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Abstract 

Each year the principals of preschools in an unnamed Swedish municipality write quality 
reports about the past year´s local school development. The documents are read and 
analysed by different levels of the educational administration. In the descriptions of how 
the preschools work with pedagogical documentation, variations have been identified, 
which indicate the necessity of analysing the descriptions using some of the theoretical 
aspects of pedagogical documentation. 

The purpose of this thesis is to examine different discourses of learning that appear in the 
quality reports. Four research questions have been used: Which discourses of children´s 
learning can be identified? Which discourses of adults´ learning can be identified? Which 
perspectives of quality are visible in the identified discourses? What aspects of power can 
be distinguished in the identified discourses? 

Critical discourse theory has been used as theoretical framework, along with the discourse 
of meaning making, the discourse of predetermined learning, perspectives on democracy 
and power as well as documentality. The perspectives of quality that have been used are 
the relative, the intersubjective and the market-adapted perspectives. Five preschool 
quality reports have been analysed using Fairclough´s critical discourse analysis (CDA).  

The results show that the descriptions of children´s learning are within the discourse of 
meaning making, although more or less strongly. The descriptions of the adults´ learning 
are however both within the discourse of meaning making and the discourse of 
predetermined learning. The discourse of meaning making can be connected with the 
relative or intersubjective perspective of quality while the discourse of predetermined 
learning can be connected with the market-adapted perspective of quality. The following 
aspects of power are visible in the discourse of meaning making: children´s power over 
adults and the institution, the adults´ power over the document and the level of policy and 
finally, the teachers´ power over pedagogical documentation as a tool for school 
development. The power, which the document and the level of policy have over the 
teachers, is visible within the discourse of predetermined learning.  

 

Ämnesord: pedagogical documentation, learning, discourse analysis, quality work, 
preschool, ECEC. 
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Sammanfattning 

Förskolechefer i en svensk kommun skriver årligen kvalitetsrapporter som bl.a. utgör 
underlag för återkoppling till överliggande nivå om det gångna årets lokala skolutveck-
ling. I beskrivningarna av arbetet med pedagogisk dokumentation har variationer av be-
skrivningarna pekat på angelägenheten av att analysera beskrivningarna med hjälp av 
några teoretiska utgångspunkter som pedagogisk dokumentation vilar på.  

Studiens syfte är att undersöka olika diskurser om lärande som framträder när förskole-
chefer i kvalitetsrapporter beskriver arbetet med pedagogisk dokumentation. Frågeställ-
ningarna är: Vilka diskurser om barns lärande framträder? Vilka diskurser om pedagogers 
lärande framträder? Vilka perspektiv på kvalitet synliggörs i de identifierade diskurserna? 
Vilka maktdimensioner kan urskiljas i de identifierade diskurserna? 

Kritisk diskursteori har använts som teoretisk utgångspunkt. I analysen har också 
diskursen om meningsskapande, diskursen om ett förutbestämt lärandeobjekt, perspektiv 
på demokrati och makt samt documentality använts som teoretiska utgångspunkter. De 
perspektiv på kvalitet som har använts är det relativa, det intersubjektiva och det 
marknadsanpassade. Fem förskolors kvalitetsrapporter har analyserats med Faircloughs 
kritiska diskursanalys (CDA) som metod.  

Resultatet visar att de beskrivningar av barns lärande som finns i kvalitetsrapporterna 
håller sig inom diskursen om meningsskapande, dock olika starkt. Beskrivningarna av de 
vuxnas lärande rör sig däremot både inom diskursen om meningsskapande och diskursen 
om det förutbestämda lärandeobjektet. Diskursen om meningsskapande kan kopplas till 
det relativa eller det intersubjektiva perspektivet om kvalitet. Diskursen om det 
förutbestämda lärandeobjektet är kopplat till det marknadsanpassade perspektivet av 
kvalitet. I diskursen om meningsskapande synliggörs barnens makt över de vuxna och 
verksamheten, de vuxnas makt över dokumentet och politiken samt pedagogernas makt 
över pedagogisk dokumentation som verktyg. I diskursen om det förutbestämda 
lärandeobjektet synliggörs dokumentets och politikens makt över professionen.  

 

Ämnesord: pedagogisk dokumentation, lärande, diskursanalys, kvalitetsarbete, förskola.  
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1 Introduktion 

Under ett par år har jag som förskolechef, tillsammans med medarbetare, beskrivit det 

gångna verksamhetsårets skolutveckling i så kallade kvalitetsrapporter som skrivs i en 

mall framtagen av förvaltningens avdelning för kvalitet och myndighet. Ett av syftena är 

att kvalitetsrapporten ska fungera som underlag för dialog och återkoppling mellan olika 

nivåer i förvaltningen. Ett annat syfte är att rapporten ska spela en viktig roll i det lokala 

utvecklingsarbetet, vilket jag i min roll som förskolechef kan bekräfta. Kvalitetsrapporten 

har blivit ett värdefullt bokslut över det gångna året där verksamhetsutveckligen samt 

återstående behov synliggörs. När jag hösten 2015 vikarierade som chef för tolv förskole-

chefer läste jag samtliga tjugotvå kvalitetsrapporter i utbildningsområdet. Jag såg då en 

stor variation i vad och hur förskolechefer beskriver skolutvecklingsarbetet. Det fanns 

tydliga skillnader kring hur mål, insatser och utvecklingsprocesser formulerades och 

beskrevs. I några kvalitetsrapporter låg texten nära barnens lärande och det fanns målande 

beskrivningar präglade av kollegialt lärande. I andra rapporter var barnen inte särskilt 

närvarande och pedagogernas lärande verkade standardiserat snarare än dynamiskt. Vad 

var anledningen till variationen? Kanske var det bara så att beskrivningarna avspeglade 

utsnitt ur praktiken? Läsningen satte igång många tankar.  

Skillnaderna i förskolechefernas direkta och indirekta beskrivningar av arbetet med peda-

gogisk dokumentation som redskap för uppföljning och utveckling av verksamheten och 

barns lärande var det som främst väckte mitt intresse. Kunde de skillnader jag utläste bero 

på att det finns olika tolkningar av vad pedagogisk dokumentation innebär? I Skolverkets 

stödmaterial (Palmer, 2012) lyfts pedagogisk dokumentation fram som ett värdefullt 

redskap för uppföljning, utvärdering och utveckling av förskoleverksamheten. Pedagogisk 

dokumentation har sitt ursprung i Reggio Emilia som är en filosofi som står för tron på det 

kompetenta barnet, ur ett socialkonstruktionistiskt synsätt där man hela tiden är i 

tillblivelse, inte bara i mötet med olika människor utan också i mötet med olika miljöer 

och material. Lärandeprocesserna är ständigt pågående och verktyget som används för att 

synliggöra detta är dokumentation i form av foto, film, teckningar, mm som i reflektion 

blir pedagogisk dokumentation (Palmer, 2012). Det är alltså först när man värderar och 

förhåller sig kritisk till dokumentationen som dokumentationen blir till pedagogisk doku-
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mentation. Det slog mig att det kanske var skillnaden mellan dokumentation och pedagog-

isk dokumentation som förskolecheferna tolkade olika? Eller? 

Mina egna frågor om vad variationerna i kvalitetsrapporterna berodde på fick mig att 

fundera vidare kring förskolechefers och förskollärares föreställningar om de teoretiska 

utgångspunkter pedagogisk dokumentation vilar på, exempelvis synen på lärande. Kunde 

det vara så att de teoretiska utgångspunkterna påverkade hur pedagogisk dokumentation i 

praktiken fungerade som redskap för utveckling? Tanken får stöd av t.ex. Elfström (2013) 

och Grieshaber och Hatch (2003) som menar att man bör vara uppmärksam på de 

teoretiska utgångspunkterna i arbetet med pedagogisk dokumentation. Grieshaber och 

Hatch (2003) skriver till och med att utan förankring i och kritiskt värderande av dessa 

utgångspunkter riskerar pedagogisk dokumentation att bli ett mer mekaniskt verktyg, 

tvärtemot vad som är avsikten. Kroeger och Cardy (2006) menar att noviser inom 

pedagogisk dokumentation ofta fastnar i dilemman som rör tid, resurser och organisation 

samt även huruvida man kan interagera med barnen samtidigt som man dokumenterar. 

Kroeger och Cardy menar att dokumentationen har annat syfte; de teoretiska perspektiven 

får inte glömmas bort.  

Kvalitetsrapporternas syfte är att dels fungera som underlag för dialog med överliggande 

nivå, dels spela roll i det fortsatta lokala utvecklingsarbetet. Den variation som finns i 

beskrivningarna av arbetet med pedagogisk dokumentation ger anledning att undersöka 

vilka teoretiska perspektiv, t.ex. i form av diskurser om lärande, som kommer till uttryck i 

kvalitetsrapporterna.  
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2 Bakgrund  

Inledningsvis beskrivs i detta kapitel vad som menas med pedagogisk dokumentation samt 

den kontext ur vilken pedagogisk dokumentation har växt fram. Därefter ges en kort be-

skrivning av kopplingen mellan pedagogisk dokumentation och vuxnas lärande innan en 

presentation av den kritik som riktas mot pedagogisk dokumentation. Kapitlet avslutas 

med studiens syfte och uppsatsens disposition. 

2.1 Dokumentation respektive pedagogisk dokumentation 

Dokumentation och pedagogisk dokumentation är två olika begrepp som ibland används 

synonymt men vars skillnad man behöver definiera. Dokumentation är insamlat och 

sammanställt material i någon form, t.ex. genom fotografier, filmer, ljudupptagningar, 

anteckningar, observationer eller barns egna alster, där materialet synliggör tecken på 

barnens lärande. Dokumentation är alltså någon form av registrerade objekt eller subjekt. 

När vuxna kollektivt reflekterar kring det insamlade materialet på ett sätt som leder till 

utveckling av verksamheten kan det kallas pedagogisk dokumentation. Arbetet med 

pedagogisk dokumentation möjliggör därmed synliggörande av såväl barns som vuxnas 

lärande. Dokumentation är en del av pedagogisk dokumentation som i sin tur kan kopplas 

till formativ och transformativ bedömning, dvs. både bedömning för lärande och bedömn-

ing som ett växelspel mellan av och för lärande samt mellan olika nivåer: individ- och 

verksamhetsnivå. Detta sätt som jag har valt att definiera begreppen utifrån är baserat på 

hur begreppen definieras och beskrivs av Alnervik (2013), Dahlberg & Moss (2005), Elf-

ström (2013), Holmberg (2015), Lindgren (2015), Palmer (2012) och Vallberg Roth 

(2014). 

2.2 Pedagogisk dokumentations framväxt och kontext 

Pedagogisk dokumentation kopplas oftast ihop med den pedagogik som i Sverige 

utvecklats med inspiration från förskoleverksamheten i italienska staden Reggio Emilia. 

Denna pedagogiska filosofi uppkom genom ett motstånd mot fascismen. Man menade att 

om barn utvecklades till självständiga och kreativt tänkande samhällsmedborgare skulle de 

kunna stå upp för sin åsikt och ta ställning för demokratiska värden (Reggio Children, 
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2011). I Reggio Emilia ses barn som medkonstruktörer av kultur och kunskap (SOU 

1997:157) där barn och pedagoger utforskar och experimenterar tillsammans. Det blir ett 

lärande där både barn och pedagog rör sig mot ett icke förutbestämt lärandeobjekt och där 

pedagogisk dokumentation används för att synliggöra och utveckla lärandet (Dahlberg & 

Moss, 2005; Lindgren Eneflo, 2014). Dahlberg och Moss (2005) menar att pedagogisk 

dokumentation utgår från en socialkonstruktionistisk syn på kunskap, dvs. att människor 

konstruerar kunskap tillsammans med andra. All kunskap tolkas och förhandlas fram. I 

detta konstruerande är det viktigt att dokumentera för att synliggöra praktiken och sedan 

att reflektera kring denna och sin egen roll. Lindgren (2015) menar att man kan förstå 

pedagogisk dokumentation som en process för att göra det pedagogiska arbetet synligt 

som föremål för tolkning, diskussion och förståelse” samt att fokus för den pedagogiska 

dokumentationen i policytexter beskrivs vara ”barns meningsskapande, lärprocesser och 

lärandestrategier i förhållande till sammanhang, miljö och erbjudanden i förskolans 

praktik” (s. 19). Dahlberg och Moss (1999) menar att pedagogisk dokumentation inklu-

derar aspekter som rör såväl processer som innehåll. Med innehåll menar de dokumenta-

tion som synliggör det pedagogiska arbetet. Med processer menas material och medel för 

reflektion. 

Begreppet pedagogisk dokumentation kom till Sverige med det så kallade Stockholms-

projektet; ett utvecklings- och forskningsprojekt som pågick i mitten av 1990-talet under 

ledning av Gunilla Dahlberg (Holmberg, 2015). I statliga policytexter nämns begreppet 

först 1997 i förslaget till förskolans första läroplan (SOU 1997: 157). Fokus ligger där på 

pedagogisk dokumentation som redskap för utvärdering och bedömning av verksamhetens 

kvalitet. Det tjänar också som fortbildning för personal och underlag för samverkan med 

föräldrar. Att dokumentationerna oftast inte bidragit till den reflektion som avsetts slås fast 

i Skolverkets första nationella utvärdering av förskolan (Skolverket, 2004) och i den andra 

nationella utvärderingen (Skolverket, 2008) förespråkas större fokus på reflektion om 

sammanhangets och miljöns betydelse för barnets lärande och lek. Några år senare lyfter 

Skolinspektionen den osäkerhet som tycks råda kring relationen mellan dokumentation av 

barnets lärande respektive utvärdering och bedömning av verksamheten (Skolinspektion-

en, 2011; Skolinspektionen, 2012). Med den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 

98/10) kom ett kapitel med rubriken ”Uppföljning, utvärdering och utveckling” med 

riktlinjer för förskolans dokumentations- och utvärderingsarbete. I läroplanen finns inte 
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pedagogisk dokumentation utskrivet men 2012 publicerade Skolverket ett stödmaterial 

(Palmer, 2012) i vilket pedagogisk dokumentation lyftes fram som redskap för uppfölj-

ning, utvärdering och utveckling av det pedagogiska arbetet.  

2.3 Verktyg för kollegialt lärande 

I Skolverkets stödmaterial (Palmer, 2012) lyfts pedagogisk dokumentation som ett redskap 

för kollektiv reflektion och kollegialt lärande, där invanda föreställningar och insikter 

utmanas genom reflektion varefter beteenden och handlingar kan förändras. Särskilt fokus 

finns på betydelsen av miljö och material för barns meningsskapande, utveckling och 

lärande. Med meningsskapande menas barnens utforskande för att utforska och förstå 

verksamheten och världen. Palmer får stöd av Döös och Wilhelmson (2005) som menar att 

det kollektiva lärandets tillkomstprocess är kontextberoende, dvs. att lärandet beror på 

uppgiften. Att pedagoger i gemensam reflektion synliggör den gemensamma handlings-

arenan, kan resultera i en förändrad förståelse och likartad handlingsberedskap. Lärandet 

genererar alltså kunskap och kompetens som bärs av individer och relationer. Kompetens 

definieras nämligen av Döös och Wilhelmson som handlingsförmåga i ett specifikt 

sammanhang. När Granberg & Ohlsson (2005) beskriver kollektivt lärande i team ur ett 

organisationspedagogiskt perspektiv ser de det kollektiva lärandet som en möjlighet till 

utvecklande av en kollektiv handlingsrationalitet, dvs. arbetssätt baserat på gemensam 

förståelse. De menar att kompetens är en social aspekt av lärande. Kompetens visas i 

handling och är därmed kontextbundet lärande. Genom reflektion över ett handlande som 

skett kan man uppmärksamma olika möjliga handlingsalternativ. Därigenom bär den 

gemensamma reflektionen potential att stärka den kollektiva handlingskoordinationen. 

Med detta menas att genom att kollegor reflekterar över det som har hänt och funderar på 

andra sätt de hade kunnat handla på finns möjlighet för att de utvecklar gemensam 

förståelse och får kunskap om hur de kan handla i framtida situationer. Genom att 

uppmärksamma vardagsarbetets komplexitet offentliggörs tyst, outtalad, kunskap, även 

kallad förtrogenhetskunskap. Det ger upphov till ett utvecklingsinriktat lärande där man 

går utanför ramarna. 
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2.4 Risker, svårigheter och kritik  

Kritiken mot pedagogisk dokumentation handlar mestadels om dess etiska aspekter. 

Exempelvis behöver man fundera på hur stora möjligheter barnen själva har att bestämma 

vad som ska dokumenteras samt varför och hur dokumentationen ska användas. Lindgren 

och Sparrman (2003) jämför pedagogers dokumenterande med forskare som samlar 

empiri. Skillnaden är emellertid att pedagogerna finns kvar på förskolan, de försvinner 

inte iväg. Barnen står också i ett beroendeförhållande till pedagogerna där de inte alltid har 

möjlighet att välja om och hur de ska bli dokumenterade eller hur dokumentation ska 

exponeras. Det blir ett intrång på barnens integritet. Även Svenning (2011) lyfter den 

maktposition som de vuxna har vad gäller urval och tolkningsföreträde. Barn har rätt att 

avböja att bli dokumenterade men detta sker sällan.  

Palmer (2012) menar att det finns en risk att pedagogerna reduceras till observatörer som 

ställer sig utanför lärandet. Hon menar att det är viktigt att pedagogerna aktivt deltar i och 

utmanar barnens lärprocesser. Emilsson och Pramling Samuelsson (2012) konstaterar 

också att de vuxna i dokumentationsstunden tenderar att bli passiva observatörer som 

dessutom missar att följa barnens initiativ. De ifrågasätter om det är barnens eller de 

vuxnas perspektiv och lärande som är i fokus för arbetet med pedagogisk dokumentation.  

Att pedagogisk dokumentation riskerar att stanna vid ett utvärderingsverktyg istället för ett 

verktyg för verksamhetsutveckling är en annan fråga som berörs i kritiken. Det får inte 

stanna vid att man bedömer barns styrkor och svagheter utan arbetet med pedagogisk 

dokumentation ska leda till utveckling av arbetssättet. Bjervås (2011) visar till exempel i 

sin studie att reflektion inte per automatik leder till kvalitativ pedagogisk utveckling och 

Lenz Taguchi (2010) menar att man måste förstå syftet med att man synliggör 

verksamheten. Lindgren Eneflo (2014) uppmärksammar att förskollärarnas samtal oftare 

handlar om organisatoriska lösningar än om innehållet i reflektionen. Såväl Grieshaber 

och Hatch (2003) som Elfström (2013) påtalar att det finns risk att pedagogisk 

dokumentation reduceras till ett industriellt verktyg om man inte tar till sig de teoretiska 

utgångspunkterna det vilar på. Alnervik (2013) menar att man måste reflektera över 

dokumentationens innehåll, dvs. vad man dokumenterar, annars riskerar man att förlora 

tanken om pedagogisk dokumentation som verktyg för kollektivt lärande. Även Vallberg 

Roth (2014) pekar på betydelsen av att man är uppmärksam på de teoretiska 
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utgångspunkterna. Hon ifrågasätter det faktum att pedagogisk dokumentation fått statlig 

beskydd i form av Skolverkets stödmaterial (Palmer, 2012) när ”mål i bindande 

styrdokument dels är humanistiskt grundade, dels är inriktade på flera dokumentations- 

och utvärderingspraktiker” (Vallberg Roth, 2012, sid 430). Vallberg Roth går så långt som 

att hon ifrågasätter om stödmaterialet verkligen ger stöd för att man ska kunna kritiskt 

uppmärksamma att dokumentations- och bedömningspraktiker kan stödja och stärka men 

också försvaga och begränsa både barn, föräldrar och förskollärare.  
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3 Studiens syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka olika diskurser om lärande som framträder när 

förskolechefer i kvalitetsrapporter beskriver arbetet med pedagogisk dokumentation. 

Studiens frågeställningar är fyra till antal: 

- Vilka diskurser om barns lärande framträder? 

- Vilka diskurser om pedagogers lärande framträder? 

- Vilka perspektiv på kvalitet synliggörs i de identifierade diskurserna? 

- Vilka inslag av inflytande, delaktighet och makt kan urskiljas i de identifierade 

diskurserna? 

3.1 Disposition  

Efter dessa inledande kapitel följer en forskningsöversikt i kapitel fyra. Därefter redogör 

jag för studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkter i kapitel fem och sex innan 

resultatet presenteras i kapitel sju. Uppsatsen avslutas i det åttonde kapitlet med en 

diskussion där även förslag till framtida forskning ges.  
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4 Forskningsöversikt  

I detta kapitel ges en översikt av aktuell forskning om pedagogisk dokumentation samt om 

kvalitetsarbete på olika nivåer. Internationellt är båda områdena svagt beforskade men det 

finns en del nyare svensk forskning om pedagogisk dokumentation. Det är tydligt att de 

svenska forskarna har en framträdande roll då de citeras flitigt i internationella samman-

hang. För att finna material har jag gjort flera sökningar i databaser som LIBRIS, DiVA 

och Academic Search Elite. Nyckelord och begrepp som använts i diverse olika kombina-

tioner, både på svenska och i engelsk översättning, är pedagogisk dokumentation, doku-

mentation, kvalitetsarbete, systematiskt kvalitetsarbete, lärande, kollektivt lärande, 

reflektion, Reggio Emilia, diskursanalys, förskola, ECEC (Early Childhood Education and 

Care), educare, osv. Begränsningar gjordes utifrån att forskningen skulle vara avhand-

lingar eller peer reviewed artiklar samt publicerad under åren 2010 till 2016. Både tillför-

litlighet och aktualitet skulle vara så hög som möjligt. 

De studier som presenteras i forskningsöversikten har delats in i olika teman. Läsaren bör 

dock hålla i minnet att många teman återkommer i flera studier oavsett min kapitel-

indelning. Först behandlas den forskning som huvudsakligen handlar om barns och vuxnas 

lärande, sedan ett avsnitt om bedömning och paradoxen mellan kravet om dokumentation 

av barns lärande samtidigt som det är verksamheten ska utvärderas och utvecklas. Därefter 

följer den forskning som visar hur arbetet med pedagogisk dokumentation innebär att 

diskurser kolliderar och samexisterar. Ett kapitel om pedagogernas roll i dokumentations-

arbetet samt ett om betydelsen av en reflekterande praktik följer därpå. Slutligen kommer 

forskning om kopplingen mellan kvalitetsarbete på olika nivåer i kommuner innan kapitlet 

avslutas med en sammanfattning om vad det är för sorts forskning som har utförts och var 

denna studie positionerar sig i relation till det. 

4.1 Lärandefokus 

Pedagogisk dokumentation står i motsatsförhållande till styrningsmodeller som t.ex. New -

Public Management menar de svenska forskarna Dahlberg och Elfström (2014). De 

beskriver pedagogisk dokumentation utifrån tre perspektiv. För det första ser de 

pedagogisk dokumentation som en reflekterande praktik och formativ utvärdering. 

Reflektionen utifrån dokumentationer tjänar som instrument för att konstruera problem, 
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inte att skapa lösningar. Den pedagogiska dokumentationen utmanar pedagogers lärande 

då de blir medforskare vid utveckling av det egna arbetet och producerandet av ny 

kunskap. Man söker i reflektionen efter en kunskap som inte är förutbestämd och självklar. 

För det andra tjänar den pedagogiska dokumentationen som redskap för att utmana 

dominerande diskurser. Lyhördhet inför barnens undersökande, vad de går igång på, är 

centralt vilket utmanar maktförhållanden mellan barn och vuxna eller mellan barn och 

material. Här är synen på kunskap och lärande som en sociokulturell konstruktion central. 

Man blir i mötet med andra individer och med material. Barn ses som transdisciplinära 

och rhizomatiska tänkare, dvs. deras lärande är gränsöverskridande och icke-linjärt. 

Slutligen ser författarna den pedagogiska dokumentationen som en transformativ kraft där 

man sätter fokus på processer, barns lärstrategier och meningsskapande. Det blir ett 

sökande utanför det förväntade mot något okänt. Dahlberg och Elfström vänder sig mot 

pedagogisk dokumentation som ett mätinstrument och hävdar istället dess bidrag till 

kunskapande om lärprocesser och stöd för fördjupande förändring av pedagogisk verk-

samhet. Dialog, kollegiala lärprocesser och sökandet efter en kunskap som ännu inte är 

definierad lyfts.  

Internationella forskare pekar på potentialen hos pedagogisk dokumentation för att 

utveckla pedagogiken och utmana traditionell undervisning inom Early Childhood 

Education and Care, dvs. motsvarigheten till svenska förskolan. Exempelvis föreslår 

Ebbeck och Chan (2010) pedagogisk dokumentation som verktyg för förändring och 

kvalitetshöjning i Singapores förskolor då verktyget kan bidra till perspektivskifte mot en 

mer holistisk och relationell syn på barn och barns lärande. Likaså menar de att det kan 

bidra till ett erkännande av barns meningsskapande som subjektivt och socialt konstruerat. 

Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man kritiskt granska rådande normer.  

Att pedagogisk dokumentation kan involvera inte bara pedagoger och barn utan även 

föräldrar visar Buldu (2010) som har undersökt interaktionen mellan förskolebarn, 

familjer och lärare respektive pedagogisk dokumentation som ett redskap för formativ 

bedömning. Empirin har bestått av observation, intervjuer, fokusgrupper och en enkät. 

Resultatet visar att pedagogerna ökar dialogen med varandra och bildar sk. professional 

learning communities. Med professional learning community, förkortat PLC, menas en 

grupp som kritiskt granskar praktiken på ett kontinuerligt, gemensamt, lärande- och 
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utvecklingsinriktat vis, med fokus på hur man kan förbättra undervisningen (Stoll & 

Louis, 2007). Buldu visar också att föräldrarna kan förstå barnens lärprocesser på 

förskolan samt att pedagogisk dokumentation fungerar som formativ bedömning, dvs. 

barnens lärandevillkor förbättras tack vare att pedagogerna blir medvetna inte bara om vad 

barnen kan utan om deras pågående lärprocesser. 

Baker (2015) argumenterar för att ”the Reggio Emilia approach” skulle kunna spela en 

betydelsefull roll för utvecklingen av förskolor i Förenade Arabemiraten. Hennes 

argumentation bygger huvudsakligen på fem huvudpunkter: socialkonstruktionistiskt 

lärande, miljön som tredje pedagogen, synliggörande av barns tänkande genom skapande, 

interaktion med naturen och slutligen observation och dokumentation av lärande med 

läraren som forskare. I Bakers beskrivning av det socialkonstruktionistiska lärandet ses 

barnet som en kompetent huvudperson med rättighet att kommunicera och lära av och med 

andra. Barnen konstruerar själva kunskap baserad på sina erfarenheter och i interaktion 

med andra, med en mångfald av material och resurser i miljön. Förskolan ses som en plats 

för forskning, delaktighet och en gemensam konstruktion av värderingar och menings-

skapande, med betoning på relationellt lärande och abstraktion. Pedagogerna observerar 

och samlar in empiri som de sedan reflekterar kring och därefter fattar beslut om förändr-

ingar av verksamheten utifrån. Dokumentationerna blir ett underlag för den reflekterande 

praktiken.  

Lindgren Eneflo (2014) har med hjälp av diskurspsykologiska analysverktyg undersökt 

vad som framkommer när förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation. 

Resultatet visar att förskollärarna förstår pedagogisk dokumentation som verktyg för att 

synliggöra lärprocesser och för reflektion med kollegor och barn. Dokumentationen 

används för att man ska kunna synliggöra verksamhetens innehåll och kvalitet samt för att 

kunna återkoppla till läroplanen och för att gå vidare i utvecklingsarbetet. Den tolknings-

repertoar som Lindgren Eneflo har identifierat kan kopplas till ideologiska ställningstag-

anden som anammats från Reggio Emilia och kan kopplas till socialkonstruktionistisk och 

posthumanistisk teoribildning där lärande anses uppstå i relation till någon eller något. En 

osäkerhet om vad pedagogisk dokumentation egentligen är och hur det går till, om man 

gör rätt eller inte, råder också bland förskollärarna. Pedagogerna hänvisar i samband 

härmed till användandet av dokumentationsmallar; det ska se rätt ut. Samtidigt dominerar 
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tanken om att man ska synliggöra barnens lärande och deras idéer om material som kan 

utmana det pågående lärandet. Barnets relationer till miljö och material är alltså viktiga. 

Lindgren Eneflo uppmärksammar vidare att förskollärarnas samtal kretsar kring barns 

lärande vilket står i motsats till tidigare studier som satt fingret på att omsorg är mer i 

fokus än lärande. Slutsatsen blir att ”arbetet med pedagogisk dokumentation leder till 

samtal om barns lärande och pedagogens roll i relation till läroplanens mål” (s. 141). Det 

är didaktiska samtal som står i fokus; man koncentrerar sig på frågor om vad, hur och 

varför. Lindgren Eneflo konstaterar att det enskilda barnets lärande och utveckling får 

större fokus än barnets lärande i relation till verksamheten och pedagogernas förhållnings-

sätt. Hon diskuterar om det kan bero på en förskolans långa tradition av barnobservationer 

och Piagets stadietänkande och menar att det är svårt att bryta mot invanda sätt att tänka 

kring pedagogik. Lindgren Eneflo visar vidare att förskollärarna funderar kring sin egen 

roll som medforskare, dvs. att man utgår från att ge förutsättningar för barnens lärande och 

verktyg för att utforska och själva söka sig fram till svar. Man utgår från ett icke 

förutbestämt lärandeobjekt i vilket pedagogerna knyter utmaningarna till barnens 

intressen. ”Pedagogens roll som medforskare lyfts fram som en som stödjer barnets egna 

lärprocesser” (s. 146).  

4.2 Bedömning och dokumentationsarbetets paradox 

Vallberg Roth (2014) belyser ur ett didaktiskt perspektiv bedömning i dokumentation. Em-

pirin utgörs av intervjuer med förskolechefer och förskollärare såväl som dokumentanalys. 

I analysen används begrepp som summativ och formativ bedömning. Summativ 

bedömning innebär bedömning av lärande, medan formativ betyder bedömning för 

lärande. Vallberg Roth visar att förskolor som betonar att de arbetar med en form av 

dokumentation, företrädesvis pedagogisk dokumentation, rent faktiskt växlar mellan sex 

till tio olika dokumentationsformer med skiftande teoretiska utgångspunkter, där både 

summativ och formativ bedömning sker. Vallberg Roth argumenterar för att det kanske 

framförallt handlar om transformativ bedömning, ett begrepp som skulle kunna fånga 

komplexiteten i bedömnings- och dokumentationspraktiken: ”Alla bedömningar kan 

utformas och omformas från olika intressen, perspektiv och praktiker och ingår därmed i 

kampen om hur verkligheten och individers möjligheter konstrueras och uppförs” (sid 

429).  Transformativ bedömning kan tolkas som ett växelspel mellan summativ och 
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formativ bedömning respektive mellan bedömning av linjärt och icke-linjärt lärande. Det 

kan också fungera som bedömning av olika nivåer, t.ex. individ-, grupp- och verksam-

hetsnivå. Hon menar att om man dokumenterar tecken på lärande på individnivå så kan 

denna dokumentation lyftas till en verksamhetsnivå där man förändrar innehåll, material, 

organisation, tid, mm för att individuella barn ska utmanas och växa i riktning mot läro-

planens strävansmål.  

Insulander och Svärdemo Åberg (2014) har analyserat videoobservationer av 

förskollärares planering, arbete och uppföljning på två olika förskolor. De har använt sig 

av ett teoretiskt ramverk som består av ett multimodalt och designteoretiskt perspektiv i 

kombination med Flecks arbete om tankestilar och tankekollektiv. Resultatanalysen 

belyser en komplexitet eller paradox mellan dokumentation och systematiskt kvalitets-

arbete i förskolan genom att konstatera att barns lärande och utveckling ska följas, doku-

menteras samt analyseras samtidigt som det är den pedagogiska verksamheten som ska 

utvärderas. Vidare menar de att det saknas en tydlig systematik kring hur dokumentation 

och analys av barns lärande kan kopplas till det systematiska kvalitetsarbetet och 

därigenom leda till att verksamheten utvecklas. Ofta tycks förskollärare stanna vid analys 

av det enskilda barnets lärande och utveckling. Trots att förskolor menar att de arbetar 

med pedagogisk dokumentation är den kritiska granskningen av den egna verksamheten 

begränsad. Analysen av hur väl verksamheten uppfyller målen och hur man ska 

vidareutveckla den behöver ofta utvecklas. Duon menar att förskollärare verkar sakna 

handlingsberedskap för hur en samlad bild av barns lärande ska förstås och analyseras och 

för att man ska kunna utveckla verksamheten utifrån denna samlade bild. Dialogen fastnar 

ofta i ett bekräftande av det egna handlandet samt fokus på individen och vad barnen ska 

lära sig.  

Den paradox som finns kring förskolans kvalitetsarbete menar Elfström (2013) att 

pedagogisk dokumentation kan överbrygga. Elfström visar i sin avhandling att pedagogisk 

dokumentation kan fungera som grund för systematisk uppföljning, utvärdering och 

verksamhetsutveckling i förskolan men lyfter också dess komplexitet. Elfström har följt en 

förskolas arbete med pedagogisk dokumentation under ett år. Materialet har sedan 

analyserats utifrån hur det svarar upp mot kraven på dokumentation, utvärdering och 

bedömning. I analysarbetet har Elfström använt sig av läroplansteori för att undersöka hur 
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pedagogerna använder pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen och vilka 

teman som förekommer under den tid de har för verksamhetsutveckling. För att få syn på 

de pågående processer som pedagogisk dokumentation kan tänkas utgöra har Elfström 

också använt sig av bl.a. en poststrukturalistisk ansats. Analysen av resultatet visar att 

pedagogisk dokumentation kan fungera som grund för utvärdering och utveckling av 

verksamheten. Med hjälp av pedagogisk dokumentation styrs pedagogerna in mot ett 

aktivt lyssnande på barns nyfikenhet, intressen och lärprocesser samtidigt som de 

fokuserar på hur de utformar verksamheten. Därigenom kan den pedagogiska dokumenta-

tionen fungera som formativ bedömning. En framgångsfaktor är ett projektinriktat och 

gränsöverskridande arbetssätt där barns egna frågor är utgångspunkt. Om man utgår från 

barnens egna frågor kan man få en grund för förändring av den pedagogiska praktiken. 

Elfström menar dock samtidigt att arbetet med pedagogisk dokumentation är omfattande 

och krävande. Det krävs att verksamheten organiseras så att den kan stödja analys, 

reflektion och experimenterande förhållningssätt. Elfström tydliggör också att det krävs 

kunskap och praktiska, tekniska färdigheter i själva dokumenterandet såväl som djup 

förståelse för filosofiska och teoretiska perspektiv för att analys- och reflektionsarbetet ska 

kunna ge effekt. 

4.3 Kolliderande och samexisterande diskurser 

Alnervik (2013) kommer fram till att pedagogisk dokumentation kan fungera som verktyg 

för systematisk uppföljning, utvärdering och verksamhetsutveckling när det finns en 

organisation som kan stödja analys, reflektion och experimenterande arbetssätt. Alnervik 

beskriver i sin avhandling hur hon under ett par års tid har följt pedagoger på fyra 

förskolor med lång erfarenhet av pedagogisk dokumentation. Det empiriska materialet är 

insamlat under pedagogernas tvärgruppsträffar och består av intervjuer, samtal samt såväl 

Alnerviks egna som pedagogernas anteckningar. Det empiriska materialet har sedan 

analyserats från ett verksamhetsteoretiskt perspektiv där materialet har sammanställts i tre 

teman: en förändrad verksamhet, erfarenheter av dokumentationsarbete och att organisera 

för utforskande lärande. I ett andra steg har Alnervik använt sig av Engeströms modeller 

av verksamhetssystem och expanderat lärande samt Wartofskys teorier om primära, 

sekundära och tertiära aspekter av ett verktyg. I sitt resultat pekar Alnervik på att 

pedagoger kan börja diskutera epistemologiska och ontologiska frågor då de arbetar med 
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pedagogisk dokumentation, varpå de börjar förändra arbetssätt och organisation. Genom 

att dokumentationer som gjorts med hjälp av foto, ljudinspelningar, nerskrivna 

observationer, narrativa berättelser, filmer, mm. diskuteras av utvidgade arbetslag, dvs. 

man lånar in personer utanför den egna gruppen, kommer berättelserna i rörelse och 

analyseras i flera led. Alnervik menar att pedagogisk dokumentation visserligen är ett 

komplext verktyg men att det kan fungera som stöd för ett expanderat lärande och 

verksamhetsutveckling. 

Att arbetet med pedagogisk dokumentation innebär ontologiska och epistemologiska 

samtal visar även Lindgren (2015) som i sin studie avsåg att analysera pedagogers tal om 

barns meningsskapande och subjektskapande. En grupp pedagogers gemensamma 

reflektion följdes under elva tillfällen och analyserades med hjälp av kritisk diskursanalys. 

Resultatanalysen utgår från tre teman: barns intresse som drivkraft för meningsskapande, 

erfarenheter som meningsskapande dimension samt meningsskapande i relation mellan 

kropp, material och miljö. Lindgren menar att diskurser vävs samman, kolliderar och 

omförhandlas. Även om ett intressestyrt, upplevelse- och erfarenhetsbaserat perspektiv där 

lärande sker utifrån mötet med miljö och material framträder i pedagogernas tal finns även 

inslag av utvecklingspsykologiskt perspektiv trots att pedagogerna inte använder en 

terminologi som kan associeras till detta. En socialkonstruktionistisk syn på lärande möter 

en progressionsartad där lärandeobjektet är förutbestämt. Dessutom såg Lindgren att 

pedagogernas analys rörde barns tillblivelseprocesser i förhållande till miljö och material, 

mer än i förhållande till pedagogerna. Det interpersonella samspelet tar alltså mindre plats 

än miljö och material. I pedagogernas samtal beskrivs barnen vara kompetenta, med 

förmåga att hantera existentiella frågor och konstruera kunskap. Barnen beskrivs dock 

samtidigt som erfarenhetsbegränsade och i behov av pedagogisk ledning där kontinuitet, 

upprepning och färdighetsträning ingår.  

Även Bjervås (2011) visar i sin studie på kolliderande diskurser. Synen på ett kompetent 

barn med inneboende förmågor möter synen på barn som begränsade på grund av ålder 

och brist på erfarenhet. Bjervås har i sin studie undersökt hur pedagoger talar om och 

bedömer barn med hjälp av pedagogisk dokumentation. Hon har under ett halvår följt två 

arbetslag under deras planerings- och reflektionstid i respektive grupp. Med hjälp av 

Faircloughs kritiska diskursanalys och Bakthins teori om kommunikation som teoretiska 
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utgångspunkter kommer Bjervås fram till att pedagogernas samtal om barnen är 

mångfacetterad. Två diskursiva teman framträder: barn som person respektive position 

samt barn med förmågor respektive begränsningar. Diskursen om det kompetenta barnet 

framstår som det gällande men de olika diskurserna både samexisterar och kämpar mot 

varandra. Barns förmågor och kompetenser placeras inuti barnen istället för i de 

sammanhang som erbjuds. Detta kan leda till kategoriseringar av individen vilket står i 

motsats till relationell pedagogik som framhåller att människans tillblivelse sker i relation 

till andra. Pedagogerna ser på pedagogisk dokumentation som ett medel för att stödja 

barnens möjligheter att vara och bli ett kompetent barn samtidigt som de anses vara 

begränsade av sin ålder. Den roll pedagogerna behöver ta då är att skapa mer gynnsamma 

förutsättningar för barnens utveckling och lärande. I detta spelar miljö och material roll. 

Bjervås kommer också fram till att själva dokumentationsögonblicket kan störa barnen i 

deras lärprocesser men att fördelarna med att använda sig av pedagogisk dokumentation 

överväger nackdelarna. Bjervås menar dessutom att det är viktigt att ge tillbaka 

dokumentation till barnen för att man ska komma vidare och till fullo förstå barnens 

meningsskapande och lärande.  

4.4 Pedagogernas roll i dokumentationsarbetet 

Emilson och Pramling Samuelsson (2012) har undersökt vad som dokumenteras och vad 

som karaktäriserar kommunikationen mellan barn och pedagoger under tiden 

dokumenterandet sker. Videofilmer av dokumentationssituationer har analyserats med 

hjälp av Habermas begrepp om strategiskt och kommunikativt handlande. Emilson och 

Pramling Samuelsson kommer fram till att det för det mesta är barns görande och 

prestationer som dokumenteras. Fokus ligger på vad som görs och lärs i förskolan, inte 

vem som lär. De konstaterar också att pedagogerna blir antingen ivriga deltagare eller 

passiva observatörer i barnens utforskande. De uppgifter barnen får har en hög grad av 

abstraktion och förskollärarnas kommunikation är av strategisk karaktär där pedagogerna 

ska få barnen att göra något särskilt. När barnen tar initiativ till andra aktiviteter blir det 

ofta ignorerat av de vuxna. Forskarna menar att pedagogerna är så styrande att de ibland 

skjuter över målet och missar att vara lyhörda för barnen. De vuxnas perspektiv tycks vara 

viktigast trots att ambitionen hos de vuxna är att upptäcka barnens perspektiv. Barnen blir 

alltså studieobjekt för pedagogernas lärande och professionella utveckling när en 
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ömsesidig kommunikation saknas. Emilson och Pramling Samuelsson spetsar till det i sitt 

avslutande resonemang där de ifrågasätter om arbetet med pedagogisk dokumentation 

gynnar pedagogernas lärande mer än barnens. 

Ghirotto och Mazzoni (2013) argumenterar för att de vuxnas makt har positiv påverkan på 

barns meningsskapande och borde anses vara en viktig resurs för barns utveckling och 

lärande, snarare än ett hinder. Deras studie rör ett projekt där pedagoger observerar, 

dokumenterar och reflekterar över de tankar och handlingar som barn i tvåårsåldern ger 

uttryck för. När barnen bygger stadens platser med hjälp av pinnar och träblock fångar 

pedagogerna upp detta intresse i ett projekt som sträcker sig över lång tid och som ständigt 

utvecklas utifrån barnens intressen. I detta arbete tar dokumentation och reflektion stort 

utrymme. Ghirotto och Mazzoni drar slutsatsen att projektet var beroende av både barnens 

intressen och av de vuxnas förmåga att lyssna in barnen och stödja deras menings-

skapande. Konklusionen är att utbildning börjar med barnets potential men de vuxnas 

förmåga att lyssna in barnens intressen är en förutsättning för att de ska blomstra. 

Obalansen i makt mellan barn och vuxna kan således vara positiv i ett gemensamt 

kunskapssökande om de vuxna bygger vidare på och utmanar barnens intressen.  

4.5 Reflekterande praktik 

Hur pedagogisk dokumentation realiseras i vardagsarbetet på två förskolor och hur 

pedagoger uttrycker syfte, möjligheter och svårigheter kring arbetssättet har undersökts av 

Holmberg (2015). Efter att en tid ha följt pedagogernas arbete använde Holmberg en 

etnografisk ansats för att analysera insamlat material. Studien är framförallt fokuserad på 

förskolans praktik, dvs. vad som händer i den vardagliga verksamheten. Det visade sig att 

de båda förskolorna utformade arbetet med pedagogisk dokumentation på olika sätt 

beroende på förutsättningar. Vad och hur pedagogerna dokumenterade samt vad de sedan 

gjorde med dokumentationerna skiljde sig åt. Den ena förskolan var i en uppstartsfas där 

pedagogisk dokumentation inte hade en framträdande roll. Den andra förskolan var en 

Reggio Emilia-inspirerad förskola med lång erfarenhet av pedagogisk dokumentation. Här 

ansågs pedagogisk dokumentation vara det nav som drev verksamheten framåt. Oavsett 

erfarenhet sågs dokumentationsarbetet som krävande bland annat därför att det är 

tidskrävande och att det finns behov av teknisk kompetens. Dessutom förutsätter arbetet 
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med pedagogisk dokumentation att det inte finns några rätta svar utan att det handlar om 

att tolka dokumentationen. Detta förutsätter såväl etiska diskussioner bland pedagogerna. 

Holmberg konstaterar också att pedagogerna såg arbetet med pedagogisk dokumentation 

som utvecklande och meningsfullt samt att kontinuerlig fortbildning är avgörande för hur 

man ska lyckas. 

Picchio, m.fl. (2012) har genomfört ett treårigt aktionsforskningsprojekt kring 

användandet av pedagogisk dokumentation, i samarbete med ett nätverk av italienska 

kommunala ”nido”, dvs. förskolor för barn upp till tre år. Studien visar att systematisk 

dokumentation, analys och utvärdering av den pedagogiska praktiken kan vara ett 

kraftfullt verktyg för att stödja pedagogernas professionsutveckling. Framförallt handlar 

det om reflektionen och det kollegiala lärandet. Något som pedagogerna tyckte var svårast 

var att minnas sådant som hände för flera månader sedan men då kunde tidigare 

nerskrivna berättelser och anteckningar utgöra stöd för minnet och uppföljning. När 

pedagogerna skriver ner sina konklusioner utvecklar de den narrativa berättelsen om 

praktiken och det blir ett diskussionsunderlag för arbetsgruppen. Det blev ett slags 

reflektion över praktiken där det skrivna ordet utgör minnesbild av den gemensamma 

reflektionen.  

Knauf (2015) har gjort en studie på hur 40 olika förskolor i tyska delstaten Nordrhein-

Westfalen använder olika sorters dokumentation. Studien genomfördes med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer med skolledningen samt att den dokumentation som fanns 

tillgänglig fotograferades. I Knaufs resultatanalys delas de 40 förskolorna in i fyra 

kategorier: 17 procent kategoriseras som ”kindergarten report”, 42 procent som ”clear 

rules”, 28 procent som ”professionalism” och 13 procent som ”documentation as an 

educational process”. I de två första kategorierna, kindergarten report och clear rules, 

värderas dokumenterandet lågt eftersom man ser det som tidskrävande och som ett tvång. 

Såväl barnens medverkan som gruppens lärande värderas lågt. Pedagoger reflekterar inte 

kring dokumentationerna utan de sätts upp på väggar och i portfolios för att exponera vad 

barnen har gjort och kan. Fokus ligger också på standardisering och summativ bedömning. 

Även i kategori tre, professionalism, finns det en stark tonvikt på summativ bedömning 

och standardisering men däremot finns en ökning av barnens medverkan och 

dokumentationens betydelse ligger ganska högt. I den kategori som namngetts 
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”documentation as an educational process” beskrivs arbetet med dokumentation på ett sätt 

som liknar den svenska föreställningen om pedagogisk dokumentation. Här värderas 

arbetet med dokumentation mycket högt och barnen är också mycket delaktiga. Att barn är 

med och dokumenterar ses som en förutsättning för att man i reflektionen ska kunna göra 

en lämplig och korrekt analys. Reflektionen ses som en nödvändighet för pedagogers 

självkritiska förhållningssätt och tjänar som underlag för pedagogernas lärande. Pedagog-

erna avvisar också allt som har med diagnostisering, standardisering och bedömning av 

barnets utveckling att göra. Dokumentationen ses istället som ett sätt att fånga det som är 

typiskt hos barnet, dess tankar och erfarenheter. Dessutom får barnens kollegiala och 

relationella lärande ta stor plats. Knauf skriver att hon slås av det faktum att samtliga 

förskolor i denna kategori säger sig vara inspirerade av Reggio Emilia. I de avslutande 

orden av Knaufs redogörelse drar hon slutsatsen att attityder, bedömning och imple-

mentation skiljer sig avsevärt mellan de olika förskolorna. Två huvuddrag kring hur 

dokumentation används har utkristalliserats. Man ser dokumentation antingen som verktyg 

eller som plikt. Man använder dokumentation för att bedöma avvikelser från det normala 

eller för att förstå och synliggöra barns tänkande och lärande. Tonvikten kan antingen 

ligga på resultat och prestationer eller på processer och teman vari dokumentationen ses 

som ett verktyg för att lyssna in barnet och lära om dess tänkande och lärprocesser. Det är 

också tydligt att endast förskolor i den fjärde kategorin avvisar dokumentation som verk-

tyg för summativ bedömning.  

4.6 Kommuners kvalitetsarbete  

De forskningsresultat som hittills presenterats i kapitlet kan tydligt kopplas till det lokala 

utvecklingsarbetet. Barnens och pedagogernas lärande är centralt. Empirin i denna studie 

utgörs emellertid av kvalitetsrapporter vars ena syfte är att utgöra underlag för dialog med 

och återkoppling till överliggande nivå. Kopplingarna mellan olika nivåers systematiska 

kvalitetsarbete tycks vara ett mycket svagt beforskat fält.  

Genom policyanalys har Lager (2010, 2015) undersökt hur kommuners, förskolors och 

fritidshems systematiska kvalitetsarbete genomförs i praktiken, dvs. det systematiska 

kvalitetsarbetet på flera nivåer. Avhandlingen består av två delar där den första rör 

kommunens organisering av förskolornas systematiska kvalitetsarbete. Lager har här 
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fokuserat på nyckelpersoner som deltar i en utbildningsinsats samt hur dessa 

nyckelpersoner organiserar för kvalitet och hur de får legitimitet och stabiliserar 

kommunens kvalitetsarbete. Den andra delen handlar om hur fritidshemmets systematiska 

kvalitetsarbete rekontextualiseras i praktiken, dvs. hur innehållet i policydokument kring 

systematiskt kvalitetsarbete tolkas och används i annat sammanhang än där det är 

formulerat och genom det anpassas till de förutsättningar som finns där. De båda delarna 

tolkas slutligen i relation till varandra. Empirin utgörs av policytexter, intervjuer och 

observationer och har tolkats med hjälp av nyinstitutionell teoribildning samt policy 

enactmentteori. Resultatet visar bland annat att det finns tydliga skillnader mellan de olika 

nivåernas förväntningar. Kommunen lägger stor vikt vid att komma på mallar och 

modeller som ska implementeras i förskolorna för att mäta resultat. De konkreta och 

mätbara resultat på individnivå som kommunen efterfrågar saknas oftast i förskolornas 

egen dokumentation som mer är en beskrivning av verksamheternas måluppfyllelse. Att 

samordna kommunens kvalitetsarbete visar sig därmed inte vara helt lätt och det uppstår 

spänningar mellan olika perspektiv på kvalitet. Kommunen skapade modeller utifrån en 

syn på måluppfyllelse som påminner om skolans mål att uppnå trots att förskolan endast 

har mål att sträva mot. Därmed framstod skolans redan etablerade kvalitetsdiskurs med 

formell skolkunskap som norm vara överordnad förskolornas utbildningsdiskurs med 

socialt och relationellt lärande i en socialpedagogisk tradition. Lager menar att det finns 

ett behov av att belysa systematiskt kvalitetsarbete i dess olika faser då resultatet av 

studien visar att skilda diskurser rekontextualiseras inom olika faser.  

Rönnerman och Olin (2013) har i en studie analyserat hur kvalitetsarbete leds och formas 

på olika nivåer i förskolor belägna i två olika kommuner samt relationen mellan de olika 

nivåerna. De olika ledningsnivåerna består av förvaltningsnivå, förskolenivå och verksam-

hetsnivå. Med förvaltningsnivå menas kvalitetssamordnare eller lärprocessledare som 

koordinerar projekt, mm. Med förskolenivå menas förskolechefen och med verksamhets-

nivå menas förskollärare som handleder kollegor. Resultatet av de två kommunernas 

utveckling ser olika ut vilket bland annat kan härledas till hur relationen mellan de olika 

nivåerna fungerar. Resultatet av studien visar tydligt att kvalitetsarbetet får starkast effekt 

när det finns en kollektiv strävan och gemensam syn på kvalitetsarbetet inom hela 

organisationen. Studien visar på vikten av ett vi-tänk samt en tydlig dialog mellan samtliga 

nivåer. Studien visar hur betydelsefullt det är att olika nivåer visar stor tilltro till varandras 
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kompetens. Genom god dialog mellan nivåerna kan man identifiera behov av förändringar 

som behöver ske i samtliga tre ledningsnivåers praktiker för att kvalitetsarbetet i 

pedagogernas kunskapsbas ska gynnas, vilket i sin tur påverkar förutsättningarna för 

barnens lärande.  

4.7 Studiens position i relation till forskning 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de studier som har genomförts om pedagogisk 

dokumentation oftast är svenska och praktiknära. Forskarna har mestadels följt pedagog-

erna i det praktiska dokumentationsarbetet eller under reflektionstillfällen. I analysarbetet 

har en flora av metoder och teoretiska perspektiv använts. Dokumentanalys är sällsynt. 

Diskursanalyser förekommer men inte frekvent. Forskning där det centrala är det kolle-

giala lärandet förekommer men oftast ligger fokus på barnen och deras lärande. 

Kopplingen mellan kvalitetsarbetet på olika nivåer tycks också svagt beforskad. Jag har 

inte hittat några exempel där skriftlig dokumentation av förskolors övergripande utveck-

lingsarbete i kombination med pedagogisk dokumentation och diskurser har analyserats. 

Det finns således behov av att utveckla kunskap om detta.  
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5 Teoretiska utgångspunkter 

Studiens syfte är att undersöka olika diskurser om lärande som framträder när förskole-

chefer beskriver det gångna årets arbete med pedagogisk dokumentation. Studiens teoret-

iska utgångspunkt är kritisk diskursteori som presenteras i detta kapitel innan en kort 

genomgång av documentality. Därefter följer en kort presentation av några diskurser om 

lärande samt olika perspektiv på kvalitet.  

5.1 Kritisk diskursanalys som teoretiskt perspektiv 

Med den språkliga vändningen i slutet av 1900-talet kom ett ökat intresse för språkets 

verklighetskonstruerande karaktär. Det var en uppgörelse med ett rationalistiskt sätt att se 

på relationen mellan språk och verklighet. En minskad tilltro till en absolut verklighet 

innebar att konstruktivismen fick ett uppsving. Man såg inte språk och vetenskap som 

beskrivningar av verkligheten utan som aktiva medkonstruktörer av den. Språkliga 

praktiker kodar vårt sätt att förstå och konstruera verkligheten, dvs. utgör diskurser om 

verkligheten. En läsare av en text blir också medkonstruktör av en text när denne tolkar 

textens mening (Börjesson, 2003). Den ontologiska utgångspunkten för diskursanalytisk 

forskning är därför inte att man kan finna sanna beskrivningar av verkligheten. Det 

handlar snarare om att ta reda på ”vad som kvalificerar sig som verkligt och sant, i en viss 

tid och på en viss plats” (Börjesson och Palmblad, 2007, s 10). Diskursteorin är således 

grundad i socialkonstruktionismen där samhället anses vara socialt konstruerat av 

människor som samspelar med varandra. Språket spelar en avgörande roll i den sociala 

konstruktionen och betydelser skapas av människor som använder ord och begrepp i olika 

sammanhang och tider. På så sätt är betydelsen av det vi uttrycker tillfälligt och föränder-

ligt. Sociala fenomen kan därmed inte fastställas slutgiltigt utan det finns en konstant strid 

om hur samhälle och identitet kan definieras (Winther Jørgensen, 2000). Diskursanalys 

innebär att ”fundera över det som sägs och hur det annars skulle ha kunnat sägas” 

(Börjesson, 2003, s. 21). Det handlar inte om att se det som är normalt, det genomsnittliga, 

det verkliga utan snarare att försöka komma fram till vad det kan betyda (Börjesson, 

2003). Alvesson och Sköldberg (2008) menar att diskurs är en social text, dvs. alla typer 

av språklig användning som kommer av och får betydelse för sociala sammanhang. Det 

handlar om vilka utsagor som bedöms vara sanna, trovärdiga och förnuftiga i ett visst 
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sammanhang, hur man förstår verkligheten och strukturerar denna med hjälp av språket 

samt de följder detta får för den sociala praktiken (Börjesson, 2003; Börjesson och 

Palmblad, 2007). Diskursanalys innebär att man ser språket som redskap när människor 

konstruerar den sociala världen. Genom att välja, och därmed även välja bort, de ord, 

begrepp och meningskonstruktioner som ska användas i en text eller utsaga kan man 

påverka de föreställningar som mottagaren skapar (Alvesson och Sköldberg, 2008). Jag 

menar att det sätt som en förskolechef skriver om det gångna årets skolutveckling i en 

kvalitetsrapport är konstruerat av sammanhanget och bidrar dessutom till att konstruera 

läsarens förståelse av lärande i relation till förskolans dokumentationsarbete. Detta är 

motivet till att jag har valt diskursanalys. 

Diskursanalys kan utföras på olika vis. Jag har valt Faircloughs kritiska diskursanalys då 

den är en modell för analys inte bara av texten utan även av den diskursiva praktiken och 

det sociala sammanhanget. En text är en produkt men en diskurs innebär en process inom 

vilken texter produceras och konsumeras. I det sociala sammanhanget finns kulturella 

värderingar och kunskaper som påverkar. Det är angeläget att analysera inte bara vilka 

diskurser som framträder i rapporterna utan också vad de för med sig, dvs. hur de 

konstruerar och konstrueras av sammanhanget. En bärande idé kring kritisk diskursanalys 

är nämligen att språket är medskapare av verkligheten, dvs. det kodar en kulturs sätt att 

förstå och skapa verkligheten. Liksom en författare skapar en bild av verkligheten med 

hjälp av språket gör också läsaren det. Därmed finns en texts värde mellan det som man 

skulle kunna kalla författarens produktion och läsarens konsumtion, vilket kan belysas 

med hjälp av kritisk diskursanalys. Ett annat syfte som Fairclough har med kritisk 

diskursanalys är att synliggöra maktdimensioner (Börjesson, 2003; Fairclough, 2010).  

Fairclough (2010) beskriver kritisk diskursanalys som relationell och ämnesövergripande. 

Han menar att eftersom man bara kan förstå diskursen genom att analysera de olika 

relationer som den är inbegripen i och påverkar så är den relationell. Därmed är diskurser 

konstituerade likväl som att de konstituerar. Diskurser är tätt sammanknutna till det som 

konstituerar det sociala livet, nämligen meningsskapande. Den transdisciplinära aspekten 

av kritisk diskursanalys kommer sig av att Fairclough uppmuntrar till att man vid analysen 

använder sig av flera teorier och discipliner som t.ex. lingvistik, politik, sociologi, mm. 

Jag tolkar detta som att man använder ett raster av teorier när man undersöker texter. 
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5.2 Ett raster av teorier 

I ett första analyssteg undersöks två olika diskurser om lärande i kvalitetsrapporterna med 

hjälp av Faircloughs tre-dimensionella analysmodell. I ett andra steg har jag valt att 

analysera de olika diskurserna om lärande och relationerna dem emellan mot bakgrund av 

valda teoretiska perspektiv. Dessa presenteras i följande avsnitt.  

5.2.1 Diskurser om lärande  

Elfström (2013) tolkar förskolans läroplan som att det finns ett dubbelt uppdrag vad gäller 

lärande. Dels innebär verksamheten att barnen kan reproducera den kunskap, kultur och 

traditioner som är viktiga för att förstå och förhålla sig till samhället, dels ska verksam-

heten erbjuda varje barn möjlighet till eget meningsskapande, tolkning och förståelse av 

samhället. Detta dubbla uppdrag bildar grund för två olika diskurser: den om menings-

skapande respektive den om ett förutbestämt lärandeobjekt.  

Inom arbetet med pedagogisk dokumentation och inom Reggio Emilia-pedagogisk filosofi 

är barns meningsskapande centralt. Med detta menas förståelse för hur barn utforskar, 

skapar mening och förstår förskolans verksamhet (Elfström, 2013; Lindgren, 2015). 

Perspektivet vilar på socialkonstruktionistisk teori där man utgår från att kunskap är 

föränderlig, i ständig tillblivelse och något som vi är delaktiga i att skapa (Dahlberg & 

Moss, 2005; Palmer, 2012). Kunskap är socialt och kulturellt konstruerad. Detta innebär 

att lärande är beroende av det kontextuella sammanhanget, t.ex. mellanmänskliga 

relationer, miljö och material. Barn ses som aktiva agenter som själva är med och skapar 

kunskap i relation med andra barn, vuxna, material och miljöer (Elfström, 2013; Palmer, 

2012). Barnen ses som subjekt i sitt lärande, inte objekt för lärarnas intentioner (Bjervås, 

2011). I ett medskapande, utforskande arbetssätt blir vuxna medskapare av kunskap 

tillsammans med barnen vilket i sig innebär att barns inflytande är stort. Det finns alltså 

inget förutbestämt lärandeobjekt. De vuxna bestämmer inte i förväg vilken kunskap som 

ska uppstå i barnens utforskande, även om det finns övergripande mål för verksamheten. 

Även pedagogisk dokumentation blir en kraft eller agent i kunskapandet eftersom man 

med hjälp av detta verktyg synliggör barnens utforskande, lärprocesser och den roll 

sammanhanget spelar (Elfström, 2013; Palmer, 2012). Det relationella lärandet tar också 

stor plats i arbetet med pedagogisk dokumentation. Kunskap skapas tillsammans mellan 
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människor genom språk, språkliga uttryck och handlingar. Lärande är inte en individuell 

kognitiv handling som bara sker inuti en individ utan är en kooperativ och kommunikativ 

handling. Ting ses som aktiva i sig själva. Miljö och material ses som agenter, dvs. de får 

saker att hända i verksamheten. Alla relationer ses som betydelsefulla och det blir svårt att 

skilja mellan den som lär, det som lärs och den fysiska platsen där lärandet sker. 

Relationerna mellan människor och material är betydelsefulla eftersom allt påverkar och 

påverkas samtidigt som mening och kunskap skapas i det som finns mellan (Elfström, 

2013; Palmer, 2012). Kollegialt lärande, en reflekterande praktik och bottom-up-

perspektiv på beslutsfattande och verksamhetsutveckling skulle kunna kopplas till 

diskursen om meningsskapande. 

Diskursen om meningsskapande står i motsatsförhållande till det jag vill kalla diskursen 

om det förutbestämda lärandeobjektet. I denna syn på lärande finns närhet till utvecklings-

pedagogiken och utvecklingspsykologin där barn förväntas förvärva en definierad 

kunskap. Med lärandets objekt menas den förmåga eller det kunnande som barnet ska 

utveckla genom lärandets akt vilket är detsamma som hur barnet gör eller går tillväga för 

att lära. Objekt och akt ses som oskiljbara (Persson, 2008). Att definiera och analysera 

lärandeobjekt är betydelsefullt i t.ex. arbetet med Learning Study. Holmqvist Olander 

(2013) menar att ett lärandeobjekt är ett innehåll som ska hanteras i en lärandesituation 

och som på så sätt också förändras under lärandet. Lärandeobjektet innehåller både mål 

och innehåll och kan studeras på tre olika sätt. Först utifrån lärarens intentioner innan 

undervisningssituationen där pedagogen kan ta hjälp av variationsteori för att ge 

förutsättningar för lärande. Man kan också studera lärandeobjekt utifrån iscensättningen i 

stunden och utifrån vad som faktiskt har lärts. En koppling kan dras från diskursen om det 

bestämda lärandeobjektet till det som Dahlberg, Pence och Moss (2001) kallar diskursen 

om kvalitet. De menar att denna diskurs är en produkt av upplysningstänkande i kombi-

nation med modernitetens syn på ordning och kontroll. Med detta kommer talet om 

förskolan som producent av ett förutbestämt lärande. ”Barnet ses som ett tomt kärl som 

ska förberedas för lärande och skola” (Dahlberg, m.fl, 2001, s. 131). Kvantifiering, 

klassificering och standardisering är en del av diskursen. Dahlberg, Pence och Moss menar 

vidare att diskursen om meningsskapande står nära det som de benämner ”diskursen om 

barns utveckling”, där det finns vissa aspekter på barns utveckling som är önskvärda att 

uppnå och som mäts som resultat. Diskursen om ett förutbestämt lärande innebär således 



 30 

att det finns objektiva, universella och generaliserbara sanningar som både barn och vuxna 

kan söka. Den dokumentation som kanske främst kopplas till diskursen om det 

förutbestämda lärandeobjektet är det som Vallberg Roth (2014) kategoriserar som 

utvecklingspsykologiskt grundade bedömningar och graderade kunskapsbedömningar. Jag 

kopplar top-down-perspektiv för vuxna till diskursen om ett förutbestämt lärandeobjekt då 

ett top-down beslut skulle kunna innebära att beslutsfattarna har en förutbestämd 

uppfattning om vad pedagoger ska lära.  

5.2.2 Perspektiv på kvalitet 

I Lagers (2010) studie identifieras tre perspektiv på kvalitet i förskolan som hon menar 

påverkar hur kommunerna organiserar kvalitetsarbetet: det relativa perspektivet, det 

intersubjektiva perspektivet och det marknadsanpassade perspektivet. 

I det relativa perspektivet menar man att kvalitet är subjektiva upplevelser som inte kan 

definieras och studeras efter universella kriterier. Lager refererar till Dahlberg, Moss och 

Pence (2001) som använder sig av diskursen om ”meningsskapande” istället för begreppet 

kvalitet då de vill sätta fokus på de meningsskapande processerna i förskolans inre arbete. 

Dialog med utgångspunkt filosofiska och etiska frågor, fördjupad förståelse för det 

pedagogiska arbetet och bedömning av arbetets process förespråkas. Inom detta perspektiv 

ses lärande som en process av medkonstruktion där världen görs meningsfull genom 

interaktion med andra. Pedagogisk dokumentation får stor betydelse som reflekterande 

stöd i arbetet med lärandeprocesser. Utvärdering handlar om hur barn och pedagoger 

skapar mening tillsammans. Det blir en kvalitativ utvärdering som ger utrymme för 

subjektiva upplevelser istället för kvantifiering. 

Inom det intersubjektiva, pedagogiska perspektivet menar man att det går att enas om 

kriterier eller begrepp för kvalitet, utifrån teorier om lärande, forskning och beprövad 

erfarenhet. Lager refererar till Sheridan (2001) samt Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2009) som menar att pedagogisk kvalitet skapas i mötet mellan människor och handlar 

om förutsättningar för lärande. Kvalitet innebär intersubjektivt överenskomna värden, 

kunskaper och föreställningar om hur kvalitet kan realiseras i det pedagogiska arbetet samt 

den subjektiva upplevelsen hos barn, föräldrar och pedagoger. Kvalitet består av olika 

dimensioner och aspekter som är kontextbundna. Dimensionerna fokuserar på 
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verksamheten, samhället, lärare och barnen och inom varje dimension kan man tala om 

aspekter för struktur-, innehåll-, process- och resultatkvalitet. Även i det intersubjektiva 

perspektivet är reflektion och dialog framträdande när man utvärderar. Utvärdering 

handlar om att kombinera en mängd metoder och förhållningssätt som fokuserar på barns 

lärande, lärares agerande och interagerande med barn och pedagogiska processer som 

samtidigt dokumenteras och utvärderas utifrån olika perspektiv. Exempelvis kan mötet 

mellan extern utvärdering och lärares självvärdering kan bära frukt för utveckling.  

Ett marknadsanpassat perspektiv på kvalitet innebär att man ser på kvalitet som ett 

universellt fenomen som kan mätas efter gemensamma, universella kriterier. New Public 

Management (NPM) kan placeras in i detta perspektiv. Inom NPM är kundperspektivet 

starkt, liksom effektivitet och mål- och resultatstyrning. Tydliga, mätbara och jämförbara 

mål och planer är kvalitetsindikatorer, varför budget, kontroll och inspektion är viktigt. 

Överliggande nivå sätter upp mål och underliggande nivå gör planer för hur man ska nå 

målen (Scherp, 2013; Österlind et al. 2007). Man konstaterar vad som fungerar och inte 

fungerar snarare än hittar kreativa lösningar på problemen. Det riskerar att bli en kontroll-

erande görandekultur där verksamheter konkurrerar om att vara föremål för s.k. best 

practice. 

Sammanfattningsvis framstår de relativa och det marknadsanpassade perspektiven som 

dikotomier. Det relativa står för en subjektiv syn på kvalitet medan det marknadsanpass-

ade står för en objektiv syn. Det intersubjektiva perspektivet blir då ett sorts ”både och”-

perspektiv som både ger utrymme för subjektivitet och för utvärdering utifrån bestämda 

kriterier.  

5.2.3 Perspektiv på inflytande, delaktighet och makt 

Barns rätt att vara en del av det demokratiska samhället, i vilket man får göra sin röst hörd, 

slås fast av barnkonventionen (Unicef, 2009). 

Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. 

Barns åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad (Barnkonventionen 

artikel 12). 
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Barns demokratiska kompetens ska utvecklas i förskolan där det kopplas till inflytande 

och delaktighet. Westlund (2011) ser olika former av inflytande för barn i förskolan. De 

olika innebörderna av inflytande relaterar alla till någon form av frihet. Å ena sidan 

handlar det om individuell valfrihet, där barn får göra det de själva vill. Westlund menar 

att inflytande som valfrihet och beslutsfattande kan relateras till demokrati som styrform. 

Å andra sidan handlar inflytande också om frihet att uttrycka sig och delta i kommunika-

tion. Inflytande som rätten att uttrycka sig kan relateras till demokrati som livsform. Med 

denna form av inflytande kommer möjligheten att påverka hur verksamheten utformas, 

vilket pedagogisk dokumentation som verktyg är grundat i. Demokrati som livsform 

innefattar möjligheten att vara ett demokratiskt subjekt, dvs. demokrati i relation till andra. 

Med detta följer en integrativ syn på didaktik där demokrati ska genomsyra pedagogernas 

arbete i sin helhet. I denna form av demokrati har kommunikationen stor betydelse. Barn 

har en unik röst som ska få komma till uttryck. Westlund menar vidare att arbetet med 

barns inflytande handlar om att pedagoger behöver göra avvägningar mellan styrning och 

frihet. Hon konstaterar i och med det att vuxnas förhållningssätt har betydelse för arbetet 

med barns inflytande.  

Dolk (2013) anser att begreppet delaktighet är nära knutet till demokrati. Delaktighet kan 

vara ett sätt att närma sig maktrelationer, spänningar och konflikter som uppstår mellan 

barn och vuxna utan att man behöver landa i en individualistisk frihetsuppfattning. Med 

detta menar Dolk att delaktighet inte behöver betyda det samma som att man har valfrihet 

och bestämmanderätt. Delaktighet i förskolan innebär istället att barn får vara med och 

skapa relationer och normer. De får påverka den pedagogiska verksamhetens ramar. När 

man undersöker delaktighet undersöker man de normer och föreställningar om vad barn 

och vuxna får göra, påverka och tänka. Det handlar om vems idéer som är grunden till 

förändring av verksamheten. När barn tillåts inta plats som subjekt i sitt lärande istället för 

som objekt för pedagogernas intentioner får de makt över verksamheten.  

När man talar om diskurser och makt kommer Foucault ofta på tapeten. Enligt Foucault 

(1982) existerar makt i relationen mellan människor. Makt finns överallt och är något som 

utövas. När människor påverkar andras handlingsmöjligheter sker det ofta genom tanke-

mönster, utsagor, moraluppfattningar, normer, handlingar och språk. Det sätt vi handlar 

och talar påverkar och styr andra. Diskurser innebär en form av makt eftersom de skapar 
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föreställningar om vad som är sant och falskt i sammanhanget. Diskurser kan också skapa 

föreställningar om vems röst som ska höras.  

En stark tanke i arbetet med pedagogisk dokumentation är att barnets röst, eller perspektiv, 

ska synliggöras. Begreppet ”barns perspektiv” är alltså förknippat med maktförhållanden: 

vems perspektiv som har företräde. Ambitionen är att vända makten för att gagna den 

svagare, dvs. barnet. Halldén (2003) menar att barns perspektiv skiljer sig från 

barnperspektiv där vuxna tolkar, uttalar sig och beslutar i barns ställe och skiljer sig från 

barns perspektiv som fokuserar på barnets egna tankar, tolkningar och uppfattningar. 

Johansson (2003) definierar barns perspektiv som ”det som visar sig för barnet”, dvs. 

barnets erfarenheter, intentioner och uttryck för mening. Vidare konstaterar Johansson att 

om pedagoger och forskare ska kunna upptäcka barns perspektiv krävs först ett 

ontologiskt ställningstagande om att barn har perspektiv och egna synsätt på fenomen i 

omvärlden. Maktfrågan bygger då på att man accepterar den andres synsätt oavsett om det 

får företräde eller inte.  

I resonemanget om barns perspektiv kontra barnperspektiv kan man urskilja en syn på 

barn som ”human beings” istället för som ”human becomings”. Dessa begrepp är en del av 

den nya barndomssociologin eller ”the new social studies of childhood” som är grunden 

till ett nytt barndomsparadigm. Det nya paradigmet kännetecknas av att barndom är att 

förstås som en social konstruktion värd att studera för sin egen skull, snarare än som en av 

naturen given social kategori. Barn ses som medmänniskor med förmåga och kompetens 

att här och nu vara delaktiga, istället för att definieras som det de inte är, nämligen vuxna. 

Man ser barnen för vad de är (being) istället för vad de kommer att bli (becoming). Det 

gäller att se barnen som intressanta i sin egen rätt snarare än som några som är på väg mot 

vuxendom (Halldén, 2003). Lee (2001) går steget längre när han menar att både barn och 

vuxna är i ständig utveckling och att vuxenheten därför inte behöver ses som en norm. 

Tvärtom borde vuxna stanna kvar i barndomen lite längre samtidigt som barn har högre 

krav på sig att vara ansvarsfulla samhällsmedborgare.  James och Prout (1997) menar att 

den nya barndomssociologin sätter maktförhållanden mellan barn och vuxna ur spel. När 

vuxna ser och bejakar barnens fulla kompetens, deras agens och förmåga att påverka kan 

dessa få makt över sitt varande och sitt lärande.  
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5.2.4 Documentality 

Dokumentation, eller dokument, är i fokus i denna studie. Därför har jag valt att i analysen 

använda teorin om documentality så som den italienske filosofen Ferraris (2015) beskriver 

det. Ferraris tänker sig documentality som en social verklighet där dokument har en 

konstituerande kraft och makt att forma sociala praktiker.  

Dokumentationer utgör kollektiva minnen, eller spår, av skeenden eller aktioner. Sociala 

interaktioner mellan minst två personer kan registreras på ett papper, en datafil, ett 

fotografi, osv. Dessa dokument kallas sociala objekt. De sociala objekten delas in i svaga 

och starka. Svaga sociala objekt har ingen makt och är inte normativa. De är bara 

registreringar av något som har hänt, t.ex. en använd tågbiljett. Starka sociala objekt har 

någon form av makt, t.ex. sedlar, avtal, mm. De sociala objekten bidrar också till att skapa 

sociala praktiker, objekt och aktörer. Den sfär som sociala objekt skapas inom kallas för 

documentality.  

Hur dokumentationer tolkas och används efter att de har skapats är utom kreatörens 

kontroll. Dokumentationen bidrar till att konstruera något. Det går inte att förutse vad 

dokumentationen kommer att initiera men dokumentationen kan inte mobilisera själv. Det 

måste också finnas en mänsklig intentionalitet. Någon måste tänka på dokumentationen 

eller använda den. Dokument kan t.ex. användas för att bevisa något eller för att initiera 

förändring. Den formar vårt fokus, våra bedömningar och vårt meningsskapande. 

Dokumenten bidrar till att skapa föreställningar om institutioner och dess aktörer, dvs. 

förskolan och dess barn, pedagoger och föräldrar. Makten ligger i att dokumentationen 

producerar och fastställer aktioner och gör dem tillgängliga över tid. Vallberg Roth (2012) 

menar att documentality är förknippat med governmentality som är det samma som 

styrningsmentalitet. Med detta menas kollektiva maktprocesser som styr tankar, känslor 

och handlingar.  Dokumenten har en betydande roll i dessa maktprocesser då den kan 

producera en form av sanning som gör att dokumentationen blir styrande.  
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6 Metodologiska utgångspunkter 

För att kunna undersöka olika diskurser om lärande som framträder i kvalitetsrapporterna 

har jag valt Faircloughs kritiska diskursanalys som metod för analysen. I detta kapitel pre-

senteras först Faircloughs tredimensionella analysmodell innan jag beskriver hur urvalet 

har gått till. Därefter redogör jag för mina etiska ställningstaganden och de val som gjorts 

för tillförlitligheten. 

6.1 Faircloughs tredimensionella analysmodell 

Som nämnts i föregående kapitel har Faircloughs kritiska diskursanalys (Fairclough, 1992; 

2010) valts såväl som metod och som vetenskapsteoretisk inramning. Metoden har tre 

ganska handfasta delar som kommer att följas i denna studie. Resultatredovisningen är 

också upplagd utifrån de tre delarna vilka utgörs av analys av texten, den diskursiva 

praktiken och den sociala praktiken. Analysen rör sig mellan mikro- och makronivå. Ingen 

av de tre dimensionerna står dock ensam utan har en ömsesidig påverkan på varandra, ett 

s.k. dialektiskt förhållande. När man arbetar med texten tittar man också på processer som 

rör textproduktion och konsumtion och vice versa. 

 

Figur nr 1. Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys. 

Textanalysen består av såväl text- som språkanalys. Textanalysen rör bl.a. hur ämnen 

presenteras och utvecklas och genom detta kan man identifiera diskurser om lärande som 

framträder. Dessa presenteras utifrån olika teman som utkristalliseras genom att jag har 
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tittat på vad som sägs om lärande och hur det beskrivs. En språklig analys kan göras 

utifrån många olika aspekter, t.ex. analys av koherensen, dvs. hur öppen och mångtydiga 

texten är samt vilken förförståelse läsaren måste ha och hur mycket tolkningsutrymme 

finns. Metaforer kan illustrera något betydelsebärande. Dessutom kan det finnas nyckelord 

som få oinvigda känner till. Nästa steg i analysen utgörs av den diskursiva praktiken. Med 

detta menas att man undersöker hur texten är producerad och hur den konsumeras. Man 

tittar på i vilka sammanhang texten är relevant och hur författaren använder sig av redan 

existerande diskurser samt vilka diskurser läsaren kan använda sig av under läsning och 

tolkning av texten. Det innebär också att man tittar på intertextualiteten, dvs. hur texten 

förhåller sig till andra texter som föregår eller följer på denna. Analys av den sociala 

praktiken är det sista steget. Den handlar om att undersöka de sociala praktiker som utgör 

sammanhang för den diskursiva praktiken. Här tolkar man de konsekvenser som texten 

kan få samt i vilken utsträckning texten bidrar till att förändra eller upprätthålla diskursen. 

Även de maktrelationer som finns med i diskursen kan vara en del av analysen. Med hjälp 

av den kritiska diskursanalysen ska man därmed ha kopplat mikroanalys till makroanalys. 

De olika nivåerna hänger ihop. Sambandet mellan text och social praktik medieras av den 

diskursiva praktiken. Människor använder språk för att producera och konsumera texter 

som konstruerar och konstrueras av den sociala praktiken (Börjesson, 2003; Fairclough, 

1992; Fairclough, 2010; Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

6.2 Urval 

För att kunna undersöka hur förskolecheferna beskriver skolutveckling skriftligt har jag 

valt att använda mig av de kvalitetsrapporter som förskolechefer i en kommun författar 

årligen. Det kan inte undanhållas att mitt val att analysera kvalitetsrapporter från en och 

samma kommun delvis beror på att jag arbetar som förskolechef i samma kommun. 

Viktigare är dock att om de texter som ska analyseras har samma mall kan man i analysen 

lägga fokus på innehållet istället för på om och i så fall hur mallen påverkar innehållet. 

Det olika innehåll som förskolechefer eventuellt fyller mallen med är intressant att 

analysera, liksom hur de tar sig an formatet. Den mall som används i kommunen ger 

dessutom stort utrymme för förskolechefer att formulera sig fritt, vilket gör att de 

diskurser som finns i respektive förskolas praktik kan komma till uttryck. Förskolechefer-

na har stor frihet i utformandet; några skriver längre och fylligare, andra kortare och över-
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siktligt. Några använder ett mer akademiskt språkbruk, andra är mer vardagsnära. 

Kvalitetsrapporterna skrivs i en mall som Avdelningen för kvalitet och myndighet inom 

förvaltningen har utformat. Kvalitetsrapporten utgör uppföljning av de utvecklings-

områden som har identifierats i föregående års kvalitetsplan. Mallen är indelad i 

förskolans olika utvecklingsområden som ska vara minst tre till antal. Förskolechefen 

ansvarar för att författa ett innehåll som ska beskriva de mål som har satts upp i 

kvalitetsplanen, beskrivning av genomförda insatser samt en analys av hur genomförda 

insatser har lett respektive inte lett till att de uppsatta målen har nåtts. Utöver dessa 

riktlinjer är förskolecheferna tämligen fria att utforma innehållet efter eget huvud. 

För att få tillgång till kvalitetsrapporter började jag med att kontakta förvaltningens avdel-

ning för kvalitet och myndighet för att begära ut samtliga förskolors kvalitetsrapporter för 

verksamhetsåret 2014-2015. Jag upplyste om att jag begärde ut rapporterna i egenskap av 

student vid Karlstad universitet och inte i egenskap av anställd i kommunen. Då doku-

menten är offentlig handling fick jag tillgång till dem inom ett par timmar. En av medar-

betarna på förvaltningens avdelning för kvalitet och myndighet, vars uppdrag bl.a. är att 

analysera samtliga upprättade kvalitetsdokument i kommunen, hjälpte till när jag skulle 

orientera mig om vilka kvalitetsrapporter som skulle kunna vara intressanta utifrån denna 

studies syfte. Med tanke på att det fanns långt mer än 200 kvalitetsrapporter att välja 

mellan var det värdefullt att få stöd av någon som läst alla och därmed kunde sortera i den 

stora högen. Ett första urval gjordes utifrån att det i kvalitetsrapporten skulle finnas 

beskrivningar av hur pedagogerna arbetar med pedagogisk dokumentation som redskap 

för verksamhetsutveckling. De utvalda kvalitetsrapporterna skumlästes därefter igenom 

för att få grepp om huruvida det skulle vara möjligt att få fram ett resultat utifrån studiens 

frågeställningar, då främst vilka diskurser om lärande som framträder. Slutligen återstod 

fem kvalitetsrapporter som jag ansåg skulle kunna utgöra tillräckligt underlag för att 

undersöka olika diskurser om lärande. De utvecklingsområden som förvaltningen har 

beslutat om ska gälla alla handlar om modersmålsstöd. De övriga utvecklingsområdena rör 

olika ämnesområden, se figur 2. 

 

 



 38 

   Utvecklingsområde  Utvecklingsområde  Utvecklingsområde  

Brahe Hur förstår vi leken Utveckla föräldrars 
insyn och inflytande 

Modersmålsstöd  

Esrange Likabehandlingsarbete Samtal  
xxxxxxxxxxxxxxxx                                                                              

Modersmålsstöd 

Hubble Normer och värden Uppföljning, utvärder-
ing & utveckling 

Modersmålsstöd 

Månlandaren Utveckling och lärande: 
barns innehåll i leken 

Barns inflytande:  
allas lika värde 

Modersmålsstöd 

Sputnik Pedagogisk 
dokumentation  

Lek och lärande  Modersmålsstöd 

Figur nr 2. Utvecklingsområden i kvalitetsrapporterna. 

Tre av förskolorna förenas av att de har valt leken som utvecklingsområde, men med olika 

inriktningar som hur man förstår leken, barns innehåll i leken samt lek och lärande. Övriga 

utvecklingsområden är föräldrars insyn, likabehandlingsarbete, samtal, normer och 

värden, barns inflytande och pedagogisk dokumentation.  

6.3 Etiska ställningstaganden 

I arbetet med studien har hänsyn tagits till de fyra huvudkrav som ställts upp i Veten-

skapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002). Framförallt informations- 

och samtyckeskraven har varit föremål för en del funderingar. Visserligen är kvalitets-

rapporterna offentlig handling men av etiska skäl har jag valt att informera de förskole-

chefer vars kvalitetsrapporter ingår i studien samt gett dem möjlighet att neka. Förskole-

cheferna kommer att få ta del av uppsatsen när den är godkänd. Ingen av förskolecheferna 

ingår i min egen ledningsgrupp så det finns inget beroendeförhållande mellan oss. Inga 

sekretessbelagda eller etiskt känsliga uppgifter om personer eller grupper finns i 

kvalitetsrapporterna. Med tanke på att dokumenten är offentlig handling skulle jag 

egentligen inte behöva anonymisera de berörda förskolorna men jag har ändå valt att ge 

förskolorna fingerade namn: Brahe, Esrange, Hubble, Månlandaren och Sputnik. Därför 

anser jag att konfidentialitetskravet är uppfyllt. Nyttjandekravet är uppfyllt i och med att 

jag avser att använda uppgifterna endast för denna studie.  
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Utöver de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) har jag haft etiska 

funderingar kring studien utifrån det faktum att jag undersöker kvalitetsrapporter skrivna 

av kollegor i den kommun där jag själv är yrkesverksam. Vetenskapsrådet (2011) hänvisar 

till vikten av att man som forskare inte har några andra motiv än att bidra med nya 

kunskaper. Om jag hade valt att analysera skriftliga kvalitetsrapporter i kommuner i en 

helt annan del av Sverige hade det knappast funnits några etiska tvivel om mina motiv. För 

att skingra eventuella tvivel har jag motiverat mitt val under kapitlet ”Urval”. En annan 

faktor som eventuellt kan väcka etiska tvivel i samband med urval och resultatanalys är de 

eventuella relationer jag har till de förskolechefer som står bakom kvalitetsrapporterna. 

Därför redogör jag för de relationerna här. Två av förskolecheferna har jag ingen relation 

till, två är jag bekant med och en har jag samarbetat med kring ett projekt. Jag har dock 

ingen regelbunden och frekvent kontakt med någon av dem och som nämnts ovan finns 

inget beroendeförhållande mellan oss. Den förförståelse jag har om två av förskolorna, 

Månlandaren och Brahe, är att de har kommit långt i sitt arbete med pedagogisk 

dokumentation och det kan naturligtvis färga av sig i min tolkning. Sputniks, Esranges och 

Hubbles pedagogiska kvalitet har jag överhuvudtaget ingen förförståelse om. Oavsett 

vilken förförståelse jag har är det de färdiga texterna som jag har försökt utgå från. Min 

långa erfarenhet som student, lärare och chef gör att jag har träning i att skilja mellan 

person och prestation eller, om man så vill, mellan text och författare. Därmed anser jag 

att mina relationer med de berörda förskolecheferna eller förskolorna har haft minimal 

påverkan på forskningsprocessen.  

6.4 Tillförlitlighet  

Avsikten med studien är inte att hävda generaliserbarhet utan snarare att fördjupa sig i 

några fall. Studien är alltså en fallstudie som placerar sig inom den kvalitativa 

forskningsstrategin. Med utgångspunkt i studiens frågeställningar undersöker jag diskurser 

om lärande som kommer till uttryck i de utvalda förskolornas kvalitetsrapporter.  

Empirin består av fem kvalitetsrapporter vilket skulle kunna anses vara tämligen snävt 

underlag för att dra tillförlitliga slutsatser. Avsikten med studien är dock att göra en 

kvalitativ studie för att kunna fördjupa förståelsen snarare än att kvantifiera. Den 

förförståelse som jag har spelar också roll för min bedömning att detta underlag räcker för 
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att få fram ett resultat. Förförståelsen grundar sig i att jag i mitt arbete hösten 2015 har 

djupläst och analyserat tjugotvå kvalitetsrapporter samt att jag har läst igenom flera 

rapporter när jag skulle göra urvalet till denna studie. Visserligen läste jag inte igenom alla 

över 200 kvalitetsrapporter men jag fick också hjälp av en person som har stor kunskap 

om vilka rapporter som skulle kunna utgöra underlag för en fullgod analys.  

Att jag själv är verksam som förskolechef och van vid att använda mallen gör att jag har 

förförståelse för förskolornas förutsättningar, utvecklingsarbete och det sammanhang inom 

vilka texterna har producerats. Min erfarenhet av pedagogisk dokumentation är baserad 

utifrån ett utbildningsledarskapsperspektiv, inte utifrån att jag själv har arbetat som 

förskollärare. Att min egen erfarenhet av pedagogisk dokumentation som verktyg för 

utvecklingsarbete har haft påverkan på både de citat som valts och tolkningen är 

oundvikligt. Det ligger i analysens natur att den växer fram av och är färgad av 

analytikerns tolkning (Fairclough, 1992). Å andra sidan kan förförståelsen också bidra till 

att man bättre lyckas fånga upp det som annars skulle ha missats. Jag har försökt följa 

Bolander och Fejes (2015) råd om att göra resultatredovisningen transparent. Citat som 

ligger till grund för tolkningen presenteras i resultatet. Med kikaren riktad utifrån ett annat 

perspektiv och i relation till annan teori kan förmodligen andra tolkningar av samma 

empiri göras. 

Det resultat som presenteras i denna studie är ett resultat av en tolkningsprocess där andra 

alternativa tolkningar har prövats och förkastats. Empirin har bara jag haft tillgång till. Jag 

har dock i samtal med två andra personer samt med handledaren presenterat min tolkning 

med hänvisning till exempel som jag funnit intressanta. Dessa samtal, som haft karaktären 

av kritiska vänner, har hjälpt mig stärka eller förkasta tolkningar. Det resultat som 

presenteras är dock endast min tolkning.  
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7 Resultat 

Resultatet presenteras i detta kapitel under de tre moment som ingår i Faircloughs kritiska 

diskursanalys. Kapitlet inleds med textanalys av kvalitetsrapporterna. Därefter följer en 

analys av den diskursiva praktiken respektive den sociala praktiken. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattning av resultatet i relation till studiens frågeställningar. 

7.1 Textanalys 

De utvalda kvalitetsrapporterna är olika omfattande i sitt omfång, såväl antal sidor som 

innehållsmässigt. Minst omfångsrik är Hubble som endast har fyra A4-sidor och mest 

omfattande är Brahe som har sexton välfyllda A4-sidor. Månlandaren, Sputnik och 

Esrange ligger mellan dessa två. Texten i rapporterna är formulerad på ett sätt som 

summerar det gångna årets utvecklingsarbete och alla förskolechefer utom Brahes har 

hållit sig inom mallens format. Brahes sexton sidor skiljer sig mycket från de andra då den 

har fyllts med praktiknära berättelser och det finns även flera infogade bilder på miljöer 

och barns alster. Brahe har helt brutit mot mallens format. Rutor och frågeställningar följs 

inte alls utan de har satt egna rubriker. Textens flöde och rubriker följer en form som 

Brahe själv har konstruerat.  

Förtydligande av begrepp, målande beskrivningar och metaforer är sällsynta hos Esrange, 

Hubble, Månlandaren och Sputnik men rikligt förekommande hos Brahe. Formuleringarna 

är oftast skrivna i aktiva satser, dock sällan med definierat subjekt i form av enskilda 

individer eller avdelningar. Detta leder till ett antagande om att det som skrivs gäller hela 

förskolan, alla medarbetare inbegripna. Två förskolechefer pekar emellertid ut sig själv 

som bärare av arbetsuppgifter i och med att de skriver ordet ”jag”. Det finns också 

exempel på arbetsgrupper som har ett särskilt ansvar, t.ex. olika nätverksgrupper eller en 

pedagogista, dvs. en pedagogisk ledare. Fyra av förskolorna skriver ”pedagogista” på ett 

flertal ställen i sina kvalitetsrapporter, vilket sänder en signal om vilken lärandediskurs 

förskolorna håller sig inom. Yrkesrollen pedagogista kommer nämligen från förskolorna i 

Reggio Emilia. Där betraktas de som läroplansspecialister och experter på den filosofi och 

pedagogik som har utvecklats i Reggio Emilia. Pedagogistorna har ett rådgivande eller 

handledande uppdrag gentemot övriga pedagoger (Baker, 2015). Den pedagogik som har 

utvecklats i Reggio Emilia är starkt förankrad inom diskursen om meningsskapande och 
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det relativa perspektivet på kvalitet. Att förskolor i Sverige har valt att införa pedagogistor 

och därtill behålla det italienska namnet istället för att byta till t.ex. pedagogisk 

handledare, signalerar en önskan om att markera samhörighet med Reggio Emilia och 

diskursen om meningsskapande. 

Textanalysen har för läsbarhetens skull delats in i olika avsnitt som skildrar de diskurser 

om lärande som framträder i kvalitetsrapporterna. De första, barns meningsskapande, 

miljöns och materialets betydelse för barns lärande, kollegialt lärande mellan barn och 

pedagoger samt de vuxnas lärande i en reflekterande praktik rör sig alla inom diskursen 

om meningsskapande. Det nästsista avsnittet handlar om diskursen om det förutbestämda 

lärandeobjektet. Att denna sistnämnda diskurs endast får ett avsnitt beror på att diskursen 

om meningsskapande är så mycket tydligare i kvalitetsrapporterna. Vad som händer när 

båda diskurserna uttrycks i samma rapport synliggörs i sista avsnittet. 

7.1.1 Barns meningsskapande  

I de flesta kvalitetsrapporter framträder diskursen om barns meningsskapande tydligt. 

Främst handlar det om det fokus man har i dokumentationen och i reflektionen. Nyckelord 

som tillhör diskursen är flitigt förekommande. Det skrivs om ”innehållet” i barnens lek, 

inlyssnande och förståelse för vad barnen ”går igång på” samt samtal med barnen. Det är 

också viktigt att pedagoger försöker ta ”barnens perspektiv” när de tolkar dokumenta-

tioner, till skillnad från barnperspektiv eller vuxenperspektiv. Man kan tolka det som att 

pedagogerna ska utgå från det som intresserar barnen och att pedagoger ska bygga 

verksamheten utifrån detta intresse. Det uttrycks tydligt att barnens inflytande och lärande 

ökar när man utgår från barnens meningsskapande. 

Leken anses som en viktig del i att få äga sin dag som barn, och inflytande kopplas också 

mycket till just leken. Personalen värnar och lägger sig vinn om att försöka få syn på vilket 

innehåll som tycks vara ofta återkommande för barnen i det de gör och leker. Här har 

dokumentationerna stor betydelse. /…/ Projekt utgår ofta från det som barnen tycks gå igång 

på (Brahe). 

Kopplingen till barns inflytande är stark och betonas med hjälp av ord och begrepp som att 

pedagogerna ”värnar” och ”lägger sig vinn om”. Ett annat starkt begrepp som används är 

att barn sägs ha rätt att ”äga sin dag”. Detta är ett nyckelbegrepp inom diskursen om 
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meningsskapande vilket sänder en stark signal om att vuxna ska garantera barnen 

inflytande och makt över verksamheten. För att de vuxna ska kunna ge barnen rätten att 

äga sin dag spelar dokumentationerna roll när de vuxna ska få syn på barnens 

meningsskapande. Förskolans projekt beskrivs också ”utgå” från det som barnen ”tycks gå 

igång på”. I och med att ordet ”tycks” finns med i begreppet ”tycks gå igång på” indikerar 

modaliteten att vuxna inte säkert kan veta vad barnens intresse ligger. Om man hade vetat 

det hade det kanske istället stått ”det som barnen går igång på”. Ordet ”tycks” sänder 

således en tydlig signal om att vuxna måste ägna sig åt att tolka barnens meningsskapande 

och blir därmed ett ord som får konstituerande kraft för diskursen. Att Brahe inte riktigt 

förstår barnen speglas i fler citat där man tydligt skriver ut att avdelningarna inte förstår 

lekar utifrån sitt vuxenperspektiv. I de vuxnas sökande efter barnens meningsskapande blir 

det då viktigt att ta barnens perspektiv.  

Flera avdelningar lyfter fram lekar som de inte riktigt förstår utifrån sitt vuxenperspektiv 

eller utifrån att de helt enkelt har för lite kunskap kring vad barnen faktiskt gör och håller på 

med. /…/ Problematiska lekar, kan se kaotiska och farliga ut för oss. Vi har diskuterat detta 

mycket mellan oss och valt att gå in och ta tillvara på vad barnen gör. Vi försöker sätta oss 

in i och förstå vad barnen håller på med (Brahe). 

Barnen ses i ovanstående citat som aktiva agenter som själva skapar kunskap, något som 

pedagogerna själva säger sig inte helt förstå och därför måste sätta sig in i för att kunna ”ta 

tillvara” det barnen gör. Genom att det står att de vuxna inte förstår lekarna ”ur sitt 

vuxenperspektiv” uttrycks implicit en vilja att ta sig an ”barnens perspektiv”. Detta 

perspektivbyte förstärks genom att man säger sig behöva erövra kunskap om vad barnen 

”faktiskt gör” och håller på med. Varför pedagogerna ”helt enkelt har för lite kunskap” får 

vi inte reda på. Antingen skulle det kunna vara så att det handlar om att man saknar den 

basala kunskapen och kompetensen eller så saknar man empiri i form av dokumentationer 

och kan därmed inte göra en tillräcklig analys. Genom att dokumentationerna hjälper till 

att synliggöra barnens utforskande och lärprocesser ökar pedagogernas kunskap vilket 

innebär att även dokumentationerna blir aktiva agenter. Med pedagogernas nyfikenhet på 

barnens egna tankar kan man tänka att barnen också erkänns kompetens särskilt när det 

beskrivs att pedagogerna tillåter barnens intressen styra arbetet. Barnens intresse får peka 

riktningen. 



 44 

Genom att vi arbetat aktivt med att se alla barns förmågor samt verkligen lyssnat på vad det 

är barnen är intresserade av och hur detta kan vara till hjälp för fortsatt arbete, har barns 

inflytande och delaktighet legat som grund för den dagliga verksamheten. /…/ Genom att 

pedagogistan ges möjlighet att vara en del av varje arbetslagsreflektion tror vi att vi kommer 

närma oss en gemensam syn på barnens perspektiv av vad som är intressant (Esrange). 

Följderna av att vi varit öppna med barnen, lyssnat och tagit in vad de frågar, funderar på 

och deras idéer, är att vi upplever att barnen har blivit öppna med sina tankar om vad de vill 

göra och vad de har funderingar kring (Månlandaren). 

Det finns ett tydligt intresse av att dokumentera i syfte att förstå barnens meningsskap-

ande, dvs. deras sätt att utforska och skapa förståelse om världen. Pedagogerna uttrycker 

nyfikenhet på vad barnen är intresserade av och hur de själva tolkar det som har 

dokumenterats. Orsak-verkan-förhållandet mellan pedagogistans handledning av reflek-

tion och pedagogernas närmande av barnens perspektiv förskjuter subjektsperspektivet. 

Pedagogerna blir inte längre det subjekt som lyckas närma sig barnens perspektiv själva 

utan de behöver bli objekt för pedagogistans handledning för att lyckas. För att ytterligare 

närma sig barnens perspektiv bjuds barnen in till dialog. Ett antal kursiveringar i Esranges 

text förstärker vad som är viktigt. ”Vad” barnen är intresserade av, dvs. innehållet i deras 

meningsskapande, blir så viktigt att ordet ska betonas med hjälp av kursivering. Även 

ordet ”hur” kursiveras för att betona att förändring av verksamheten ska ske utifrån 

barnens intressen. Slutligen kursiveras ”barnens perspektiv” vilket ytterligare förtydligar 

hur viktigt det är att inte de vuxnas egna perspektiv har företräde. Kursiveringarna 

förstärker på så sätt diskursen om barnens meningsskapande. Barnen ses som intressanta 

för sin egen skull, som ”human beings” istället för som ”human becomings”. Likaså 

förstärks diskursen om meningsskapande av ett ”orsak-verkan”-resonemang. Esrange 

beskriver hur barns inflytande har ökat ”genom” pedagogernas arbete och Månlandaren 

beskriver ”följderna” av att ha lyssnat in barnens frågor och idéer.  

Hubble skiljer sig från de övriga förskolorna. De har satt uppföljning, utvärdering och 

utveckling som utvecklingsområde och har börjat med att skapa strukturer, årshjul och 

mötesplatser, för att pedagogerna ska kunna träffas och reflektera. Förskolechefen skriver 

att man har valt utvecklingsområde därför att förskolan brister i dokumentations- och 

utvecklingsarbetet. Ordvalet ”brister” är starkt och sänder en tydlig signal till läsaren. 
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Varför har ni valt detta område? Förskolan brister i att dokumentera sin verksamhet i syfte 

att använda dokumentationen för att värdera den mot läroplanens mål /…/ de upplever att de 

dokumenterar sin verksamhet genom att fotografera och visa upp men de använder inte 

dokumentationen som underlag i syfte att förstå och utveckla den egna verksamheten. /…/ 

Sammanfattningsvis så har Hubble en lång väg kvar till ett systematiskt dokumenterande av 

barnens verksamhet i syfte att utveckla och utvärdera den. /…/ Under 2015 går vi in i nästa 

fas där metoder för dokumentation kommer att ligga i fokus under detta utvecklingsområde 

med stöd av schemalagda avdelningsreflektioner och pedagogiskutvecklingsgrupp (Hubble). 

I ovanstående citat är det tydligt att pedagogerna inte använder dokumentationen för att 

reflektera kring barns meningsskapande och lärprocesser. När förskolechefen använder 

pronomina som ”de” och ”sin” i meningen ”de upplever att de dokumenterar sin 

verksamhet genom att /…/” sänds signalen att förskolechefens konstaterande av brister 

inte byggs utifrån förskolechefens antaganden utan baseras på pedagogernas egna utsagor. 

Kanske har pedagogernas röster varit viktiga att markera för att kompensera upp det starka 

ordet ”brister”? Hubble beskrivs vidare ha en ”lång väg kvar” vilket förstärker det tidigare 

påståendet om att förskolan har brister.  Begreppet indikerar också att man ser initieringen 

av pedagogisk dokumentation som verktyg som en process. Processtänkandet förstärks 

genom beskrivningen av att man under 2015 kommer att gå in i ”nästa fas”. En hint till 

diskursen om ett förutbestämt lärande kommer i och med detta till uttryck. Man kan 

nämligen tolka det som att processen med att få igång arbetet med pedagogisk 

dokumentation bygger på en förutbestämd formel bestående av olika faser, där man nu har 

klarat av den första och är beredda på att gå in i nästa fas. I Hubbles kvalitetsrapport finns 

inga andra citat som tyder på att de har fokus på barns meningsskapande. Målet för 

dokumentationsarbetet uttrycks som att man ska värdera verksamheten mot läroplanens 

mål samt förstå och utveckla verksamheten. När man funderar över hur man ska gå vidare 

nästa år är det metoder för dokumentation som är det centrala. Målformuleringen fokuser-

ar inte på barns meningsskapande och lärprocesser.  

Vikten av att ha fokus på barns meningsskapande om dokumentationsarbetet ska innebära 

ett lärande hos pedagogerna märks hos Månlandaren som i början av året har problem med 

att få utvecklingsområdet modersmålsstöd levande i verksamheten. När de sen gör en 

koppling mellan utvecklingsområdena lek och modersmål händer något. I reflektionen 

kring barnens lek får pedagogerna syn på hur barnen använder olika språk i leken.  
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Många arbetslag uttrycker att de då får en fördjupad förståelse och att barnen leker med och 

utforskar olika språk mer (Månlandaren). 

En tolkning skulle kunna vara att när man väl reflekterar kring leken synliggörs hur 

barnen använder sina olika språk som verktyg för meningsskapande. Fokus på barns 

meningsskapande och lärande medför således lärande även för pedagogerna. Ordet 

”utforskar” är betydelsebärande i diskursen om meningsskapande. Barnen ses där som 

aktörer i ett utforskande snarare än som några som lär något känt. Även i denna mening är 

det pedagogerna i form av ”många arbetslag” som ligger bakom uttalandet. 

Brahe har tydligt barnfokus i sina målformuleringar.  

Förbättringsområden: *att i personalgruppen fördjupa diskussioner och samtal kring hur 

våra normer och värderingar styr och påverkar barns lek, *att sätta fokus på vilken betydelse 

barns lek har och ges på innehåll, miljö och vår verksamhet, *dokumentera leken för att 

upptäcka, se och ta innehållet i barnens lek på allvar (Brahe).  

I Brahes målformuleringar ovan riktas kikarsiktet tydligt mot barnens lek i relation till 

pedagogernas värderingar och normer, till miljön och verksamheten samt lekens innehåll. 

Målformuleringarna stimulerar till teoretisering av reflektionen. Diskussioner ska 

”fördjupas” och sätta fokus på betydelsen av barns lek. Det finns också en förväntan på att 

pedagogerna ska undersöka förhållanden mellan orsak och verkan i ett relationellt 

perspektiv. För det första uttrycks pedagogernas egna värderingar och normer ha påverkan 

på barnens lek. För det andra har barns lek påverkan på innehåll, miljö och verksamhet 

och för det tredje har dokumentationen påverkan på pedagogernas förmåga att upptäcka, 

se och ta innehållet i barns lek på allvar. Med hjälp av målformuleringarna uppmanas 

pedagogerna att söka efter kunskap som de inte har på samma sätt som barn uppmuntras 

att utforska det de inte känner till. Ett icke förutbestämt lärandeobjekt och menings-

skapande hos både pedagoger och barn sätts på så sätt i fokus. Ordval som ”styr”, 

”påverkar” pekar på vikten av att belysa och utmana maktförhållanden mellan barn och 

vuxna. Begreppet ”ta barnen på allvar” är tungt i sammanhanget och kan tolkas som att 

man har en medveten avsikt att ge barnen makt. Utifrån ovanstående resonemang kan man 

dra slutsatsen att Brahe har ett mycket starkt fokus på meningsskapande och barns 

perspektiv. Även Månlandaren har ett uppenbart fokus på barnens perspektiv i sina 

målformuleringar. 
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Mål: Utifrån barns lek ska all personal utvidga sin förståelse för, synliggöra och tillvarata 

vad innehållet i verksamheten är för barnen. – Utvidga vår förståelse för barnens menings-

skapande i leken. – Synliggöra och utmana barnens enskilda lärprocesser och grupprocesser. 

– Skapa förutsättningar i miljö och tid som tillvaratar och utmanar barnens lärprocesser 

(Månlandaren). 

Vad gäller leken och barnens inflytande är målen formulerade på ett sätt som tydligt 

markerar att man är intresserad av att undersöka barns meningsskapande och lärprocesser 

samt att man ser miljö och material som viktiga agenter för att utmana lärandet. Det skrivs 

uttryckligen att målet är att personalens ”förståelse” i de olika områdena ska öka, dvs. 

målet är att det ska ske ett lärande hos pedagogerna genom att de ska undersöka barnens 

meningsskapande i leken. Ord och begrepp som förstärker diskursen om meningsskapande 

är t.ex. ”förståelse”, ”synliggöra” och ”tillvarata innehållet” men också det rikliga 

användandet av ”processer”. Samma förskolas målformuleringar kring modersmålsstöd 

har en något annan karaktär.  

Mål: Fördjupa kunskapen hos personalen inom området med tydligare fokus på vad 

flerspråkighet innebär för barnen i verksamheten. – Utvidga förståelsen av vad arbetet med 

modersmålsstöd kan innebära. – Skapa möten för barnen där de får tillgång till att både 

möta, kommunicera och leka med barn och vuxna som har samma modersmål men också få 

uppleva och möta andra språk än sitt eget modersmål i den dagliga verksamheten. – Ta 

tillvara den kunskap om språk, kultur och traditioner som föräldrarna och barnen bär med 

sig/har kännedom om. – Skapa rutiner för kartläggning av barnens modersmål och språkliga 

kompetenser inom personalgruppen (Månlandaren). 

Visserligen uttrycks det övergripande målet vara att ta reda på vad flerspråkighet innebär 

för barnen i verksamheten precis som att målet för leken var att ta reda på vad innehållet i 

verksamheten är för barnen, men i formuleringarna för delmålen finns en viss förskjutning 

av perspektiv gällande modersmålsstödet. Där ska man skapa mötesplatser för barnen med 

olika modersmål, ta tillvara hemmens språk, kultur och traditioner samt skapa rutiner för 

kartläggning av modersmålen på förskolan. Att man ska kartlägga barnens modersmål och 

personalens ”språkliga kompetenser” kan tolkas som att språk är ett lärandeobjekt snarare 

än något man utforskar. Utifrån målformuleringarna skulle man kunna tolka tanken bakom 

dokumentationsarbetet som mer formativ för leken men mer summativ för 

modersmålsstödet. Exempelvis ska barns meningsskapande och lärprocesser i leken 
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förstås, synliggöras och utmanas men i modersmålsstödet ska ”kartläggning av språk” ske. 

Huruvida denna kartläggning enbart används för summativ bedömning eller om den i ett 

senare skede används formativt får vi inte reda på. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att diskursen om barns meningsskapande är starkt 

förankrad och att pedagogisk dokumentation är ett verktyg för att synliggöra detta i syfte 

att utveckla verksamheten. Detta gäller särskilt Brahe och Månlandaren som också har 

målformuleringar som tydligt har styrt in pedagogernas lärande på diskursen om menings-

skapande. Utifrån Hubbles kvalitetsrapport verkar diskursen om meningsskapande inte 

förankrad, varken i målformuleringen eller i beskrivningarna av insatser och analys. På 

Månlandaren finns också exempel på dokumentation kan användas för både summativ och 

formativ bedömning. Citaten visar att nyckelord, begrepp, subjektspositionering med hjälp 

av pronomen, kursiveringar, modalitet och beskrivningar av orsak-verkan-förhållanden 

bidrar till att konstituera diskursen. 

7.1.2 Miljöns och materialets betydelse för barns meningsskapande och lärande  

I kvalitetsrapporterna framträder tanken om miljö och material som viktiga för att utmana 

barnens lärande. Det relationella lärandet, som är tätt sammankopplat med barnens 

meningsskapande, är tydligt vad gäller relationerna mellan barn, miljö och material. 

Förskolecheferna beskriver hur pedagogerna har synliggjort miljöns och materialets 

betydelse för barnens lärande. Begreppet ”göra tillägg” är frekvent förekommande. Jag ser 

det som ett nyckelord som inte är så vanligt utanför diskursen.  

Nu är leken mer synliggjord och vi kan jobba vidare med att fånga upp barnens intressen på 

andra sätt och tillföra saker i leken för att utveckla den. /…/ Miljöerna har förändrats 

kontinuerligt i samråd med barnen och personalen har gjort tillägg utifrån det de ser är 

viktigt för barnen (Månlandaren). 

Strävan finns nu att i högre grad dokumentera the black box, nämligen processen, detta för 

att pedagogerna ska kunna utmana/göra tillägg i barnens lärande ytterligare (Sputnik). 

Hur vi placerar oss i rummet, hur vi väljer att delta, presentera och introducera materialet 

har betydelse för vilka val barnen gör. Det innebär att hela tiden vara observant kring vad vi 

prioriterar och väljer som vuxen (Brahe). 
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I vårt arbete kring genus har vi valt att fokusera på det material och den miljö vi erbjuder 

(Esrange). 

Citaten ovan visar hur viktigt det är för pedagogerna att förändra miljön och materialet 

utifrån barnens intressen och lärprocesser. Miljö och material beskrivs vara ett 

”erbjudande” från de vuxna vilket indikerar en viss underkastelse från de vuxnas sida. 

Erbjudandet blir rikare genom att de vuxna tillför saker i leken utifrån vad de har upptäckt 

att barnen intresserar sig för. Barnen får således makt över verksamheten och pedagogerna 

som måste prioritera och göra val utifrån barnen. Barnens inflytande ökar i och med att 

pedagogerna reflekterar med hjälp av dokumentationer och har fokusområde för 

reflektionen, t.ex. leken eller genus. Brahe har en något annan vokabulär än de andra 

förskolorna vilket kan tyda på en starkare koppling till diskursen om barns menings-

skapande. Ord som ”förhandlas”, ”varandet”, ”tilltro” förekommer flitigare i deras rapport 

än i andra. 

Miljöerna för lek lyfts fram som viktiga. Miljöerna förhandlas dels tillsammans med barnen 

men också utifrån det pedagogerna ser skulle främja leken och varandet på avdelningarna.  

/…/ I detta finns en tilltro till att varje avdelning är unik och det som sammanbinder är idén 

om att ge barnen rika möjligheter till lek och inflytande (Brahe). 

Citatet ovan visar att när pedagogerna har fått syn på barnens intressen eller lärprocesser 

förändrar de miljöerna tillsammans med barnen. Begreppet ”förhandlas tillsammans” 

innebär att maktförhållandet mellan barn och vuxna har suddats ut. Barn och vuxna har 

samma värde i förhandlingen. Andra ord som förstärker diskursen om meningsskapande är 

”tilltro till barnen” och ”rika möjligheter”. Särskilt ordet ”varandet” är spännande i 

sammanhanget då det direkt pekar på att man diskuterar ontologiska frågor. Kan det 

innebära att man ser förskolan som en plats med större syfte än lärande; en plats för själva 

livet?  

Sputnik som uttryckte problem kring dokumentationsarbetet i början av året fick hjälp av 

en utomstående för att förstå vad de skulle fokusera på i reflektionen. När de väl började 

ha fokus på barnens lärprocesser insåg de hur de kunde göra tillägg, dvs. förändra miljö 

och material, för att utmana lärandet. Det finns också konkreta exempel från flera 

avdelningars arbete på hur man har adderat material som kan utmana till fantasiskapande 

och kreativitet. 



 50 

Istället för att ha allt tillgängligt från början, har de gjort tillägg utifrån behov de observerat 

i barnens lek. Exempelvis har en långvarig lek med buss vuxit fram stegvis och pedagogerna 

har adderat registreringsskylt, magnetkortautomat, p-skiva, etc. I en annan lek med tågbanan 

adderades tyger, växter, djur, etc. Tillgängligheten av det nya materialet fick leken att 

vidareutvecklas utifrån barnens nyfikenhet och engagemang. Materialet som adderades hade 

inte alltid någon bestämd uppgift utan gav utrymme för barns fantasi och kreativitet 

(Sputnik). 

I citatet ovan ser vi att fokus på barnens lärande för med sig lärande för pedagogerna. De 

började med att ha allt tillgängligt men har nu övergått till att börja i mindre skala för att 

sedan göra ”tillägg” utifrån barnens meningsskapande. Att pedagoger ibland tillför ett 

material som inte har en bestämd uppgift tyder på att man avser att undersöka vad det kan 

bli av det, dvs. man öppnar upp för ett lärande utan förutbestämt lärandeobjekt. Samtidigt 

pekar ”långvarig lek” som vuxit fram ”stegvis” på att man ser lärandet som en process.  

Även Hubble som tycks vara noviser i dokumentations- och reflektionsarbetet uttrycker 

vikten av att arbeta med barnens miljö.  

Vi måste ta ett gemensamt stort tag kring miljön på Hubble! Vad ska vi erbjuda barnen? 

Vad säger vår miljö på Hubble till barnen? (Hubble) 

Miljön är till och med så viktig för Hubble att förskolechefen markerar en mening i fetstil 

och avslutar med ett utropstecken. Därefter följer i ett framåtblickande syfte ett par frågor 

som man kan arbeta vidare med kommande verksamhetsår. Användandet av modala 

hjälpverb som ”måste” och ”ska” ger en tydlig markering om betydelsen av att verkligen 

ta tag i dessa frågor. Det hade blivit en annan innebörd i meningarna om man hade använt 

sig av verb som ”bör” eller ”borde”. 

Flera förskolor uttrycker svårigheter kring att arbeta med det kommunövergripande 

utvecklingsområdet modersmål. Med hjälp av dokumentationer och kikaren riktad mot 

miljöns och materialets betydelse för barnens meningsskapande övervinner Brahe denna 

svårighet. De inser hur olika språk tar plats i leken. 

I olika leksammanhang används flera olika språk både spontant mellan barnen som delar 

språk men också bara som ord som alla lärt sig. På några avdelningar börjar det bli synligt i 
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samband i lek med olika material. Legobord har på en avdelning blivit mötesplats för olika 

modersmål (Brahe). 

Genom att Brahe har observerat hur viktiga legoborden är för barnens språkliga 

utforskande har de också getts möjlighet att arbeta vidare med en språkutvecklande 

lärmiljö. Ordet ”mötesplats” får påverkan på hur man kan förstå bordens agens. Tingen får 

agens och det blir svårt att skilja på vad som lärs, hur det lärs, i relation till vem det lärs 

och när det lärs. Intressant att notera är också att det är de olika modersmålen som ska 

mötas vid legoborden, inte barnen. Det blir språken som är agenter snarare än barnen.  

I de diskussioner som har förts på förskolan har Månlandarens pedagogista handlett 

arbetslagen kring projekten, barns lärprocesser, lek och verksamhetens miljöer. Vad just 

denna handledning specifikt har lett till nämns dock inte men det beskrivs att alla arbetslag 

har synliggjort och tillvaratagit barnens meningsskapande i leken genom dokumentation, 

reflektion och närvaro. Detta har också lett till att man gör tillägg i miljö och material för 

att utveckla barnens lärande. Månlandaren uttrycker de många relationernas betydelse. 

Det har utvecklats en fördjupad förståelse hos personalen för vikten av goda relationer 

barnen emellan och mellan barn och vuxen samt till material och miljöer. /…/ ibland har vi 

släppt våra egna intressen för att tillgodose barnens (Månlandaren). 

När pedagogerna reflekterar med hjälp av dokumentationer gör de förändringar av miljö 

och material som får en bieffekt i och med att färre konflikter uppstår. Månlandaren drar 

slutsatsen att det har att göra med att barnen får känna sig delaktiga och har möjlighet till 

inflytande. I citatet ovan beskrivs att de vuxna ”ibland” har släppt sina egna intressen för 

att tillgodose barnens. Konflikten mellan olika intressen blir således en fråga om makt. 

Det skrivs dock ingenting om vid vilka tillfällen de vuxnas intressen har tillåtits styra. 

Analysen hade vunnit på om det hade funnits en beskrivning av detta. När ska de vuxnas 

intressen tillåtas styra över barnens? 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att diskursen om relationellt lärande vad gäller 

miljö och material är starkt förankrad och att pedagogisk dokumentation är ett verktyg i 

arbetet med att utmana barnens lärande med hjälp av miljö och material. I Hubbles fall 

uttrycks en medvetenhet om diskursen men också att de har svårigheter. Esrange har 

tämligen få citat om miljö, material och relationer men de utvecklingsområden som de har 
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valt själva, likabehandlingsarbete och samtal, är också ganska vuxencentrerade i sina 

formuleringar. Med andra målformuleringar hade det kanske varit annorlunda. Texterna 

har visat att nyckelord, verb och textmarkeringar i form av fetstil, kursiveringar samt 

utropstecken bidrar till att konstituera diskurser. 

7.1.3 Kollegialt lärande mellan barn och pedagoger  

Det relationella lärandet hänger ihop med kollegialt lärande. I detta avsnitt tittar vi på hur 

barn och pedagoger lär tillsammans. När pedagogerna har fokus på barnens 

meningsskapande och lärprocesser sker även ett lärande för de vuxna.  

Svårigheter /…/ pedagoger som utmanat sig själv att släppa kontrollen och bli en nyfiken 

medforskare tillsammans med barnen. Svårigheten har varit att släppa sin egen ”kontroll” 

och verkligen låta barnens intressen styra. Genom fortsatt kollegialt lärande samt att våga 

ifrågasätta lär vi av varandra (Esrange). 

Förskolechefen ser hur pedagogerna släpper kontrollen då de går in i ett gemensamt 

lärande tillsammans med barnen där barnens intressen får styra. Maktförhållanden mellan 

barn och pedagoger utmanas då pedagogerna beskrivs bli ”medforskare”. Detta ord 

indikerar ett jämbördigt förhållande mellan barn och vuxna. Med detta citat utmanas den 

traditionella synen på barn som ”becoming” för att istället, i enlighet med den nya 

barndsomssociologin, sätta fokus på barn som ”being”. Det blir ett gemensamt lärande för 

barnen och pedagogerna som leder till att barnen tar kommandot över verksamheten.  

Pedagogerna har alltmer ”surfat” på den våg som barnet visat (Sputnik). 

Metaforen ”surfa på en våg” används för att måla upp hur stark makt barnen har över 

verksamheten när pedagogerna vågar följa och utmana deras intressen. De vuxna släpper 

kontrollen, blir medforskare och låter barnens intressen styra ett gemensamt lärande.  

Vi ser barnens kompetens på ett tydligare sätt när vi tittar med andra ögon /…/ Det ökade 

arbetet med att få med mer av barnens röster har krävt en mer flexibel organisation men har 

också lyft glädjen i verksamheten för både barn och vuxna vilket vi ser det i sin tur leder till 

större möjligheter för högre kvalitet. Personalen beskriver återkommande hur de har blivit 

mer tillåtande, flexibla och öppna i relation till barnen (Månlandaren). 
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I detta citat får man inte riktigt kläm på vem som talar. Är det förskolechefen eller 

pedagogerna? Pronomenet ”vi” i de första satserna tyder på att det är förskolans pedagoger 

men det kan lika gärna vara både pedagoger och förskolechef. I den sista meningen är 

subjektet ”personalen” vilket kompletteras med pronomenet ”de”. Det markeras alltså en 

distans mellan dokumentets författare och personalen i slutet av citatet; en distans som inte 

finns i början. Oavsett vem det är som i början av citatet ser barnen med nya ögon så blir 

det ett uppvaknande kring barnens kompetens vilket i sin tur får konsekvenser för 

verksamheten. Man ser verksamheten med andra ögon. Med pedagogernas ökade tilltro till 

barnens förmågor och kompetens förändras både organisationen och de vuxnas 

förhållningssätt. Det väcker en glädje för både barn och vuxna vilket Månlandaren menar 

leder till högre kvalitet.  

När pedagoger inte förstår vad det är barnen håller på med, deras meningsskapande eller 

lek, då ifrågasätter de om de ser samma saker som barnen.  

Ett stort inslag i leken är förhandlandet mellan barnen. Barnen diskuterar roller, innehåll, 

hur materialet ska fördelas etc. Ibland är det tydligt att pedagog och barn har olika 

uppfattningar om vad som leks, varför det leks och varför det leks där det leks. Ibland blir 

det kollisioner av olika intressen /…/ Pedagogerna skriver vi har en bild av verksamheten 

och barnen, som kanske inte alls stämmer med det barnen upplever. Vilket lett till ytterligare 

en insikt om att hela tiden försöka tänka kring vad våra egna normer och värderingar gör 

med våra tolkningar och föreställningar kring det som sker (Brahe). 

Brahe beskriver i citatet hur de vänder och vrider på sina egna normer och värderingar i 

samband med att de tolkar om deras egen bild av verksamheten överensstämmer med 

barnens. De vuxna lär av barnen genom reflektion kring dokumentationer av barnens 

aktioner. Värt att notera är också hur förskolechefens kursiveringar, både i citatet ovan 

samt även andra citat, tycks ge röst åt pedagogerna. Det nämns ingenstans varifrån det 

kommer men man skulle kunna ana att det är citat från skriftliga underlag som pedagoger 

från förskolans olika avdelningar har gett förskolechefen inför dennes analys av hela 

förskolan. Kursiveringarna pekar också på hur maktförhållanden utmanas och suddas ut i 

ett ”förhandlande” och ”diskussion”. 

Att pedagogen ses som en aktiv medforskare i sökandet efter en icke förutbestämd 

kunskap uttrycks när det beskrivs att pedagogernas ”nyfikna frågeställningar lyft barnens 
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lek till nya dimensioner” (Sputnik). Ett exempel på en sådan fråga ges också: ”Vad händer 

om vi ….?” som pedagogerna nu oftare ställer till barnen (Sputnik). Det som inte 

framkommer är dock huruvida pedagogerna själva har kännedom om vad som kan hända 

eller inte. Pedagogerna beskrivs också diskutera sin egen roll i leken.  

Samtal kring barnsyn och barn som meningsskapande individer har fått tydlig efterverkan i 

pedagogens förhållningssätt i lekar (Sputnik). 

Vad diskussionerna om pedagogens förhållningssätt och roll i leken rent konkret har fört 

med sig uttrycks emellertid inte mer än att det har lett till etiska diskussioner om hur man 

bemöter barn som inte vill delta. Information om vad diskussionerna i sin tur har lett till 

saknas. Däremot förstärker detta citat den nya barndomssociologin då man diskuterar en 

barnsyn som rör barn som ”meningsskapande individer”. Barn ses här som aktörer i sina 

egna liv. Barn ses som ”becoming” snarare än som ”being”.   

En av förskolorna, Hubble, har inga exempel på när barn och pedagoger lär tillsammans. 

Möjligen skulle detta kunna vara ett tecken på att de inte är förankrade i diskursen om 

meningsskapande. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att ett kollegialt lärande mellan barn och vuxna 

finns inom ramen för diskursen om meningsskapande. De vuxna släpper sin kontroll för 

att bli medforskare i sökandet efter ett icke förutbestämt lärandeobjekt. Pedagogerna låter 

barnens intressen styra hur verksamheten utformas vilket leder till en såväl glädje som 

dilemman. När pedagogerna ägnar sig åt att förstå barnen inser de att de inte alls förstår 

dem. Det i sin tur gör att de vuxna tvingas ifrågasätta sig själva och sina egna normer och 

värderingar. Det blir ett dialektiskt växelspel mellan barn och vuxna. De vuxnas intresse 

för barnens meningsskapande gör att barnen får makt över de vuxnas lärande vilket 

påverkar verksamhetens utformning, i enlighet med den nya barndomssociologin. Ordval, 

metaforer och satsers subjekt får betydelse för lärandediskurserna. 

7.1.4 De vuxnas lärande i en reflekterande praktik 

I kvalitetsrapporterna går det att urskilja en reflekterande praktik. Pedagogisk dokumenta-

tion blir ett medel för de vuxnas lärandeprocess baserad på reflektion. Exempelvis 

beskriver Sputniks förskolechef hur de i början av verksamhetsåret hade satt upp målet att 
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pedagogisk dokumentation skulle användas som redskap vid uppföljning, utvärdering och 

utveckling av samtliga delar av verksamheten. Det uttrycks då som att pedagogisk doku-

mentation är ett område man ska lära sig att behärska. Under året insåg de dock att det var 

”orimligt” och valde istället ett specifikt fokusområde för dokumentationsarbetet, 

nämligen leken.  

Ett viktigt beslut för oss var när vi begränsade oss, hittade fokus Lek för vår pedagogiska 

dokumentation /…/ Helt avgörande för framgången är pedagogernas insikt om att för att 

kunna ta barnets perspektiv måste de fråga barnen kring deras lek, lärprocesser och 

dokumentation (Sputnik). 

Att den nya barndomssociologin har fått starkt fäste på Sputnik blir tydligt i ovanstående 

citat. Under reflektionen har pedagogerna tolkat dokumentationer av lek utifrån olika 

perspektiv: vuxenperspektiv, barnperspektiv respektive barns perspektiv. För att närma sig 

barnens perspektiv var det nödvändigt att involvera dem i reflektionsarbetet, dvs. att inte 

enbart observera utan att efterfråga barnens åsikter om det som har dokumenterats. Vikten 

av att efterfråga barnens perspektiv från barnen själva understryks med hjälp av 

hjälpverbet ”måste” samt uttrycket ”helt avgörande för framgången”. Man kan tolka det 

som att pedagogisk dokumentation gick från att vara ett mål till att istället vara ett medel 

för att närma sig diskursen om barns meningsskapande när man började reflektera kring 

barnens lärprocesser.  

Brahe är den förskola som tydligast ger uttryck för att de använder pedagogisk 

dokumentation som verktyg för verksamhetsutveckling. Pedagogisk dokumentation har 

blivit ett verktyg för att närma sig diskursen om barns meningsskapande. 

De flesta arbetslag lyfter fram att de för samtal kring leken i relation till de egna normerna 

och värderingarna. Vilket kan ta sig uttryck i utvärderingarna som ett ifrågasättande av egna 

tagna beslut. /…/ Funderandet kring egna normer, värderingar och makt i relation till 

verksamheten blir mer och mer ett pågående samtalsämne i personalgruppen, i olika 

sammanhang. Vilket också framåt kan leda till en genomskinlighet av den verksamhet som 

sker på respektive avdelning (Brahe). 

I ovanstående citat sätter Brahe fingret på att när pedagoger diskuterar verksamheten leder 

detta till ett omförhandlande av normer och värderingar. Tanken om pedagogerna som 



 56 

subjekt i sitt eget lärande förstärks genom att vi får veta att ”de flesta arbetslag lyfter fram 

att de för samtal”. Ett utvecklingsinriktat lärande uppstår när invanda föreställningar 

utmanas och fattade beslut ifrågasätts. Man kan tolka ifrågasättandet av de egna besluten 

som att man inte vet vart man är på väg, dvs. det finns inget förutbestämt lärandeobjekt. 

De kommer också in på maktrelationer och menar att det kan leda till att transparensen 

inom förskolans praktik ökar. Denna transparens öppnar upp för ett kollegialt lärande. De 

teoretiska reflektionerna kan också ställa höga krav på pedagogerna. 

Det finns mycket samlat dokumentationsmaterial. Mycket av det används för att driva 

verksamheten framåt.  Pedagogerna har högt ställda förväntningar på sig själv men också 

från organisationen på olika nivåer. Det finns ett gap mellan det som är möjligt, det som 

krävs, ambitioner och det som faktiskt hinns med (Brahe). 

Samtidigt som pedagogisk dokumentation stimulerar till teoretisering av verksamheten 

och utveckling av densamma är det också ett krävande verktyg som sätter fingret på att 

man måste finna harmoni mellan ambition och det möjliga. Kraven på förskolan uttrycks 

här vara satta av pedagogerna själva men också av olika nivåer i organisationen. Vilka 

dessa nivåer är beskrivs inte. Kanske stannar nivåerna inom förskolans väggar, dvs. chef, 

pedagogista, föräldrar, m.fl. men om Brahe också menar överliggande nivå i form av 

förvaltning och politiker får vi inte veta. 

Hubble, som själva uttrycker att de har brister i att använda dokumentation för att förstå 

och utveckla verksamheten, använder varianter av ordet reflektion, både verbet reflektera 

och substantivet reflektion, sjutton gånger i kvalitetsrapporten. De flesta citat med dessa 

ord handlar om hur man har schemalagt reflektionstid samt även en enskild fråga som man 

har reflekterat kring under en enda utvecklingsdag.  Det finns bara två exempel som pekar 

på vad man ska reflektera om under regelbundna tillfällen. 

Pedagogisk reflektion tillsammans med förskolechef i pedagogisk utvecklingsgrupp, främst 

förskollärare, där vi tillsammans reflekterar och dokumenterar kring vårt pedagogiska 

uppdrag (Hubble). 

Citatet ovan, där det anges att man ska reflektera kring det pedagogiska uppdraget, är 

kopplat till ett mål som handlar om att man ska öka medvetenheten gällande förhållnings-

sätt och bemötande hos medarbetarna. Citatet omringas av meningar som sätter fokus på 



 57 

lagar och styrdokument samt att pedagogerna ska förstå sitt uppdrag och ansvar som 

yrkesutövare. Det finns inget i det textuella sammanhanget som tyder på att man 

reflekterar kring barns meningsskapande och lärprocesser. Här kan man se hur 

betydelsefulla de omgärdande meningarna är för hur utsagor ska förstås och därmed inom 

vilka lärandediskurser de är kopplade till. 

Pedagogisk reflektion i utvecklingsgrupp, förskollärare tillsammans med förskolechef 

träffas 1-2 gånger i månader för att reflektera kring vår verksamhet för att skapa verktyg och 

metoder för dokumentation (Hubble). 

Ovanstående citat innebär att pedagogerna på Hubble diskuterar verktyg och metoder för 

reflektion, men vad reflektionen ska handla om anges inte i sammanhanget. En tolkning 

kan vara att man ser pedagogisk dokumentation som ett mål eller verktyg som man ska 

erövra, inte som ett verktyg för att reflektera kring pågående processer. Här kan man 

jämföra Hubble med Sputnik där förskolechefens beskrivningar tydligt visar att insatserna 

har haft starkare effekt på pedagogernas lärande. Sputniks pedagoger har visserligen fått 

fortbildning i pedagogisk dokumentation och modersmålsstöd i form av föreläsningar, 

kurser, nätverksträffar, handledning av en pedagogista, litteraturläsning och översyn av 

teknisk utrustning men vad gäller leken har fortbildning i form av föreläsningar och 

nätverksträffar inte varit lika omfattande. Här har istället pedagogisk dokumentation 

fungerat som verktyg för verksamhetsutveckling. Det beskrivs hur pedagogisk dokumen-

tation gick från att vara ett eget mål till att vara ett arbetsverktyg för att reflektera kring 

barnens lek och lärande. I kvalitetsrapporten finns alltså en tydlig koppling mellan två av 

utvecklingsområdena medan det tredje utvecklingsområdet modersmål får stå ensamt.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att för att den reflekterande praktiken ska fungera 

behöver man se och skriva om pedagogisk dokumentation som ett medel istället för som 

ett mål. Fokus på barnens intressen, meningsskapande och perspektiv tycks vara det som 

leder reflektionen framåt och gör att verksamheten förändras. När fokus för reflektionen 

uttrycks vara skilt från barnen och istället fokuserar på de vuxnas uppdrag enligt lagar och 

styrdokument eller på att skapa mallar och metoder lyckas man i mindre grad. Detta 

föranleder en tolkning om att man behöver förhålla sig till de olika diskurserna om lärande 

för att få till den reflekterande praktiken. Det kontextuella sammanhanget för meningar 

och ordval spelar stor roll för den diskurs inom vilken citaten befinner sig. 
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7.1.5 Förutbestämt lärandeobjekt 

Utvecklingsområdet modersmålsstöd är ett kommunövergripande utvecklingsområde. Ing-

en förskola har alltså själv valt det. Att top-down-beslutet har haft en begränsande effekt 

på utvecklingsarbetet uttrycks klart och tydligt av några förskolor.  

Vi anser inte att modersmål har blivit en naturlig del av det vardagliga arbetet i 

verksamheten. Många pedagoger gett uttryck för frustration över vad är det egentligen vi 

ska göra? Det verktyg som vi tänkte skulle ligga som grund och hjälp för arbetet har inte 

använts i det syftet och implementeringen gav inte den effekt som vi hoppats på (Esrange). 

Esrange uttrycker svårigheter med att förstå vilket lärande och utvecklingsarbete som 

förväntas av dem som har bestämt utvecklingsområdet. Att de har valt att kursivera en 

fråga om vad som förväntas av dem kan tolkas som att de vill betona problematiken. 

Eftersom de inte har förstått vad som förväntas av dem har utvecklingsområdet inte blivit 

en del av det vardagliga. Med meningen ”vi anser inte att modersmål har blivit en naturlig 

del av det vardagliga arbetet” skjuter Esrange ifrån sig ansvaret över utvecklingsområdet. 

Verben ”har blivit” pekar på en större passivitet från pedagoger och förskolechef än vad en 

formulering som ”vi har inte sett till att modersmål har blivit en naturlig del av vardagen” 

skulle ha inneburit. Det är således tydligt att Esrange lägger ansvaret på någon annan. De 

uttrycker också i kvalitetsrapporten frustration över att inte förstå vad som var meningen 

när utvecklingsområdet infördes för mer än ett år sedan. Esrange har infört verktyg som 

t.ex. språkstödjande appar på läsplattor, men verktygen har använts i andra syften än de 

var avsedda för. Det är med dessa formuleringar tydligt att Esrange inte har tagit makten 

över det egna lärandet och skolutvecklingen.  

Även Månlandaren har upplevt frustration kring utvecklingsområdet modersmålsstöd. 

Detta har varit ett svårt utvecklingsområde då många känner sig handfallna och osäkra på 

vad som förväntas från /…/ förvaltningen. ”Vi upplever att det är otydligt vad det 

kommuncentrala målet vill att vi ska sträva efter (Månlandaren). 

Månlandaren beskriver ärligt de svårigheter som top-down-beslutet har fört med sig. 

Kopplingen till diskursen om ett förutbestämt lärandeobjekt är tydlig. När Månlandaren 

inte har förstått vad förvaltningen förväntar sig känner man sig handfallen och osäker och 

tar inte makten över det egna lärandet trots att man har erfarenhet av ett utvecklingsinriktat 
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arbete inom de områden som man själv har valt. Formuleringen ”vad det kommuncentrala 

målet vill att vi ska sträva efter” pekar på att det är målet som är agent, inte pedagogerna. 

Formuleringen visar också på ett missförstånd. Modersmålsstöd är ett utvecklingsområde, 

inte ett mål. Målen inom utvecklingsområdet ska förskolan själva ha formulerat efter att 

ha gjort en kartläggning av den egna verksamheten. Genom citatet skjuter förskolechefen 

och dennes medarbetare ifrån sig ansvaret. De gör sig själva till objekt för förvaltningens 

mål, istället för subjekt i den egna verksamheten. I detta fall har lett till så stor osäkerhet 

att man till och med uttrycker att man känt sig ”handfallna”, vilket är ett mycket starkt ord 

som pekar på oförmåga att ta sig upp ur en passivitet.  

Månlandaren ger i de egenvalda utvecklingsområdena uttryck för att ha arbetat mycket 

med pedagogisk dokumentation men utifrån beskrivningarna om arbetet med modersmåls-

stöd verkar detta verktyg inte ha haft en stark ställning. Ett exempel på hur dokumentation 

används handlar om att när pedagogerna möts i tvärgrupper för att reda ut kulturbegreppet 

och vad modersmålsstöd kan innebära utifrån nationella mål. 

/…/ har pedagogerna haft med sig dokumentationer på hur de gör i verksamheten. 

Man får inte reda på om pedagogerna har gjort något annat med dokumentationerna under 

tvärgruppsträffarna mer än att använda för att visa upp vad man gör. Om dokumenta-

tionerna har fungerat som underlag för reflektion mellan pedagogerna får vi inte reda på. 

Inte heller på Sputnik finns tecken på att pedagogisk dokumentation har använts i arbetet 

med modersmålsstöd, varken explicit eller implicit. Istället beskrivs införandet av tekniska 

hjälpmedel, nätverksträffar där man delger varandra appar, mm, sagoläsning på biblio-

teket, vårfest med föräldrarna osv. En enda gång nämns ordet dokumentation och det är i 

samband med att förskolechefen beskriver sin egen insats. 

 Jag visar intresse för det arbete som görs och dokumenteras på väggarna (Sputnik). 

Här är en tydlig indikation på att syftet med dokumentation kring modersmålsstöd är att 

exponera arbetet på väggarna, inte för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. 

Dokumentationen tycks stanna vid att exponera görandet men inte ligga till grund för 

utvärdering och utveckling. Det blir en slags summativ bedömning av verksamheten, 

varken en formativ eller transformativ. 
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Sammanfattningsvis är det tydligt att utvecklingsområdet modersmålsstöd som är ett top-

down-beslut har föranlett osäkerhet om vad som förväntas och utvecklingsarbetet har inte 

fått fart. En anledning tycks vara att förskolor som normalt sett har stark förankring inom 

diskursen om meningsskapande nu ofrivilligt har hamnat i diskursen om ett förutbestämt 

lärandeobjekt. De tycks heller inte ta makten över vilken lärandediskurs de ska befinna sig 

inom utan låter sig inordnas i en diskurs de känner sig obekväma med. De ordval som görs 

i kvalitetsrapporterna bidrar till att förstärka avståndstagandet och underkastelsen till 

diskursen om ett förutbestämt lärandeobjekt. 

7.1.6 Både meningsskapande och förutbestämt lärandeobjekt 

I Brahes kvalitetsrapport är diskursen om barnens meningsskapande så central att det till 

och med uttrycks att det finns ett dilemma kring förskolans övriga aktiviteter. 

Ytterligare ett dilemma som behöver uppmärksammas är att fundera på hur balansen mellan 

barnens lek, projekt och övriga aktiviteter bildar en stomme runt ett innehåll som blir 

meningsskapande för barnen (Brahe). 

Meningen i citatet ovan är inte tydlig för en oinvigd. Innebörden av de enskilda orden och 

deras inbördes relationer skulle därför behöva förtydligas. Hur en balans ska kunna bilda 

en stomme kan ifrågasättas rent semantiskt. Trots detta kan man förstå lek, projekt och 

aktiviteter som viktiga beståndsdelar i en byggnadsställning som håller uppe verksam-

heten. Stommen ska sen finnas runt ett innehåll som ska bli meningsskapande för barnen, 

dvs. det är innehållet i verksamheten som är det aktiva subjektet medan barnen är objekt. 

Här är det alltså innehållet som är en agent och inte barnen. Meningssammansättningen 

motsäger därmed diskursen om meningsskapande trots att den sänder en signal om att 

meningsskapande är så viktigt att verksamhetens samtliga aktiviteter behöver problema-

tiseras utifrån frågan om de bygger på det eller inte. Min slutsats blir då att meningen både 

tar avstånd från och stödjer diskursen om meningsskapande.  

Månlandaren ger uttryck för att ha blandat många olika metoder. Som redovisats tidigare 

är förankringen i diskursen om meningsskapande stark på förskolan men utvecklings-

området modersmålsstöd ligger närmre diskursen om det förutbestämda lärandeobjektet, 

kopplat till utvecklingsområdet modersmålsstöd. Månlandaren är den förskola som 
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tydligast uttrycker vilka fortbildningsinsatser de har haft och vilken synergieffekt alltihop 

har gett. Fortbildning i pedagogisk dokumentation och modersmålsstöd har skett i form av 

föreläsningar, kurser, nätverksträffar, handledning av en pedagogista, litteraturläsning och 

översyn av teknisk utrustning beskrivs. Vad gäller leken har fortbildning inte varit lika 

omfattande utan här har istället pedagogisk dokumentation fungerat som verktyg för 

verksamhetsutveckling. Dessutom har man haft läsecirklar, gått på föreläsning och 

efterfrågat barns synpunkter på bl.a. vad de tycker att de behöver för att kunna leka. Alla 

insatser som gjorts under året har lett till att man har omförhandlat verksamhetsidén för 

förskolan.  

Verksamhetsidén för förskolan har dekonstruerats och omförhandlats, diskuterats, utifrån 

dagens förutsättningar och personalens visioner (Månlandaren). 

Ord som ”omförhandlats”, ”diskuterats” och ”dekonstruerats” är starka och förstärker 

diskursen om meningsskapande samt det bryt med den traditionella barnsynen som den 

nya barndomssociologin gör. Att verksamhetsidén har omförhandlats tycks dock vara en 

synergieffekt av mycket som hänt. Huruvida arbetet med pedagogisk dokumentation har 

varit en del av detta framkommer dock inte i denna del av texten.  

7.2 Diskursiv praktik 

Varje utvecklingsområde i kvalitetsrapporten inleds med målformuleringar vilka kommer 

från kvalitetsplanen som skrevs i början av verksamhetsåret och som därmed föregår 

rapporten. Resten av texten i rapporten beskriver den skolutveckling som har skett utifrån 

de uppsatta målen. I textanalysen har vi kunnat se vilken påverkan de olika målformu-

leringarna har haft på diskurserna om lärande. Målformuleringar som pekat på innehållet i 

barns lek och diskussioner om vuxnas normer och värderingar har haft stark koppling till 

diskursen om meningsskapande medan målformuleringar om kartläggning haft minimal 

koppling till denna diskurs. Det är således tydligt att kvalitetsrapport och kvalitetsplan är 

intertextuellt kopplade till varandra. I de rapporter där målen har haft tydlig inriktning på 

barns intressen och meningsskapande har också pedagogerna blivit medforskare och 

barnen har betraktats som ”being” istället för ”becoming”, vilket har utmanat en 

traditionell syn på barn och gett stöd för den nya barndomssociologin där barn ses som 

kompetenta och intressanta för sin egen skull, istället för som de vuxna de inte är.  
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Kvalitetsrapporten är bakåtsyftande och följs av kvalitetsplanen som syftar framåt. De 

lärdomar som dras i rapporten kan leda till nya mål som läggs in i den kommande planen. 

För att förstå kvalitetsrapportens upplägg behöver man således känna till kvalitetsplanens. 

Kvalitetsplanen innehåller först en lägesbedömning där man ger en sammanfattande bild 

av måluppfyllelsen i relation till läroplanens olika kapitel. Därefter ska man i 

kvalitetsplanen beskriva ett eller flera framgångsområden. Två utvecklingsområden väljs 

därefter utifrån den nulägesbedömning som är gjord. Till utvecklingsområdena formulerar 

man mål för det kommande verksamhetsåret samt en handlingsplan med insatser. Ett 

tredje utvecklingsområde har valts av förvaltningen. 2015-2016 var rubriken 

”modersmålsstöd” men målen för verksamheten ska varje förskola själva sätta upp. I 

textanalysen har det varit tydligt att modersmålsstödet i pedagogernas ögon har försatt 

dem i diskursen om det förutbestämda lärandet vilket fått dem att känna sig handfallna. 

När kvalitetsrapporten skrivs i slutet av verksamhetsåret redogör förskolechefen för de 

genomförda insatserna samt analyserar om och i så fall hur målen har uppnåtts. Det man 

får reda på genom att läsa kvalitetsrapporter är endast det som skrivs om verkligheten; det 

som inte skrivs vet vi inget om. En kedja av tolkningar föregår i detta skede kvalitets-

rapporten. Det praktiska arbetet med barnen och deras lärande har regelbundet tolkats och 

analyserats av pedagogerna när de har arbetat med pedagogisk dokumentation. Deras 

sammanfattande tolkningar av detta utvecklingsarbete har sedan tolkats av förskolechefen 

i kvalitetsrapporten. Det innehåll som presenteras i kvalitetsrapporten är således en 

tolkning av pedagogernas tolkning av det faktiska utvecklingsarbete som har pågått på 

respektive förskola under året. Ingenstans i texterna anges det vilket underlag 

förskolechefen haft till förfogande. De meningar i Brahes och Månlandarens rapporter 

som markeras med kursiv stil skulle kunna härledas till dokumentation gjorda av 

pedagogerna. Huruvida dessa eventuella citat kommer från skriftliga eller muntliga 

underlag får vi aldrig veta men man kan förstå att pedagogerna på ett eller annat sätt 

bidragit med underlag till förskolechefens analys. Formuleringar som t.ex. ”flera 

avdelningar lyfter fram /…/ (Brahe) och ”de upplever att /…/ (Hubble) leder läsaren att 

förstå att pedagogerna har varit högst delaktiga i att lämna underlag till förskolechefen 

inför dennes skrivande av rapporterna. i Brahes rapport har inte bara förskolechefen 

undertecknat utan även förskolans pedagogista varför man kan anta att det funnits ett 

mycket nära samarbete i textproduktionen mellan dem.  
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Ingen av kvalitetsrapporterna verkar ha producerats under en skrivprocess som löpt under 

hela året utan de tycks vara skriftliga produkter eftersom formuleringarna har en viss 

summativ karaktär. Såväl textproduktion som konsumtion är både kollektiv och 

individuell. Visserligen ansvarar den individuelle förskolechefen för innehållet i doku-

menten och är den som undertecknar dokumentet, men analysarbetet och skrivandet kan 

ske i samarbete med medarbetare eller utifrån underlag från medarbetarna. Det är rimligt 

att anta att läsning av kvalitetsrapporterna, tillsammans med t.ex. läroplanen och kvalitets-

planerna, har en stor påverkan på hur förskolans pedagoger förstår det utvecklingsarbetet 

som pågått och som planeras att för kommande år. Kvalitetsdokumenten används inte bara 

för att rama in förskolans eget utvecklingsarbete utan fungerar även som rapport inför 

förskolechefens kvalitetsdialog med sin chef. Förvaltningens kvalitets- och myndighets-

avdelning använder också kvalitetsrapporten som underlag när de sammanställer en 

övergripande lägesbedömning till politikerna. Pedagogerna förväntas arbeta efter uppsatta 

mål och deras insatser och lärande beskrivs i slutet av året. Därutöver utgör kvalitets-

rapporterna även underlag för huvudmannens förståelse för det lokala skolutvecklings-

arbetet. Således kan innehållet påverka insatser och åtgärder från förvaltningen. Detta kan 

man t.ex. anta har skett i form av det kommungemensamma utvecklingsområdet moders-

målsstöd. Ett top-down beslut som förskolorna tagit avstånd från och som lett till 

osäkerhet och handfallenhet, sannolikt därför att det befinner sig inom diskursen om ett 

förutbestämt lärandeobjekt. Dessa ord som används i kvalitetsrapporterna bidrar till att 

konstituera diskrepansen mellan lärandediskurserna och sänder också en tydlig signal till 

överliggande nivå om vilken diskurs man befinner sig inom. 

Att pedagogisk dokumentation har fått stor genomslagskraft i hela Sverige kan bero på 

Skolverkets stödmaterial (Palmer, 2012). Både detta stödmaterial och läroplanen (Lpfö 

98/10) har en stark makt över svenska förskolan. Dessa dokument är således också en del 

av den diskursiva praktiken.  

7.3 Social praktik 

Skillnaderna mellan några av kvalitetsrapporterna är stora, där Brahe och Hubble framstår 

som varandes längst ifrån varandra. Brahe håller sig inom det relativa perspektivet av 

kvalitet då stort fokus ligger på diskursen om meningsskapande. Målformuleringar har 
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starkt fokus på barnens perspektiv och intressen. Verksamheten byggs utifrån barnens in-

tressen och pedagogernas eget lärande handlar om att förstå barnens meningsskapande, 

lärprocesser och lek. Dessutom tycks pedagogisk dokumentation ha en stark ställning som 

verktyg för verksamhetsutveckling och beskrivs ligga till grund för förhandlande och om-

förhandlande av pedagogernas egna värderingar och normer. Både barns och pedagogers 

meningsskapande får alltså stort utrymme i kvalitetsrapporten. Rent layoutmässigt fyller 

Brahe sidorna med praktiknära och målande beskrivningar under egna rubriker. Texten 

illustreras dessutom rikligt med bilder som skildrar barnens lärandeprocesser och peda-

gogernas röster får utrymme i form av det som tycks vara deras citat. Även detta kan ses 

som ett tecken på vikten av meningsskapande; om Brahes vuxna ska se kvalitetsrapporten 

som meningsfull måste de anpassa den till sin egen istället för att följa förvaltningens 

givna mall.  

Med Brahes starka fokus på diskursen om meningsskapande och med det relativa 

perspektivet på kvalitet kommer en syn på barnen som kompetenta och intressanta för sin 

egen skull, inte för den vuxenhet som de är på väg mot. Barnens perspektiv är intressant 

att närma sig och de ses som being istället för som becoming. Därmed utmanas en 

traditionell syn på barn och istället ges stöd åt den nya barndomssociologin. Traditionella 

maktrelationer mellan barn och vuxna utmanas när de vuxna beskrivs ”surfa på barnens 

våg”. Detta innebär också en syn på demokrati som livsform.  

Pedagogerna får också makt över pedagogisk dokumentation som ett verktyg för verksam-

hetsutveckling. De dokumenterar och reflekterar det barnen går igång på vilket leder till 

förändring av verksamheten när de surfar på barnens våg. Pedagogernas och förskole-

chefens eget meningsskapande är så starkt att de också tar makten över kvalitetsrapporten 

som dokument. De förändrar mallen som rapporten ska skrivas i såväl språkligt som 

innehållsmässigt och layoutmässigt. Det är förvaltningen, eller beslutsfattare, som skapat 

mallen och professionen tar således makten över politiken på samma sätt som barnen 

tillåts ta makten över de vuxna och verksamheten. 

Till skillnad från Brahe håller sig Hubble inom ramen för förvaltningens mall. Layouten 

har behållits och språket är sammanfattande. Hubble rör sig nära det marknadsanpassade 

perspektivet av kvalitet då de konstaterar vad som fungerar och inte fungerar mer än de 

hittar lösningar. De har satt upp tydliga mål som kan mätas huruvida man har uppnått dem 
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eller inte och processerna är inte tydligt beskrivna. Såväl karaktären på innehållet i texten 

som formatet tyder på att Hubble uppfattar dokumentet mer som en rapport till 

överliggande nivå än som ett verktyg för pedagogernas meningsskapande. Möjligen kan 

man tolka detta som att dokumentet och politiken har makten över professionen. Det finns 

spår av att Hubble vill närma sig diskursen om meningsskapande, t.ex. utifrån att man ser 

ett behov av att diskutera miljöns betydelse för lärandet. Diskursen om det förutbestämda 

lärandeobjektet är dock tydligare i rapporten, kanske inte utifrån barnen men väl vad gäller 

de vuxna. Det framstår som att man först måste skapa modeller och mallar, lära sig 

tekniken osv. innan man kan börja reflektera. En tolkning kan vara att Hubble ser 

pedagogisk dokumentation som ett mål istället för som ett verktyg. Barnens inflytande 

över de vuxna och verksamheten uttrycks inte men det är tydligt uttalat att dokumentation 

inte används för att utveckla verksamheten. Därmed kan man undra om det är de vuxna 

som har makten över barnen.  

Om vi ser Hubble och Brahe som varandras motpoler så finns övriga förskolor 

däremellan. Diskursen om meningsskapande och det relationella lärandet är stark hos 

Månlandaren och Sputnik. Esrange har spår av detsamma men utifrån de utvecklings-

områden som beskrivs i deras kvalitetsrapport går det knappt att utläsa det intersubjektiva 

perspektivet på kvalitet. 

Kvalitetsrapporterna som dokument är intressanta ur ett maktperspektiv som kan 

undersökas med hjälp av documentality-teorin. För det första utgör dokumenten något 

som Ferraris (2015) kallar ”kollektiva minnen”. Dokumenten skildrar det som har hänt i 

verksamheten och är tillgängliga över tid. De fastställer genom sitt innehåll aktioner från 

förskolans praktik och tolkning av innehållet har en konstituerande kraft. Dokumenten 

konstrueras av den praktik och de diskurser som de skildrar men kan också bidra till att 

konstruera tankar, föreställningar och meningsskapande om förskolan som institution och 

dess aktörer. Som läsare får man en bild av den aktuella förskolan som också själva 

behöver dokumentet för att göra bokslut med det gångna året samt blicka framåt. Att 

dokumentet är viktigt för professionens meningsskapande märks inte minst hos Brahe som 

spränger formatets ramar och omformar mallen så att den ska fungera i den diskursiva och 

sociala praktik som de befinner sig i. Genom detta maktövertagande av dokumentet sänder 

Brahe en tydlig signal om att de måste göra det till sitt för att det ska vara en del av deras 
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meningsskapande, precis som att barnen ska ha rätt att göra verksamheten till sin. En stark 

tro på lärande som synonymt med meningsskapande gäller barn såväl som vuxna, tycks 

Brahe anse. Huruvida dokumenten är starka eller svaga sociala objekt (Ferraris, 2015) på 

samtliga aktuella förskolor är inte enkelt att utläsa av texten. Man skulle kunna ana att de 

är starka sociala objekt för förskolechefen dels för att denne är ansvarig för dokumenten, 

dels då dokumentet ramar in det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan som 

förskolechefen ansvarar för.  

Det som skrivs i kvalitetsplanen får följder för kommande års utvecklingsarbete och 

därmed också följder för det som skrivs i kvalitetsrapporten. På de aktuella förskolorna är 

det tydligt att de målformuleringar som håller sig inom diskursen för meningsskapande 

ger en god effekt på hur pedagogisk dokumentation som verktyg för verksamhets-

utveckling fungerar i praktiken, t.ex. hos Månlandaren och Brahe. Likaså är det tydligt hos 

Hubble att målformuleringarna inte är starkt förankrade i diskursen om meningsskapande 

vilket också får följder för hur pedagogisk dokumentation fungerar i praktiken. Därmed 

kan man dra slutsatsen att målformuleringarna i kvalitetsplanen gör att denna är ett starkt 

socialt objekt. Även kvalitetsrapporten kan utgöra ett starkt socialt objekt för professionen. 

Med kollegial tolkning av dokumentet kan det bidra till att konstruera den sociala 

praktiken. Om pedagogerna däremot bara lämnar ifrån sig underlag till förskolechefen och 

sedan inte läser den färdiga rapporten skulle denna möjligen kunna vara ett svagt socialt 

objekt då den skildrar något förgånget. Kvalitetsrapporten tjänar också som underlag för 

återkoppling till överliggande nivå. Därmed har dokumentet makt att konstruera den 

överliggande nivåns föreställningar om de enskilda förskolorna och deras utvecklings-

arbete och blir på så sätt ett starkt socialt objekt för den nivån. Utifrån förvaltningens 

analys av samtliga kvalitetsrapporter i kommunen skapas en föreställning om förskolorna 

som institution och dess aktörer. Denna föreställning får i sin tur påverkan på politikerna 

som formulerar politiska mål och fördelar resurser. Utifrån detta resonemang drar jag 

slutsatsen att kvalitetsrapporterna har en starkt konstituerande kraft både uppåt och neråt.  
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7.4 Resultatet i förhållande till syfte och frågeställningar 

I detta avsnitt sammanfattas resultat i relation till studiens syfte och frågeställningar. 

Syftet med studien har varit att undersöka diskurser om lärande som framträder i 

kvalitetsrapporter där arbete med pedagogisk dokumentation beskrivs. Diskurserna har 

undersökts med hjälp av Faircloughs tredimensionella metod.  Analysen har gett stöd för 

tolkningen att förskolorna överlag genomsyras av diskursen om meningsskapande. De 

vuxna släpper kontrollen, blir ”medforskare” och låter barnens intressen styra ett gemen-

samt lärande. Även diskursen om ett förutbestämt lärandeobjekt finns på förskolorna. 

Vad gäller barns lärande kommer diskursen om meningsskapande till uttryck, dock olika 

starkt i de olika rapporterna. De vuxnas lärande rör sig däremot både inom diskursen om 

meningsskapande och diskursen om det förutbestämda lärandeobjektet. Den sistnämnda är 

främst kopplad till utvecklingsområdet modersmålsstöd som beslutats av överliggande 

nivå, något som gör att förskolorna hamnar i osäkerhet och avståndstagande.  

Det har visat sig att på de förskolor där diskursen om meningsskapande är starkt förankrad 

finns det ett relativt perspektiv på kvalitet och att på den förskola där diskursen om ett 

förutbestämt lärandeobjekt är tydligast finns främst ett marknadsanpassat perspektiv på 

kvalitet. Resultatet har dessutom visat att förskolorna kan pendla mellan de olika 

diskurserna om lärande även om diskursen om meningsskapande har företräde. I de fall 

detta pendlande kommer till uttryck finns det ett intersubjektivt perspektiv på kvalitet.  

I diskursen om meningsskapande synliggörs barnens demokratiska kompetens, inflytande 

och delaktighet, de vuxnas makt över dokumentet och beslutsfattare samt pedagogernas 

makt över pedagogisk dokumentation som verktyg. Demokrati som livsform istället för 

som styrform ges stöd i texterna liksom den nya barndomssociologin. I diskursen om det 

förutbestämda lärandeobjektet synliggörs dokumentets och beslutsfattarnas makt över 

professionen.  
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8 Diskussion 

Diskussionen är indelad i metoddiskussion, etisk diskussion och resultatdiskussion innan 

studiens kunskapsbidrag och identifierat kunskapsbehov avslutar kapitlet.  

8.1 Metoddiskussion 

Faircloughs tre-dimensionella (1992, 2010) analysmodell har varit en konkret metod som 

bidragit till att olika aspekter har kunnat belysas. Det har dock inte alltid varit lätt att veta 

var upptäckter och tolkningar ska skrivas; i textanalysen eller i den diskursiva respektive 

sociala praktiken. Det har under processen varit uppenbart att de tre dimensionerna har en 

ömsesidig påverkan på varandra. Samtidigt hjälpte analysmodellens tre dimensioner mig 

att rikta kikaren åt olika håll för att få syn på guldkornen. I textanalysen kunde diskurser 

om lärande identifieras och exemplifieras med citat. Den lingvistiska kikaren satte fokus 

på att nyckelord som tillhör diskursen om meningsskapande var frekventa. Likaså fick jag 

syn på hur ord och begrepp samt utropstecken, kursiveringar och fetstil kan bidra till att 

förstärka diskurserna. En metafor gav också en målande bild av det inflytande och den 

delaktighet som barnen fått i förhållande till de vuxna och verksamheten. Analys av 

koherensen pekade på citat som inte var tydliga nog för oinvigda utan snarare förstärkte 

diskursen för de invigda. Den diskursiva praktiken gav ledtrådar till hur kvalitets-

rapporterna som dokument bidrar till konstituering av diskurser på olika nivåer.  

Analysen av diskursiva praktiken belyste den makt som dokumentet och utvecklings-

områdena har över professionen liksom det maktövertagande som professionen kan göra 

över dokument och beslutsfattare när deras eget behov av meningsskapande är starkt. I 

analys av den sociala praktiken skedde ett sammankopplande av de olika teoretiska 

utgångspunkterna. Relationerna mellan teorierna i det raster som hade lagts över 

kvalitetsrapporterna berikade analysen och belyste olika maktdimensioner. Till exempel 

fick jag syn på Brahes maktövertagande av dokumentet och politiken när diskursen om 

meningsskapande kopplades ihop med relativt perspektiv på kvalitet och documentality.  

Med Faircloughs tredimensionella analysmodell menar jag att det har gått att göra en 

analys från mikro- till makronivå. Analysen har utgått från texten för att röra sig genom de 

enskilda förskolornas praktik, både den diskursiva och den sociala praktiken, för att sedan 



 69 

komma upp på den överliggande nivån. Maktförhållanden mellan t.ex. barn och pedagoger 

respektive professionen och politiken har kunnat belysas med hjälp av metoden.  

Urvalet bestod av fem kvalitetsrapporter. Antalet rapporter skulle kunna vara föremål för 

ifrågasättande av studiens tillförlitlighet. Med fler rapporter kanske det hade gått att få 

fram något annat. Samtidigt ska man komma ihåg att avsikten var att göra en kvalitativ 

studie för att kunna fördjupa förståelsen snarare än att kvantifiera. Jag menar mig ha fått 

belägg för det som min erfarenhet också visat, nämligen att diskursen om menings-

skapande och det relativa perspektivet på kvalitet är starkt förankrat inom förskolan och en 

förutsättning för arbetet med pedagogisk dokumentation. Uppsatsens inledande kapitel 

indikerade den variation som resultatet har bekräftat. De frågor som väcktes när jag i min 

yrkesroll hade läst 22 kvalitetsrapporter har besvarats genom att jag i denna studie har 

analyserat fem rapporter med hjälp av en vetenskaplig metod och teoretiska utgångs-

punkter. Varken min erfarenhet eller studiens resultat ger anledning att betvivla resultatets 

tillförlitlighet. Däremot hade förmodligen fler rapporter gett fler citat som skulle kunna 

stärka argumentet att pedagogisk dokumentation svårligen kan kombineras med diskursen 

om det förutbestämda lärandeobjektet och ett marknadsanpassat perspektiv på kvalitet.  

Jag valde att analysera kvalitetsrapporter från samma kommun med argumentet att text 

som är skriven i samma mall kan medverka till att analysen fokuserar på innehållet istället 

för på om och i så fall hur mallen påverkar texten samt att det är intressant att analysera 

hur förskolecheferna fyller samma mall med olika innehåll och hur de tar sig an formatet. 

I efterhand måste medges att det var ett lyckat grepp. Om jag istället hade valt rapporter 

från olika kommuner som har varierande mallar skulle kanske inte Brahes maktöver-

tagande över dokumentet ha uppenbarats för mig.  

8.2 Etisk diskussion 

Att jag själv är yrkesverksam som förskolechef i den aktuella kommunen och att jag redan 

på förhand hade tankar om framgångsfaktorer för arbetet med pedagogisk dokumentation 

kan så klart ha påverkat analysen. Med tanke på att resultatet så tydligt visade att 

beskrivningarna i kvalitetsrapporterna gav uttryck för en stark förankring i diskursen om 

meningsskapande kan man undra om min förförståelse begränsade. Därför gjorde jag i 

slutet av uppsatsskrivandet en ny genomläsning av samtliga kvalitetsrapporter, i jakt efter 
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tecken på diskursen om det förutbestämda lärandeobjektet samt ett marknadsanpassat 

perspektiv på kvalitet. Jag anser därmed att jag har gjort vad jag kunnat för att finna 

tecken på de diskurser som finns att finna i de aktuella kvalitetsrapporterna.  

Att jag är yrkesverksam i samma förvaltning som de författande förskolecheferna har inte 

utgjort hinder eller begränsning för analysen, menar jag. Resultaten kan ha betydelse såväl 

för dessa chefer med medarbetare som för andra inom förskolan. Förvaltningen i den 

aktuella kommunen kan också ha nytta av resultaten i ett fortsatt utvecklingsarbete, inte 

minst i en diskussion om hur man kvalitetsmätning och målformulering i förskolan. De 

perspektiv på kvalitet och maktdimensioner som går att finna i diskurserna om lärande 

påverkar alla nivåer, inte minst barnen.  

8.3 Resultatdiskussion  

Resultatet har också visat att förskolor som har stark förankring inom diskursen om 

meningsskapande och det relativa perspektivet på kvalitet har svårt att ta sig an ett 

kommunövergripande utvecklingsområde som man inte själv har valt. Trots att 

förskolorna är vana vid kollegialt lärande tycks de famla när de blir ålagda ett 

utvecklingsområde där de inte förstår vad överliggande nivå förväntar sig. När förskolor 

som är vana vid att arbeta utifrån ett bottom-up-perspektiv blir ålagda ett top-down-

perspektiv väcks en osäkerhet som begränsar. När professionen väl tar makten över 

utvecklingsområdet genom att rikta sitt fokus mot barnens meningsskapande lyckas de 

bättre. Exemplet har också gett belägg för vikten av att olika nivåer i en förvaltning 

gynnas av att ha en gemensam syn på kvalitetsarbete (Rönnerman och Olin, 2013). Det 

blir inte helt lyckat när synen på kvalitetsarbete krockar. Pedagoger och förskolechefer 

hade måhända behövt ta en diskussion om hur man skulle kunna låta de olika diskurserna 

mötas för att det skulle bli meningsfullt för alla. 

Genom studien har den perspektivförskjutning som diskursen om meningsskapande 

innebär belysts. Texterna har gett stöd åt den nya barndomssociologin och dess syn på 

barn som kompetenta och intressanta för sin egen skull, istället för deras icke-vuxenhet. 

Barns perspektiv lyfts frekvent och leder verksamhetsutvecklingen framåt. När de vuxna 

har sett och bejakat barnens kompetens, deras agens och förmåga att påverka har 

maktförhållanden mellan barn och vuxna utmanats. Barnens inflytande och delaktighet 
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blir så starkt att förskolorna närmar sig demokrati som livsform (Westlund, 2011). När en 

förskola är starkt förankrad i en syn på lärande som är synonymt med meningsskapande 

innebär detta att man inte bara låter barnen få inflytande och delaktighet i verksamheten. 

Till och med de vuxnas behov av meningsskapande är så starkt att även de tar makten över 

kvalitetsrapporten som form och därmed också makten över beslutsfattare. Detta visar den 

styrka diskursen om meningsskapande kan ha som medel för demokratiska processer och 

utjämnande av olikheter. Detta är i linje med den pedagogik som växt fram i Sverige med 

inspiration från förskolorna i Reggio Emilia, där tanken varit stark om det kompetenta 

barnet som en självständig och kreativ samhällsmedborgare som tar ställning för 

demokratiska värden (Reggio Children, 2011).  

Brahe och Månlandaren visar tydligt det som Dahlberg och Elfström (2014) och Lindgren 

Eneflo (2014) menar är reflektionens syfte, nämligen att konstruera problem istället för att 

skapa lösningar. Pedagogernas lärande har utmanats i tolkningen av dokumentationerna 

och de har sökt efter kunskap som inte varit förutbestämd och självklar. Pedagogisk 

dokumentation har bidragit till att pedagogerna har undersökt innehållet i barns lek och 

producerat kunskap om deras lärprocesser.  

Grieshaber och Hatch (2003), Elfström (2013), Kroeger och Hardy (2006) menar att 

medvetenhet om de teoretiska perspektiven som pedagogisk dokumentation vilar på är 

något man behöver vara uppmärksam på och förankrad i om verktyget ska fungera för 

uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten. Studiens resultat har visat att 

Brahe och Månlandaren som, i såväl målformuleringar som beskrivningar av utvecklings-

arbetet, har en stark förankring i diskursen om meningsskapande och det relativa 

perspektivet av kvalitet tycks lyckas bättre med pedagogisk dokumentation som verktyg 

för verksamhetsutveckling än Hubble och Esrange. Särskilt Hubble tycks vara i det som 

Kroeger och Cardy (2006) menar att noviser ofta fastnar i, dvs. dilemman som rör tid och 

organisation. Med några få målformuleringar som är starkt förankrade i barns intressen, 

lärprocesser och förståelse för världen kanske Hubble hade fått en skjuts i arbetet med 

pedagogisk dokumentation. 

I de olika kvalitetsrapporterna beskrivs hur dokumentation av olika slag används i olika 

syften. Pedagogerna tar med dokumentationer till tvärgruppsträffar för att visa hur de 

arbetar med modersmålsstöd, de sätter upp dokumentationer så föräldrar kan ta del av 
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arbetet, de använder dokumentationer som underlag för reflektion, osv. Därmed finns det 

en mångfald i dokumentationer. Dokumentationer används för summativ, formativ och 

transformativ bedömning (Vallberg Roth, 2014). Hur pass mycket varje individuellt barns 

utveckling dokumenteras får vi inte redan på genom empirin så det går inte att säga om 

förskolorna övervinner den paradox saknas som Insulander och Svärdemo Åberg (2014) 

belyser, nämligen paradoxen mellan det faktum att barnens lärande och utveckling ska 

dokumenteras samtidigt som endast verksamheten ska följas upp och utvärderas. 

Textanalysen visar att många skriver om innehållet i barnens lek, inlyssnande och 

förståelse för vad de går igång på samt vikten av att vuxna tar barnens perspektiv. Barn har 

rätt att äga sin dag och pedagoger ska undersöka vad barnen faktiskt gör, deras 

lärprocesser och meningsskapande. När pedagogerna har fått fokus på barnens intressen 

börjar de förändra miljöerna och göra tillägg. Detta ligger helt i linje med Elfströms 

(2013) konklusioner om hur pedagogers aktiva lyssnande på barns nyfikenhet, intressen 

och lärprocesser i kombination med fokus på verksamhetens utformning, hur viktigt det är 

att utgå från barnens frågor. På Brahe och Månlandaren tycks barnen själva konstruera sin 

kunskap i interaktion med andra och material och miljö. De blir subjekt i sitt eget lärande. 

Dokumentation ligger som underlag för den reflekterande praktiken: där reflektion ligger 

till grund för förändringar av verksamheten (Baker, 2015). I liknande beskrivningar menar 

Dahlberg och Elfström (2014) att vuxnas lyhördhet inför barnens undersökande utmanar 

maktförhållanden mellan barn och vuxna eller mellan barn och material. Även Ghirotto 

och Mazzoni (2013) skriver om maktförhållanden mellan barn och vuxna. De menar att 

obalansen i maktförhållandena kan vara positivt i ett gemensamt kunskapssökande om de 

vuxna bygger vidare på och utmanar barnens intressen.  

Brahe och Hubble tycks vara längst ifrån varandra. På den förstnämnda tycks reflektion 

kring dokumentationer vara navet i uppföljning, utvärdering och utveckling av 

verksamheten. Barnens lärprocesser undersöks och pedagogerna försöker förstå barnens 

lek och innehållet i deras meningsskapande. Genom att förändra miljöerna, materialet och 

genom att granska sina egna normer och värderingar förändras verksamheten. Det tycks 

som att pedagogisk dokumentation i sig är en process för att följa och utmana processer. 

På Hubble tycks däremot strävan ligga i att man ska erövra pedagogisk dokumentation 

som vore det ett målområde. En parallell kan dras till Knauf (2015) som visar att 
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pedagoger kan se dokumentation antingen som verktyg för att ha fokus på processer eller 

som en plikt där resultat och prestationer sätts i fokus. En parallell kan också dras till 

Dahlberg och Elfström (2014) som ser pedagogisk dokumentation som motsatsen till New 

Public Management. Kanske skulle man kunna förmoda att publiceringen av Skolverkets 

stödmaterial (Palmer, 2012) har haft påverkan på valet av utvecklingsområde; om staten 

sänder en tydlig signal om att pedagogisk dokumentation är det man ska arbeta med så gör 

man det.  

Hubbles huvudsakliga fokus ligger på att få ihop tid för pedagoger att mötas, att skapa 

modeller och så vidare men man kommer inte längre än så. Varför inte detta arbete 

beskrivs leda till att verksamheten utvecklas kanske kan bero på att de inte lägger vikt vid 

att reflektera kring processer. Med stort fokus på att erövra pedagogisk dokumentation 

som vore det ett målområde befinner sig förskolan inom det marknadsanpassade 

perspektivet på kvalitet, där resultat ska uppnås. Det blir i så fall en kollision med 

diskursen om meningsskapande och det relativa perspektivet på kvalitet. Även Lager 

(2010, 2015) och Lindgren Eneflo (2014) har konstaterat att det kan finnas stort fokus på 

den roll som mallar och modeller kan spela i det systematiska kvalitetsarbetet. Frågan är 

vad som hade hänt om Hubble hade börjat i den andra änden, dvs. om det helt hade 

undvikit att arbeta med mallar och modeller för att istället enbart ägna sig åt reflektion 

kring barnens meningsskapande. Vad hade hänt om de först hade koncentrerat sig på vad 

barnen går igång på innan de hade börjat systematisera reflektionen i dokumentations-

mallar? Frågan får stöd av Lager (2010, 2015) som menar att det finns behov av att belysa 

systematiskt kvalitetsarbete i dess olika faser eftersom skilda diskurser rekontextualiseras 

inom olika faser.  

Lindgren (2015) visar i sin studie att olika diskurser kolliderar, vävs samman, förhandlas 

och omförhandlas. Tecken på detta finns också hos Månlandaren. Även om de uttrycker 

svårigheter med att förstå vad som förväntas av dem i det top-down-beslutade 

utvecklingsområdet modersmålsstöd får de det samtidigt att fungera när de kopplar ihop 

området med leken. Genom att reflektera kring lek får pedagogerna syn på hur barnen 

använder sina olika språk i leken. Ett top-down-beslutat utvecklingsområde möter ett 

bottom-up-perspektiv på utvecklingsarbete och det beskrivs bli en lyckad fusion. I och 

med att pedagogerna kopplar ihop de två utvecklingsområdena närmar de sig en mer 
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holistisk och relationell syn på lärande vilket Ebbeck & Chan (2010) menar att pedagogisk 

dokumentation bidrar till. Kanske är detta ett tecken på att utvecklingsarbete kan gynnas 

av att förskolechefer och pedagoger funderar på och identifierar vad olika perspektiv på 

lärande, utvecklingsarbete och kvalitet gör med oss? Huruvida dokumentation i praktiken 

används som summativ, formativ eller transformativ bedömning (Vallberg Roth, 2015) 

tycks angeläget analysera. 

Sputnik uttryckte problem kring dokumentationsarbetet i början av året men beskriver 

också hur det lossnade när de fick hjälp av en utomstående för att förstå vad de skulle 

fokusera på i reflektionen. Månlandarens och Esranges pedagogistor beskrivs också bidra 

till att pedagogerna utvecklar reflektionen. Detta är helt i linje med Alnerviks (2013) 

studie som belyser hur utomstående, i hennes tolkning det utvidgade arbetslaget, kan leda 

till ett expanderat lärande. Parallellerna leder över till frågan om hur man som 

förskolechef kan bidra till att skapa förutsättningar för ett expanderat lärande genom att se 

över organisationen så att alla arbetslag kan få stöd i sitt reflektionsarbete.  

I Holmbergs (2015) studie av två förskolor, där den ena har erfarenhet av pedagogisk 

dokumentation och den andra är i uppstartsfasen, beskrivs hur pedagoger på båda 

förskolorna uttrycker att reflektionsarbetet innebär krävande, etiska diskussioner. I 

resultatet kan man utläsa detta hos Brahe som beskriver hur de för diskussioner om 

normer och värderingar, något som Ebbeck och Chan (2010) menar är en viktig 

beståndsdel i arbetet med pedagogisk dokumentation. Brahe, som tycks ha en stark 

reflektionskultur med abstrakta resonemang, är också den förskola som uttrycker 

svårigheter att finna harmoni mellan ambition och vad som är möjligt att förverkliga. Hur 

man kan stödja pedagoger i detta är en fråga för förskolechefer att fundera över.  

8.4 Kunskapsbidrag och kunskapsbehov 

Som nämnts i forskningsöversikten har jag inte kunnat finna någon forskning där utgångs-

punkten har varit skriftlig dokumentation av förskolors övergripande utvecklingsarbete 

och där man har undersökt vilka diskurser om lärande som framträder när man arbetar 

med pedagogisk dokumentation. Enbart av den anledningen kan denna studie bidra med 

kunskap. Resultatet har därtill visat hur det som står skrivet i kvalitetsrapporterna konsti-

tueras och konstituerar diskurser om lärande, perspektiv på kvalitet och föreställningar om 
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vad pedagogisk dokumentation innebär. Att studien har fokus inte enbart på barns lärande 

utan också pedagogernas kollegiala lärande bidrar till att öka kunskapen inom detta 

område. Likaså har studien bidragit till kunskap om vilka diskurser om lärande som kan 

sammankopplas med olika perspektiv på kvalitet. Slutligen har studien visat på vikten av 

att olika nivåer i den kommunala organisationen har samsyn kring kvalitetsarbete. 

För förskolans yrkespraktik, dvs. förskolechefer, förskollärare och övriga som är 

yrkesverksamma på enskilda förskolor, kan denna studie bidra med kunskap om 

betydelsen av de teoretiska utgångspunkter som pedagogisk dokumentation vilar på. 

Genom att formulera verksamhetsmål som fokuserar på barns meningsskapande och 

lärprocesser kan pedagogers fokus riktas åt ett håll där pedagogisk dokumentation kan 

fungera som verktyg i utvecklingsarbetet. Den röda tråden i utvecklingsarbetet skulle 

kunna bli tydligare då. Studien har nämligen visat att målformuleringarna har en 

konstituerande kraft på utvecklingsarbetet. Likaså har studien visat på ett behov av att 

även yrkesverksamma ibland kan behöva använda ett raster av teorier för att analysera 

sina egna dokument eller den egna förskolans praktik. Om man vill leda en förskola på 

vetenskaplig grund kanske man också själv måste förhålla sig vetenskapligt till sin egen 

praktik. En pirat upptäcker såväl sandkorn som guldkorn om bara kikarsiktet är putsat och 

kikaren riktas både ut mot havet och inåt land.   

Denna studie hade kunnat berikas av t.ex. intervjuer med professionella på alla nivåer i 

kommunen för att nå en djupare förståelse för kvalitetsrapporternas konstituerande kraft. 

En ren dokumentanalys ger möjlighet att undersöka dokumentens egen agens. Med 

kvalitetsrapporterna som enda källa har det gått att tolka såväl de enskilda förskolornas 

praktiker som förskolans diskursiva fält. Det finns dock behov av att vidare undersöka hur 

övergripande kvalitetsdokument konstitueras av och konstituerar diskurser på olika nivåer 

och hur dessa relaterar till varandra. Diskurser om lärande, perspektiv på kvalitet och 

maktförhållanden inom utbildningsväsendet och den kommunala verksamheten kan 

behöva belysas. Hur mål, oavsett om det är lokala eller politiska, påverkar praktiken 

respektive hur praktiken påverkar politiken är också angeläget att undersöka. Det skulle 

även vara intressant att göra en djupare analys av ett fåtal förskolors arbete med pedagog-

isk dokumentation under en längre tid. Hur man som förskolechef eller pedagogisk ledare 

initierar och på olika vis stödjer pedagogernas arbete med pedagogisk dokumentation får 
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rimligtvis betydelse för dess framgång som verktyg för uppföljning, utvärdering och 

utveckling av verksamheten.  
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