När vi skrev vår kvalitetsrapport har vi använt oss av väldigt mycket pedagogiska 

dokumentationer utifrån vår egen projektmodell, och där kom vi åt massor med 

måluppfyllelse som blev tydliggjord genom pedagogisk dokumentation. Man kunde 

beskriva lärprocesser, hur barns förändrade kunnande har blivit till i teknik, i 

naturvetenskap, i relationer. Där kunde man väldigt väl plocka ur den dokumentation 

som var ur projektet in i kvalitetsrapporten där man då kunde belägga kvalitet lite 

mer faktabaserat. Helt faktabaserat blir det inte men i alla fall en dokumenterad 

erfarenhet.113 

Den pedagogiska dokumentationen från processerna med barnen beskrivs användas som ett 

underlag för förskolechefen i bedömningen av verksamhetens kvalitetsmässiga tillstånd.  

I relation till huvudman används i högre utsträckning begrepp från marknadsdiskursen. Ett par av 

förskolecheferna problematiserar att begreppet kvalitet kan få olika betydelser på olika nivåer i 

organisationen. En förskolechef uttrycker det på följande sätt:                         

                         Vi i bedömer ju verksamheten och vi har enbart strama spår, så det kan ju vara svårt att 

tydliggöra kvalitén för huvudman. Det är ju det vi brottas med, och det är ju här jag kan se 

att Qualis är bra, för att det är ju jättesvårt att mäta kvalitén i förskolan överhuvudtaget i 

mjuk verksamhet /…/. Qualis är ju min kvalitetssäkerhet på något sätt, att man lägger en 

grund. Man kan ha massor av olika kvalitetssystem men jag tycker att Qualis är 

hanterbart, att det tar inte jätte, jätte mycket tid från verksamheten. Det är ändå någonting 

som är konkret och som man kan leverera /…/. Men jag menar, jag tror inte att det mäter 

någon sanning men jag tror att det skapar en slags medvetenhet kring de olika processer 

som finns på en förskola /…/.114 

Kvalitet kan i relation till huvudman tolkas få betydelsen att leverera en mätbar sanning om 

verksamhets kvalitetsmässiga tillstånd. Det framgår att det är en utmaning men det lyfts också fram 
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i beskrivningarna att uppdraget fungerar som ett stöd i uppdraget att lägga en grund och få syn på 

riktningen i sin enhet.  

6.5 Ett medreflekterande ledarskap?  

Användningen av pedagogisk dokumentation får även följder för hur ledningen av det systematiska 

kvalitetsarbetet genomförs. När förskolecheferna ombeds beskriva sitt uppdrag som förskolechef 

används huvudsakligen begrepp inom diskursen om pedagogisk kvalitet i termer av att leda det 

systematiska kvalitetsarbetet och den pedagogiska verksamheten i relation till nationella mål och 

ramverk. I beskrivningarna går att urskilja att ledarskapet bedrivs på olika nivåer. En förskolechef 

beskriver det på följande sätt: 

                    Utvärdera och följa upp för att sen utveckla vidare. Det är mycket övergripande. Att 

försöka få syn på samband, om vad som händer i verksamheten på det övergripande planet 

men också göra djupdykning in i verkligheten på varje förskola efter behov. Det blir väldigt 

mycket ett ledarskap som är flexibelt. Övergripande, strategiskt, pedagogisk fast samtidigt 

väldig nära praktiken.115 

En möjlig analys av beskrivningen är dock att det inte enbart handlar om att röra sig mellan det 

övergripande planet och varje förskola rent konkret utan också handlar om att röra sig mellan olika 

diskurser om kvalitet. Begreppen utvärdera, följa upp, utveckla och samband är förbundet 

diskursen om pedagogisk kvalitet och att det med metoder för utvärdering går att inhämta kunskap 

om verksamhetens tillstånd. Begreppen djupdykning och uttryck som in i verkligheten används dock 

när det kommer till att få kunskap om praktiken på varje förskola och kan tolkas vara mer 

förbundna med diskursen om meningsskapande och pedagogisk dokumentation (närheten till 

processerna). Det är i dessa möten, med praktiken, förskolechefen beskriver sig vara nära 

verkligheten. Olika verktyg på olika nivåer tycks medföra att förskolecheferna behöver navigera 

mellan olika diskurser om kvalitet. Det framgår dock att det börjat skapas olika egna modeller i 

syfte att skapa entydighet mellan de olika verktygen. Ett exempel är en projektmodell och 

reflektionsmodell som används för att systematisera arbetet med den pedagogiska dokumentationen 

och binda samman arbetet med pedagogisk dokumentation och Qualis.  

          Ett annat sätt att agera som beskrivs för att skapa entydighet mellan de olika nivåerna är att 

använda pedagogisk dokumentation på de forum där förskolechefen deltar, såsom exempelvis 

studiedagar och möten med enhetens utvecklingsgrupp. Det framkommer att det möjliggör för 

förskolechefen att få förståelse för de processer som pågår i verksamheten och ”bli en del av den 

																																																								
115 Respondent 1. 



	 42

reflekterande praktiken”116. Det beskrivs att arbetet med pedagogisk dokumentation befinner sig i 

en process där såväl pedagogerna som chefen själv befinner sig i ett lärande. En förskolechef 

beskriver det ”som att jag är med på en resa”.117 Att chefen utifrån sin position i relation till 

pedagogerna och deras gemensamma arbete med pedagogisk dokumentation beskriver sig inta 

positionen som medresenär och inte ledare kan tolkas synliggöra de grundläggande antagande 

pedagogisk dokumentation vilar på: att alla subjektiva tolkningar är lika mycket värda och att ingen 

äger tolkningsföreträde. Den pedagogiska dokumentationen kan beskrivas understödja den 

mediering gällande betydelsen av kvalitet som sker mellan olika aktörer och bidra till att diskursen 

om meningsskapande (om än mer eller mindre dominerande) förekommer i relation till alla delar av 

organisationen i det systematiska kvalitetsarbetet förutom huvudman.  En del av förskolecheferna 

kan tolkas uppfatta detta som en utmaning, då de beskriver sig se ett kvalitetsvärde i det arbetssätt 

som är förenat med pedagogisk dokumentation och diskursen om meningsskapande men att 

synsättets idé om att följa och tolka processerna i verksamheten inte tillskrivs samma värde på 

huvudmannanivå. ”Det går inte att bevisa”118 som en respondent uttrycker det. Förskolechefen kan i 

denna kontext beskrivas inta en medreflekterande hållning och beskriver sig bedriva ett ledarskap 

där den pedagogiska dokumentationen används som ett medel i arbetet att få förståelse för och 

kunskap om de processer som pågår och som en utgångspunkt i bedömningen av verksamheten. 

Modellen tydliggör resonemanget:  

                                  

 

 

 

Sammantaget visar analysen, i likhet med bland annat Waniganayakes forskning, att ledarskapet i 

den aktuella organisationen tycks vara svårdefinierat. Det framkommer dock i likhet med 

																																																								
116 Respondent 1. 
117 Respondent 5. 
118 Respondent 2. 
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Figur 4. Betydelsen av kvalitet medieras genom olika aktörer och nivåer i det systematiska kvalitetsarbetet 
med hjälp av den pedagogiska dokumentationen.  
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Rönnerman och Olins studie att de diskursiva arrangemang pedagogisk dokumentation som verktyg 

i kvalitetsarbetet bidrar till att formge resulterar i att styrningen inte bara sker uppifrån och ner, utan 

att de olika nivåerna tycks påverka varandra i båda riktningarna.119     

 

6.6 Resonemang kring eventuella implikationer i den sociala praktiken 

Ledningen av det systematiska kvalitetsarbetet i svensk förskola 2015 befinner sig i en större social 

kontext. Sverige presterar allt sämre i PISA-mätningar och resultaten i skolan försämras.120 I 

rapporten Starting Strong II lyfts ekonomiska perspektiv på förskolan och man slår fast att en 

satsning i förskolor med hög kvalitet ger högre ekonomisk avkastning på sikt än satsningar i senare 

skolformer. 121 I rapporten refereras till internationella långtidsstudier som har visat att vistelse i 

förskolan har positiva effekter och att barn som vistas tre år eller mer på förskolan i genomsnitt 

lyckas prestera bättre än andra barn. Det framhålls också att det är kvalitén i samspelet mellan barn 

och pedagog som är av betydelse för resultaten.122  

          Samtidigt som globalisering och internationell konkurrensen har ökat har flera länder vänt 

intresset mot de yngsta barnen och deras förutsättningar att lära i allt yngre åldrar. Så även i Sverige 

där regeringen under senare decennier succesivt förstärkt förskolans pedagogiska roll och betydelse 

för det livslånga lärandet. 123 Kravet på kommuner att upprätta system som möjliggör för 

medborgare att ha tillgång till kontinuerlig uppföljning och utvärdering av de tjänster de avser 

använda, har lett till att kvalitet och kvalitetssäkring har blivit en central fråga inom offentlig sektor. 

Så även inom förskolan - särskilt sedan 2010.124  

          Kvalitetssäkring som begrepp har funnits inom den offentliga verksamhetsledningen sedan 

1990-talet och i hög utsträckning kommit att likställas med utvärdering. Med inspiration från 

näringslivet har det införts marknadsbaserade styrningsmodeller (NPM) som kommit att ändra 

synen på utvärderingens form och funktion.125 Regleringen i skollagen och läroplan ålägger nu alla 

nivåer inom förskolan att bedriva ett kontinuerligt utvärderingsarbete.126 Likväl visar Åsén och 

Vallberg Rooths översikt att begreppet kvalitet i vissa kontexter används synonymt med termen 

utvärdering och tenderar att relateras till kostnader, ekonomiska besparingar och användas i 

																																																								
119 Rönnerman & Olin. 
120 Lärarförbundet: 2014 
121 OECD: Starting Strong II. Early Childhood Education and Care. Paris. OECD: 2006. 
122 Ibid. refererat till Wylie & Thomson: Competent Children, Competent Learners: 2003. 
123	Utbildningsdepartementet: 2009.	
124	Moderaterna: 2011.	
125 Karlsson: 2007. 
126 Skollag: SFS nr: 2010:800: 2010; Lpfö 98/10. 
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sammanhang där utvärdering syftar till att mäta kvalitet inom offentlig verksamhet.127 NPM intog 

den offentliga sektorn under 90-talet som ett krav på ökad effektivitet på offentlig sektor genom 

marknadsanpassning av verksamheterna.128 Den kvalitetsdiskurs som identifierats i läroplanens text 

talar dock inte om kvalitet i relation till effektivitet eller generella mätningar - dock används former 

av dessa begrepp av förskolecheferna i den diskursiva praktiken. Specifikt när de talar om kvalitet i 

relation till huvudman. En förskolechef problematiserar kring begreppet effekter på följande sätt.  

 

                       Det här att bevisa ungefär vad är det som händer hos barnen. /…/ Ja, man törs inte 

använda det men det är ett så bra ord. Det är ett bra ord och vi säger så: ”vad får det 

för effekter för barnen”, men egentligen ska vi inte använda det ordet för det är inte 

ett undervisnings…eller vad ska jag säga… det är inte kopplat till vår värld. Men jag 

vet inte vad vi ska ha för ord istället.129 

 

Beskrivningen kan ses som ett uttryck för att begreppet effekter tillhör ett språkbruk inspirerat från 

det privata näringslivet130, vilket inte upplevs bekant inom förskolans sammanhang. Begreppet i 

relation till barnets lärande beskrivs inte tillhöra undervisningsvärlden – men ett begrepp som 

ersätter detta i det sammanhang förskolechefen befinner sig i tycks saknas.  

          I OECD:s rapport Starting Strong III lyfts det fram att pedagogisk dokumentation har haft ett 

särskilt stort genomslag i svenska förskolor, men att även andra länder alltmer har börjat använda 

verktyget. Det framhålls även att verktyget ses som ett alternativ till användningen av 

utvärderingsmetoder i form av tester av barns prestationer.131 Användningen av pedagogisk 

dokumentation tycks bidra till att producera diskursen om meningsskapande, ett motstånd, mot 

mätbara utvärderingsmetoder som gör anspråk på objektivitet.132 Verktyget tycks bidra till att 

skydda barnet från mätning och bedömning. Därmed finns det en eventuell möjlighet, att med den 

pedagogiska dokumentationen som verktyg, bidra till att transformera diskursordningen så att det 

skapas social förändring i den bredare sociala praktiken. Kan ledare inom förskolan finna sätt att 

förena diskursen om pedagogisk kvalitet och diskursen om meningsskapande och konstruera 

metoder som anses tillförlitliga på huvudmannanivå finns möjligen potential att behålla den 

nordiska utvärderingstraditionen som fokuserar på att utvärdera verksamheten och de 

förutsättningar för lärande dessa skapar. Därmed behöver verksamheten möjligen inte drivas mot 

																																																								
127 Åsén & Vallberg Roth. 
128 Lager; Dahlberg (et.al): 2002.  
129 Respondent 4. 
130 Karlsson: 2000. 
131 OECD: Starting Strong III. A Quality Toolbox för Early Childhood Education and Care. Paris: OECD: 2011. 
132 Dahlberg (et.al) 2000, 2002. 
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den anglosaxiska utvärderingsmetoden, där kvalitetskontrollen baseras på uppsatta mål för det 

individuella barnets lärande och utveckling och tester av specifika kunskaper och färdigheter.133 

 

 

7. Diskussion 

Syftet med studien har varit att analysera hur begreppet kvalitet konstrueras i förskolans 

styrdokument och av förskolechefer verksamma i en organisation där pedagogisk dokumentation 

används som ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet. Resultatet visar att det går att urskilja 

tre kvalitetskonstruktioner i förskolans styrdokument och förskolechefernas tal om kvalitet. I 

förskolans läroplan del 2.6 som behandlar uppföljning, utvärdering och utveckling konstitueras 

diskursen om pedagogisk kvalitet - en föreställning om att det med grund i forskning, beprövad 

erfarenhet och kunskap som visar på olika delar av kvalitet i förskolans sammanhang går att 

utvärdera, bedöma och fastställa kvalitet i relation till nationella mål. Denna föreställning 

identifieras också i förskolechefernas tal om kvalitet. I den diskursiva praktiken, där texten i 

styrdokumentet konsumeras, tolkas och används utav aktuella förskolechefer (i en praktik där även 

andra texter konsumeras) produceras dock även ytterliga två kvalitetskonstruktioner: en 

marknadsdiskurs och diskursen om meningsskapande. Det blir synligt att förskolecheferna, i sin 

tolkning av identifierade diskurser växlar mellan att använda dessa när de talar om kvalitet – och att 

de olika diskurserna är förknippade med olika aktörer och verktyg. Marknadsdiskursen tycks vara 

förbunden med huvudmannanivån och dess krav på systematisk dokumentation som visar på 

mätbara resultat, medan diskursen om meningsskapande tycks vara förknippad med pedagogisk 

dokumentation och användning av det som ett verktyg i kvalitetsarbetet.  

          Studiens avsikt har också varit att undersöka vilka eventuella följder användningen av 

pedagogisk dokumentation har för hur kvalitet konstrueras och hur ledningen av det systematiska 

kvalitetsarbetet genomförs. Resultatet visar att kvalitet i den aktuella organisationen konstitueras 

som något som konstrueras i praktiken i mötet mellan barnet, pedagogen och de förutsättningar 

pedagogerna själva ansvarar för att skapa. Pedagogen framställs som bärare av kvalitet och det 

framkommer att olika diskurser om kvalitet dominerar beroende på om förskolecheferna talar om 

kvalitet i förhållande till pedagog-verksamhet eller pedagog-barn. Användningen av pedagogisk 

dokumentation tycks få följden att kvalitet i relation till pedagogens förhållningssätt till barnet 

förkroppsligas av den lyssnande, ”medforskande”, kritiskt reflekterande pedagogen som ger 

																																																								
133 Åsén & Vallberg Rooth. 
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utrymme för barns delaktighet och utformar utmanande lärmiljöer. Den pedagogiska 

dokumentationen tycks också få följden att det uppstår ett dilemma gällande kvalitet i relation 

kravet på systematisk dokumentation kontra arbetet med pedagogisk dokumentation. Dilemmat 

tycks bestå i att den pedagogiska dokumentationen inte tillskrivs tillräckligt sanningsvärde på 

huvudmannanivå. Det medför en utmaning för förskolecheferna men förefaller också leda till att 

förskolecheferna, i syfte att skapa entydighet i organisationen, konstruerar olika strategier i 

ledningen av det systematiska kvalitetsarbetet. Bland annat används pedagogisk dokumentation i 

olika forum där aktörer från olika nivåer möts och på så sätt skapas det förutsättningar att generera 

en gemensam förståelse för de processer som pågår i verksamheten och bedöma värdet av dessa. 

Den pedagogiska dokumentationen får då en förmedlande funktion och förskolechefen intar en 

medreflekterande hållning som eventuellt kan vara i analogi med den ”medforskande pedagogens” 

förhållningssätt, som delvis kännetecknas av ett gemensamt förståelseinriktat tolknings- och 

underökningsarbete. Förskolecheferna beskriver sig bedriva ett ledarskap där den pedagogiska 

dokumentationen används som ett medel i arbetet att få förståelse för och kunskap om de processer 

som pågår och som en utgångspunkt i bedömningen av verksamheten. Detta kan vara en aspekt av 

förskolechefernas konstruktioner av kvalitetsarbetet som skulle vara intressant att undersöka 

närmare. 

          Denna studie har bland annat fokuserat på att undersöka eventuella följder pedagogisk 

dokumentation har för hur ledningen av det systematiska kvalitetsarbetet genomförs men det är 

även givande att diskutera eventuella implikationer av hur ledandet av kvalitetsarbetet konstrueras i 

förhållande till ledarskapsfunktionen som helhet. I beskrivningarna återkommer det som kan tolkas 

betyda att kvalitet endast går att uppnå genom gemensam förståelse och samarbete på flera nivåer. 

”Delaktighet” och ”samarbete” är begrepp som återkommer i beskrivningarna. Ett flertal 

förskolechefer beskriver att arbetet börjar på förskolorna i mötet med barnet för att sedan förflyttas 

upp i organisationen, ”jag vill ju gärna säga från arbetslag till huvudman134” eller ”man börjar på 

förskolan”135 som två av förskolecheferna uttrycker det. Det framstår som viktigt att det finns en 

delaktighet mellan de grupper som finns på skilda nivåer i organisationen. Detta tycks dock 

medföra att cheferna i hög utsträckning beskriver sig leda genom andra, främst 

utvecklingsgruppsledaren och den pedagogiska utvecklaren, och att förskolechefens uppdrag blir att 

skapa förutsättningar för ”delaktighet”, ”delegera” och ”samordna”. Denna uppfattning speglar 

teorin om det distribuerade ledarskapet som framhåller att utövandet av ledarskap delas och 
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realiseras genom grupperingar och nätverk136 men kan också spegla Riddersporres teori om 

distribuerad normativ styrning som hon menar kan bidra till att öka förståelsen för vilka svårigheter 

som kan uppkomma då gemensam förståelse saknas. Den organisationsstruktur aktuella 

förskolechefer verkar i är en teamorganisation som bygger på grupperingar med olika ansvar och 

det framkommer vara såväl en utmaning som en möjlighet. I likhet med Waniganayakes (et.al) och 

Riddersporres forskning om ledarskap i förskolan går det i förskolechefernas beskrivningar att 

urskilja ett komplext uppdrag som rör sig på olika nivåer och på olika arenor.137  

           Resultatet av Lagers studie av tre kommuners organisering av kvalitetsarbetet visade, i likhet 

med denna studie, bland annat att olika perspektiv på kvalitet var i kamp med varandra i 

kommunernas arbete. Lagers studie visade också att det när mängden idéer var stor uppstod ett 

behov av att minska mångfalden av perspektiv och genom samtal och tolkning av styrdokuments 

innehåll och uppdrag komma överens om betydelser av centrala begrepp. 138 Denna studie visar att 

pedagogisk dokumentation möjligen kan fungera som ett verktyg i den tolkningsprocessen – men 

att det finns utmaningar i att få huvudman att ingå i processen.  

           Metoden som användes var textanalys av del 2.6 i förskolans läroplan samt kvalitativa 

intervjuer vilka gav tillgång till förskolechefernas tolkningar och beskrivningar av kvalitet. 

Intervjuerna gav också möjlighet att få kunskap om hur de diskurser om kvalitet som gick att 

urskilja användes i den diskursiva praktiken samt undersöka vilka följder de tolkningar av kvalitet 

som gjordes har för hur kvalitet konstrueras och ledningen av kvalitetsarbetet utformats i den 

aktuella organisationen. Studien analyserar endast detta fall men dess analys belyser ett 

sammanhang förskolechefer i större organisationer där pedagogisk dokumentation används som ett 

verktyg för kvalitetsutveckling verkar i. Studien kan därmed bidra till ny empiri om att leda 

systematiskt kvalitetsarbete inom förskolan. Kunskapen kan fungera som stöd i det pedagogiska 

ledarskapet och i utmaningen att skapa entydighet gällande kvalitetsbegreppets betydelse i relation 

till olika aktörer och nivåer i en organisation.  

             I denna studie var förskolechefens tolkningar av kvalitet i fokus men resultatet kan även 

bidra till att förstå det sammanhang pedagogerna, som bärare av kvaliteten, verkar i. I vidare studier 

kan även ytterligare aktörer, såsom pedagoger, huvudman och föräldrar intervjuas och deras 

tolkningar av kvalitet kan lägga till ytterliga tolkningar och beskrivningar som kan vidga analysen 

ytterligare. Vidare forskning kan även fokusera på att undersöka eventuella effekter av de 

ledarstrategier som konstrueras i praktiken i syfte att bidra till forskning som kan stödja ledare inom 

																																																								
136 Spillane; Waniganayake (et.al): 2011. 
137	Waniganayake (et.al): 2012; Riddersporre & Sjövik.	
138 Lager. 
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förskolan att skapa entydighet i organisationen och få de olika diskurserna om kvalitet att närma sig 

varandra.    
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Bilaga 1. 
	
Samtyckesbrev	till	respondenter	
 

Jag heter Emma Dahlström jag studerar Masterprogram i pedagogiskt ledarskap på Uppsala 

universitet och är nu mitt i arbetet med mitt slutliga examensarbete. Min studie kommer att fokusera 

på kvalitet, pedagogisk dokumentation och ledarskap och syftet är att undersöka hur kvalitet 

konstrueras i en organisation där pedagogisk dokumentation används som verktyg för 

kvalitetsutveckling. Då studien har ett ledarskapsperspektiv önskar jag önskar intervjua dig som en 

del av min studies underlag. 

 

Intervjun kommer att spelas in och transkriberas. Det är frivilligt att delta och du har rätt att avbryta 

utan följder. Arbetsmaterialet kommer att hanteras utav mig och hanteras konfidentiellt. Alla namn 

samt organisationen kommer att avidentifieras. Du får ta del av studiens resultat när den är färdig 

och den är öppen för granskning. 

 

Emma Dahlström 

emma.dahlstrom@uppsala.se 

018-7276552 

 

Handledare: Guadalupe Francia 

guadalupe.francia@edu.uu.se	
018-471 2449 
 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att delta i studien. 

 

______________________________ 

Datum 

 

_______________________________ 

Namnteckning 
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Bilaga 2  

	
Intervjuguide	
	

1. Bakgrundsinformation 
 

Antal år som förskolechef 

Antal förskolor i organisationen man ansvarar för 

 

2. Uppdraget utifrån Lpfö 98/10 och Skollag 

Hur skulle du beskriva ditt formella uppdrag som förskolechef utifrån Lpfö 98/10 och Skollag? 

Beskriv hur du upplever ditt uppdrag som förskolechef.  

Vilka möjligheter skulle du beskriva att du möter? 

Vilka hinder skulle du beskriva att du möter? 

Hur skulle du beskriva det systematiska kvalitetsarbetet i organisationen från huvudman till 

arbetslaget. 

 

3. Förståelse/tolkning av begrepp: systematiskt kvalitetsarbete 

Hur skulle du beskriva en förskoleverksamhet med hög kvalitet? 

Hur skulle du beskriva kvalitet i relation till barnet? 

Hur skulle du beskriva kvalitet i relation till huvudman? 

Vad betyder dokumentation för dig? 

 

4. Pedagogisk dokumentation 

Berätta om pedagogisk dokumentation som verktyg för uppföljning, utvärdering och utveckling i 

förskolan. 

 

Om du har erfarenhet: berätta om eventuella möjligheter du upplever att pedagogisk dokumentation 

ger gällande kvalitetsutveckling? 

Strategier vid hanteringen av möjligheter. 

 

Om du har erfarenhet: berätta om vilka eventuella hinder pedagogisk dokumentation ger gällande 

kvalitetsutveckling? 

Strategier vid hanteringen av hinder. 
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5. Roll i relation till pedagogisk dokumentation 

Hur ser du på din roll i arbetet med pedagogisk dokumentation? 

Vad skulle du beskriva blir viktigt i ditt ledarskap i arbetet med pedagogisk dokumentation? 

 

6. Pedagoger 

Hur skulle du beskriva din generella upplevelse/uppfattning av pedagogernas färdighet kompetens 

gällande att använda pedagogisk dokumentation som verktyg för kvalitetsutveckling? 

 

Hur skulle du beskriva din generella upplevelse/uppfattning gällande pedagogernas engagemang 

gällande att använda pedagogisk dokumentation som verktyg för kvalitetsutveckling? 

 

Vill du lägga till någonting mer? 

 

Är det okej att jag hör av mig igen om jag kommer på någon övrig fråga? 

	
	


