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FÖRORD

Denna rapport innehåller populärvetenskapliga sammanfattningar av resultat 
från forskningsprojekt inom det utbildningsvetenskapliga området som 
finansierats av Vetenskapsrådet. Projekten presenterades på konferensen  
Resultatdialog 2015.

Varje år startar mellan 25-30 projekt finansierade med forskningsbidrag 
från utbildningsvetenskapliga kommitten (UVK). I de flesta projekt, som är 
tre till fyraåriga, är en grupp med forskare och doktorander involverade under 
ledning av en senior forskare. Drygt 100 projekt och ungefär 500 forskare 
är aktiva samtidigt i projekt och forskarskolor. Forskarna som medverkar i 
rapporten slutredovisar här huvudsakligen projekt som har finansierats av 
Vetenskapsrådet under de senaste fem åren. Utöver denna populärveten-
skapliga redovisning sker publicering av resultat genom artiklar i veten-
skapliga tidskrifter, antologier, avhandlingar, rapportserier och böcker samt 
i samband med vetenskapliga konferenser.

Konferensen Resultatdialog arrangeras 2015 i samverkan mellan Veten-
skapsrådet och Högskolan i Malmö. Vid sidan av de forskningsprojekt som 
finansierats av Vetenskapsrådet presenteras även aktuella forskningsprojekt 
vid Högskolan i Malmö. 

Publikationen speglar att utbildningsvetenskaplig forskning främst hand-
lar om studier rörande lärande och villkor för lärande i barn- och ungdoms-
åren, och studier avseende barn- och ungdomsskolan. Flera studier avser 
utbildningspolitik och internationella kunskapsmätningar. Dessutom finns 
studier som behandlar vuxnas lärande, främst i högskolan. Lärares lärande, under-
visning och villkor behandlas också liksom historiska aspeker på utbildning. 
Studierna representerar de flesta områden och teman som beskrivs i över-
sikten av utbildningsvetenskaplig forskning som publicerades 2015.  Det är 
intressant att se att forskning med grupper av forskare från olika lärosäten 
dominerar, liksom att internationell samverkan ingår i många projekt. 

Vetenskapsrådet vill med denna redovisning medverka till att sprida nya 
forskningsrön och främja kontakter mellan alla som är intresserade av ut-
bildningsvetenskaplig forskning. För att ta del av projekt som helt eller 
delvis finansieras av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitte 
hänvisas till www.vr.se. Där finns tematiska sammanställningar av pågående 
forskning samt korta presentationer av samtliga projekt som presenteras vid 
årets Resultatdialog.

Stockholm i oktober 2015

Petter Aasen    Eva Björck
ordförande    huvudsekreterare





PREFACE

This report contains popular science summaries of results from research 
projects within the field of educational science that have been financed by 
the Swedish Research Council. The projects were presented at the conference 
“Resultatdialog 2015”.

Each year, between 25–30 projects are funded by research grants that are 
issued by the Committee for Educational Sciences (UVK). Most projects, 
which are carried out over three or four years, involve researchers and PhD 
students under the supervision of a senior researcher. Around 100 projects 
and 500 researchers are simultaneously active on projects and at research 
schools. The researchers that participate in the report, mainly present final 
statements about projects that have been funded by the Committee for 
Educational Sciences (UVK) during the last five years.  In addition to the 
popular scientific presentations, results are published through articles in 
academic journals, anthologies, dissertations, report series, and books as 
well as presented at scientific conferences.

The conference “Resultatdialog” will be arranged in 2015 in cooperation 
between the Swedish Research Council and Malmö University. Alongside 
research projects funded by the Swedish Research Council, there will be a 
presentation of ongoing research projects at Malmö University. 

The publications mirror the fact that research within the field of educational 
sciences mainly centres around studies concerning the learning process and 
learning conditions for child and youth, as well as studies concerning school 
for children and youths. Several studies deal with educational policies and 
international knowledge measurements. Furthermore, there are studies that 
examine adult learning, mainly at university.  The teachers’ learning pro-
cess, tuition, and conditions are also dealt with, as are historical aspects of 
education. The studies represent several areas and themes that are described 
in the overview of the educational science research that was published in 
2015.  It is interesting to see that research is predominantly conducted by a 
group of researchers from different higher education institutions is; inter-
national collaboration is also a part of many projects. 
The Swedish Research Council’s objective with this presentation is to spread 
information about new research findings, and to promote contact between 
anyone who is interested in research from the field of educational science. 
To learn more about projects that are entirely or partially funded by the 
Swedish Research Council’s Committee for Educational Sciences, please visit 
www.vr.se. 

Stockholm in October 2015

Petter Aasen    Eva Björck
Chairman    Secretary General
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SYNLIGGÖRANDE, DOKUMENTATION 
OCH EN FÖRÄNDRAD LÄRARPROFES-
SION I FÖRSKOLAN

Annica Löfdahl Hultman, Karlstads universitet
Maria Folke-Fichtelius, Uppsala universitet
Håkan Löfgren, Linköpings universitet

Annica.lofdahl@kau.se

Nyckelord: förskola, dokumentation, lärarprofession, performativitet

Mål
Målet med vårt projekt har varit att – via det systematiskt dokumenterade 
kvalitetsarbetet – studera förskollärarprofessionen i den förskola som syn-
liggörs och formas genom kombinationen av marknadsanpassning och ökad 
statlig kontroll. Våra specifika frågeställningar har varit: Hur hanterar för-
skollärarna kraven på synliggörande? Hur framställs och framställer sig lä-
rarna i den synliggjorda förskolan? Vilka sidor av förskollärarprofessionen 
lyfts fram och vilka tystas ner? Vilka förskoleideal visas upp och vilka visas 
inte upp i förskolans dokumentation? 

Resultat i korthet
I samtliga publikationer har vi noterat hur lärande är det begrepp som tar 
mer och mer utrymme i förskolans verksamhet, vi har även noterat en ökad 
medvetenhet bland förskollärare att visa upp sin verksamhet i termer av 
lärande. Det innebär att de speciella professionella kunskaper, som har med 
lärande att göra, ofta blir vridna och vända på och därmed möjliggörs att 
lärande som begrepp både utmanas, kritiseras och utvecklas. Däremot me-
nar vi att andra kunskaper och kompetenser relaterade till förskollärarnas 
omvårdnads- och omsorgsarbete tystas ner och därmed sällan eller aldrig 
blir föremål för att utmanas, kritiseras eller utvecklas i någon öppen diskus-
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sion. Det här betyder att lärarna i förskolan till stor del hanterar det innehåll 
som är utsatt för granskning och kritik, d.v.s. lärande, både när det gäller att 
utöva sin kompetens i den dagliga verksamheten och när det gäller att syn-
liggöra denna kompetens. När då delar av innehållet i verksamheten, såsom 
omsorg, inte blir föremål för diskussion och utvärdering och när dessutom 
policykraven gällande omsorg framstår som otydliga, menar vi att detta på-
verkar förskollärarnas professionella kunskaper. Vi vågar påstå att möjlighe-
ten att arbeta med omsorg och agera omsorgsinriktat inom ramen för den 
nya synliggjorda förskollärarprofessionen ter sig begränsade. 

Bakgrund
De krav på som idag ställs på synliggörandet av förskolans verksamhet har 
sin grund dels i ökad marknadsanpassning av utbildningssystemet, dels i 
samhällets ökade intresse för yngre barn och deras utbildning. På senare tid 
har statens intresse för och kontroll av lärarprofessionen och utbildnings-
systemet ökat. Detta kommer bl.a. till uttryck i den nya skollagen och en 
reviderad läroplan. I dessa styrdokument har förskollärare ålagts ett nytt 
uppdrag, nämligen ansvaret för den systematiska uppföljningen, utvärde-
ringen och utvecklingen av verksamheten, dessutom i samverkan med barn 
och föräldrar. Dokumentation och kvalitetsarbete är i sig inte något nytt i 
förskollärarprofessionen, men i samband med de krav på synliggörande som 
följer av såväl den ökade statliga kontrollen som av marknadsanpassningen, 
får dessa uppgifter nya dimensioner med långtgående konsekvenser för för-
skollärarprofessionen. 

Genomförande/Metod
Data består av lokalt producerade texter på såväl lokal förskolenivå som 
kommunal ledningsnivå vilka ingår i begreppet ”systematiskt dokumente-
rat kvalitetsarbete” samt samtal och intervjuer med förskollärare och före-
trädare för förskolornas huvudman och tjänstemän på kommunal lednings-
nivå. I datamaterialet ingår även statliga policydokument relaterade till krav 
och förväntningar rörande dokumentation i förskolan, från 1970-talet till 
den nu gällande läroplanen för förskolan, Lpfö-98, reviderad 2010.  Analy-
serna består av narrativa analyser av det dokumenterade kvalitetsarbetet – 
vad och hur berättas det om förskolan; om lärarna, om barnen och om den 
pedagogiska verksamheten? Analyser har ställts i relation till kraven på syn-
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liggörande liksom till processer av ökad kontroll och marknadsanpassning 
av utbildningssystemet. Analyserna har genererat ett antal delprojekt där vi 
inom ramen för projektet som helhet gått vidare med fördjupade analyser 
utifrån några ytterligare preciserade och avgränsade frågeställningar nämli-
gen relationen till föräldrar, det synliggjorda lärandet och den osynliga om-
sorgen samt styrning från statliga och kommunala dokument.

Resultat och diskussion
Vi menar att projektets teoretiska utgångspunkter med teorier och begrepp 
hämtade från såväl professionsforskning som läroplansteoretisk forskning 
med inriktning mot politisk styrning, liksom metodologiska angreppssätt 
med en kombination av textanalys, intervjuer, livsberättelser och observa-
tioner, har bidragit till nya perspektiv på förskollärarprofessionen. Resulta-
ten kan bidra med ett underlag för diskussion bland personal verksamma 
inom förskolan rörande krav på, och arbete med, dokumentation av försko-
lans verksamhet. Frågor och diskussioner om vad som synliggörs respektive 
osynliggörs, samt vilka konsekvenser detta får kan i sin tur ge ett viktigt 
bidrag till den fortsatta utvecklingen av förskollärarprofessionen.

Våra huvudsakliga resultat presenteras nedan och avslutas med att svara 
på frågan om vad resultaten betyder för förskollärarprofessionen. 

Hur hanterar förskollärarna kraven på dokumentation? 
Vi har sett att förskolans policydokument tolkas som ett direkt incitament 
för att hantera verksamheten i förskolan. På lokal förskolenivå hanteras 
kraven på dokumentation genom en mängd olika dokumentationsformer: 
veckobrev i form av text och bild, centrala kvalitetsmätinstrument, för-
äldraenkäter, barnintervjuer, barnobservationer, portfolio för varje enskilt 
barn, väggdokumentation i form av bilder eller läroplansformuleringar, 
olycksfallsrapportering, åtagandedokument, protokoll från föräldraråd, 
egna hemsidor med fortlöpande information om verksamheten, årliga 
verksamhetsplaner och kvalitetsredovisningar på lokal förskolenivå samt 
på kommunal ledningsnivå. De olika dokumentationsformerna riktas mot 
olika mottagare, på olika nivåer, från förskolan till kommunal ledning och 
politisk ledning, från förskola utåt till marknaden/föräldrar och till barnen 
att reflektera kring sin verksamhet. Dokumentationen utgör också ett cen-
tralt underlag för reflektion och diskussion inom arbetslagen och på försko-
lans gemensamma personalmöten.

SYNLIGGÖRANDE, DOKUMENTATION OCH EN FÖRÄNDRAD LÄRARPROFESSION I FÖRSKOLAN
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Formuleringsprocessen i samband med revideringen av 
förskolans läroplan
Förändringar i styrdokumentens skrivningar rörande krav på dokumenta-
tion innebär bl a ett ökat fokus på barns lärande som mått på kvalitet.  Detta 
tolkar vi som en utveckling i riktning från en utpräglad allmän läroplansin-
riktning vilken tidigare varit utmärkande för svensk förskola, mot en mer 
skolförberedande läroplansinriktning. I formuleringsprocessen i samband 
med revideringen av förskolans läroplan ser vi här att det pågår en förhand-
ling, uttolkad i termer av gränsarbete, där olika aktörer intar olika positio-
ner i förhållande till de två läroplansinriktningarna. Resultatet av denna för-
handling är en läroplan som rymmer en blandad modell med inslag av bägge 
läroplansinriktningarna (se vidare Folke-Fichtelius & Lundahl, 2015). I vårt 
empiriska material från intervjuer och observationer på personalmöten kan 
vi se att denna blandade modell skapar oro och osäkerhet hos förskollärarna 
när det gäller hur de ska dokumentera barns lärande.

Lärande är centralt i förskollärarnas egna berättelser om 
dokumentation
Våra narrativa analyser (Löfgren, 2015) har visat att lärarna möter denna osä-
kerhet bland annat genom att hänvisa till olika institutionella berättelser 
om lärarande i skola och förskola då de talar om sitt arbete med dokumenta-
tion. Att betona lärande, med hänvisningar till såväl läroplanen som till in-
stitutionella berättelser inom förskolan, framstår som strategier för lärarna 
att bygga upp en professionell trovärdighet. Eller med andra ord, det lönar 
sig på ett performativt sätt för förskollärare att tala om lärande då de gör an-
språk på och formar sin professionalism. Detta resultat är inte överraskande 
mot bakgrund av den ökade betoningen på skolförberedande inslag i läro-
planen och de ökande inslagen av olika former av externa test av barns för-
mågor i förskolan vilket på flera sätt gör förskollärarna ansvariga för barnens 
kunskapsutveckling. Vi vill dock betona två aspekter avseende hur lärarna 
förhåller sig till begreppet lärande. Dels noterar vi att det finns en påtaglig 
oro för att dokumentera lärande på sätt som liknar det som görs i skolan, där 
enskilda individers förmågor testas enligt externa kriterier. Förskollärarna 
betonar starkt en typ av förskolespecifikt lärande som inte ska mätas och 
graderas och som utgår ifrån barnens intressen. Lärarna lyfter fram läran-
deprocesser som tar form i barngrupperna och barnens reflektioner över 
sitt lärande i första hand och brottas sedan med frågor hur det lärande de 
dokumenterat kan knytas till de preciserade läroplansmålen.  Dels noterar 
vi i vår analys av lärande i lärarnas berättelser om sitt dokumentationsarbete 
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att de i hög grad beskriver sig själva som lärande subjekt som är involverade 
i lärprocesser om vad som ska dokumenteras och hur det ska gå till (Löfgren, 
2015). Detta uttryck för professionalism beskriver en yrkeskår som håller på 
att lära sig att dokumentera lärande på olika sätt, ofta med referenser till 
läroplanen och till teorier om hur pedagogisk dokumentation ska gå till. 
De professionella anspråken kan därmed sägas vara något i vardande och 
professionalismen baseras inte i första hand på vetenskaplig grund eller be-
prövad erfarenhet utan på lärarnas ambitioner om att utveckla kunskaper 
om hur barns lärande ska dokumenteras på bästa sätt. Detta förhållnings-
sätt kan förstås som en strategi som lärarna utvecklar för att ta itu med de 
delvis motstridiga intressena i läroplanen och sin egen osäkerhet om vad de 
förväntas dokumentera.  

Syns omsorgen?
I förskolepersonalens tal om dokumentation samt i förskolornas kvalitets-
redovisningar har förskolornas omsorgsrelaterade arbete en undanskymd 
plats. Detta har föranlett en fördjupad analys av förskolans omsorgsuppdrag 
och hur det skrivs fram i statliga och kommunala dokument rörande för-
skolornas kvalitetsarbete (Folke Fichtelius & Löfdahl, 2014). När det gäller 
läroplanen kan vi konstatera att förskolornas omsorgsrelaterade arbete är 
i princip osynligt. Begreppet omsorg tycks här ha genomgått en retorisk 
förflackning, vilket gör dess innehållsliga betydelse oklar. Samtidigt kan vi 
konstatera att omsorgsbegreppet i andra sammanhang, som statliga utvär-
deringar, används som ett retoriskt redskap för att markera hur man ser på 
balansen mellan omsorg och lärande som delar av förskolans uppdrag. Även 
här kan vi se att det pågår ett gränsarbete, där olika aktörer har olika syn på 
detta. I kommunala verksamhetsplaner och kvalitetsrapporter är förskolor-
nas omsorgsrelaterade arbete relativt synligt. Det gäller i huvudsak fysiska 
aspekter av omsorg, uttryckta i termer av barns säkerhet och trygghet, vilket 
lyfts fram som prioriterade mål och kvalitetsområden. Dagliga omsorgsru-
tiner respektive emotionella och relationella aspekter av omsorgsarbete be-
handlas dock inte i dessa kommunala dokument. I våra analyser kan vi även 
konstatera att omsorgsbegreppet får en delvis ny innebörd, genom att fokus 
i kvalitetsbedömningen av förskolornas omsorgsarbete riktas mot barnen 
och i vilken mån de uppvisar trygghet, trivsel och välbefinnande, snarare 
än mot personalen och deras förhållningssätt och agerande. Bedömningen 
av barnens trygghet och trivsel i förskolan görs också i huvudsak av föräld-
rarna, i form av föräldraenkäter.  

Våra resultat pekar här på att det pågår en avgränsning mot omsorg som 
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en resultatinriktad verksamhet. Den betoning av omsorg som resultat som 
framkommer i analysen kan ses mot bakgrund av den mål- och resultatstyr-
ning som präglar dagens svenska utbildningssystem.  Genom att införa mål 
rörande barns trivsel, trygghet och välbefinnande blir omsorgen möjlig att 
bedöma som resultat, jämfört med om målen och bedömningen t ex skulle 
gälla pedagogernas förhållningssätt eller förmåga att skapa nära relationer. 
Med föräldraenkäter som dokumentationsform blir också omsorgens resul-
tat mätbart, i termer av andel procent som anser att mål och kvalitetskrite-
rier rörande barnens trygghet och trivsel är uppfyllda. 

Förskollärares och chefers tal om omsorg.
I analyserna från intervjuer med förskollärare och deras chefer upptäckte vi 
att de sällan talar om omsorg (Löfdahl & Folke-Fichtelius, submittad, 2015; 
Löfgren, accepted). Svårigheterna med att beskriva och dokumentera om-
sorgens innebörd ledde till att personalen utvecklade olika professionella 
strategier där de undvek svårigheterna genom att omtolka omsorgen och 
göra den till frågor om lärande och kunskap. Å ena sidan kan detta förstås 
som ett sätt att försvara professionen mot omfattande förändringar avseen-
de förskollärares professionella förmågor. Personalen kan därmed fortsätta 
med sitt traditionella omsorgsarbete, även om dessa aktiviteter framstår som 
osynliga, på ett sätt som endast blir synligt när frågor om bristande omsorg 
lyfts. Å andra sidan händer det något avseende ansvaret för omsorgen och 
för lärarna som är ansvariga för verksamheten när omsorgen om barn om-
vandlas till en vinstdrivande verksamhet. Vi menar att förskollärares pro-
fessionella förmågor, deras förmåga att agera inom sitt kompetensområde, 
påverkas när innehållet i en verksamhet, såsom omsorgen i förskolan, aldrig 
eller sällan diskuteras eller utvärderas samtidigt som kraven på verksamhe-
ten i detta avseende är oklara i de styrande dokumenten.

Slutligen, några beskrivningar av förskoleideal som framkom 
i förskolornas dokumentation
I de lokalt producerade kvalitetsredovisningar som vi studerat framträder 
delvis olika förskoleideal.  När det gäller synen på barnen och deras tillvaro 
i förskolan kan dessa ideal sammanfattas i följande kategorier: det lärande, 
det kompetenta, det lekande och det glada barnet. Dessa förskoleideal hör 
nära samman med förskolornas skilda traditioner och kulturer. I en förskola 
som länge arbetat med ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt framträder 
således i hög grad ”det kompetenta barnet” medan en förskola som under 
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lång tid arbetat utifrån ett lekpedagogiskt arbetssätt lyfter fram ”det lekan-
de barnet”. De skilda förskoleideal som framträder hör även samman med 
de yttre villkor som präglar respektive förskola. Ett sådant yttre villkor som 
får genomslag är förskolans behov av att marknadsföra sig i konkurrens med 
andra förskolor. De förskolor som har ett gott rykte i området och en stadig 
kö av barn till sin förskola tycks här förhålla sig friare till de statliga kraven 
på dokumentation, jämfört med de förskolor som behöver arbeta mer aktivt 
för att rekrytera barn till förskolan. Sett över tid kan vi samtidigt se en för-
skjutning, där samtliga av de studerade förskolorna i de senaste årens kvali-
tetsredovisningar i högre grad lyfter fram det lärande barnet, samtidigt som 
det behövande och omvårdnads- och omsorgskrävande barnet är i princip 
osynligt. Vi betraktar detta ideal som en del av förskollärares professiona-
lism, som ges funktionen att legitimera bristen på synliggjorda omsorgsak-
tiviteter i förskolans verksamhet. 

Vår huvudfråga – vad får dessa resultat för betydelse för 
förskollärarprofessionen?
Våra resultat indikerar att något håller på att förändras avseende förskol-
lärares professionella förmågor. Flera av våra resultat handlar om hur kra-
ven på föräldrars deltagande i förskolors kvalitetsarbete måste hanterats. 
Exempelvis måste förskollärare balansera mellan att bjuda in föräldrarna 
att delta i dokumentationsarbetet och att inte låta dem komma för nära 
verksamheten, en relation som blir särskilt intressant när dokumentationen 
digitaliseras. En ökad distans till föräldrarna i samband med digitaliseringen 
av dokumentationen innebär, menar vi, en viktig förändring i förskollärar-
professionen. Vår tolkning av detta är en förskollärarprofession vars profes-
sionella kompetens tar form när förskollärarna får möjlighet att använda 
skol-bloggen på samma sätt som grundskollärarna och att deras status vi-
savi andra lärargrupper därmed stärks (Löfdahl, 2014a, 2014b). Ett ytterli-
gare exempel handlar om hur professionella identiteter tar form i lärares 
berättelser om sitt arbete med dokumentation i relation till föräldrar där 
lärarna använder dokumentationen för att vinna förtroende och involvera 
föräldrarna i verksamheten (Löfgren, 2014). Förskollärarna som deltagit i 
den här studien ”gör professionalism” genom dokumentationen och sitt tal 
om dokumentation. Oavsett om de formulerar professionella strategier så-
som närhet och distans eller hanterar lärar-förälder relationer baserade på 
förtroende, kamratskap eller känslomässiga värden, så är deras handlingar 
grundade i kraven på att synliggöra sig själva och sin verksamhet. Lärarna 
verkar inom en performativ inramning där osäkerhet är ett återkommande 
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ord i deras berättelser. Lärarna ger uttryck för en tveksamhet om varför, 
vad, hur och för vem de genomför sitt systematiska dokumentationsarbete. 
Klart är dock att föräldrarna framstår som en allt viktigare mottagare för 
den kvalitet som dokumenteras.

Våra resultat kan möjligen framstå som problematiska då delar av förskol-
lärarnas arbete till stor del är osynliggjort i det dokumenterade kvalitetsarbe-
tet.  Vi menar att förskolans dokumenterade kvalitetsarbete har misslyckats 
med att rymma aspekter av omsorg. Detta i sin tur kan ses som en teknologi 
som styr förskollärare och deras chefer att transformera traditionella om-
vårdande kompetenser till fördefinierade mätbara kompetenser. Men, som 
visats i intervjuerna med förskollärarna, innebär dokumentation också en 
möjlighet att visa upp sin professionella kompetens, något de är stolta över. 
Detta betyder, i motsats till en rad tidigare internationella studier inom för-
skolans område som visat på att förskollärarnas professionalism huvudsak-
ligen består av s.k. ansvars- och omsorgsrelaterade värden, att stoltheten är 
grundad både i ansvars- och omsorgsrelaterade värden (förvisso osynliga) 
och i mer redovisningsrelaterade, marknadsanpassade och mätbara värden. 
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