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The aim of this thesis is to explore how Systematic quality development work 

(Sqdw) is enacted in municipalities, preschools and leisure-time centres. In 

Sweden Sqdw comes within the statutory obligations of preschools and lei-

sure-time centres and constitutes a significant part of teachers’ work. The 

thesis explores how local policy-makers, a principal and two teachers enact 

Sqdw policy and transform it into practice. 

The thesis consists of two parts. The first is the licentiate thesis Organizing 

Quality: Assessment Practices in Municipalities and Pre-Schools (Lager, 2010) in which 

new institutional tools are used to explore how Sqdw is organised by key peo-

ple in municipalities (Czarniawska, 2005). The second part, which contains the 

papers Systematic quality development work in a Swedish leisure-time centre (Lager, 

Sheridan & Gustafsson, 2015), and ‘Learning to play with new friends’: Systematic 

quality development work in a leisure-time centre (Lager, 2015), explores how, 

through the use of policy enactment tools, Sqdw is recontextualised in the 

practice of a leisure-time centre (Ball, Maguire & Braun, 2012). By combining 

these two approaches both structure and actor are focused on in the analysis 

of a policy process. In both studies, policy texts, interviews and observations 

function as data sources and are analysed holistically. Additionally, a meta-

interpretation (Weed, 2008) of the three included texts has been carried out 

and constitutes the concluding findings of the thesis in a synthesis. 

The findings are discussed as recontextualised discourses, norms and tra-

ditions in the various actors’ enactment of Sqdw in discursive practices. An 

educational discourse is recontextualised in the municipalities in focus, high-



 

 

lighting the norms according to routines and models of Sqdw in compulsory 

schools. When Sqdw is recontextualised in the leisure-time centre a social 

pedagogical discourse which highlights children’s social and relational learning 

is reproduced. When quality discourses are combined with the educational 

discourse, this contributes to the creation of policy technologies and tools that 

function to unify Sqdw both in municipalities as well as in the leisure-time 

centre in focus. Policy gaps in the enactment of different discourses create 

tensions in Sqdw in terms of diverse objectives in the curriculums governing 

the different school forms. The objectives appear as important in terms of 

how, in the municipalities, documentation is carried out in a manner that dif-

fers from pedagogical practices. Overall, the three main findings of the thesis 

can be summarised as follows: First, different formulations of objectives are 

important for the documentation of achievement in Sqdw. Second, different 

discourses are recontextualised in the Sqdw phases. Third, while in the mu-

nicipal preschool Sqdw is reproduced in an individual educational tradition, in 

the leisure-time centre it is reproduced as traditional, social pedagogical con-

tent in the form of a new way of working.  
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Inledning 

Avhandlingens övergripande syfte är att genom policyanalys utforska hur 

systematiskt kvalitetsarbete genomförs i kommunen, förskolan och fritids-

hemmet. Systematiskt kvalitetsarbete är en lagstadgad arbetsuppgift i förskola 

och fritidshem som utgör en betydande del av lärares1 uppdrag. Kommunen 

(huvudmannen2) har det yttersta ansvaret för utbildningens kvalitet, samt 

ansvarar rektor och förskolechef för att arbetet utförs. 

Avhandlingen innefattar två delstudier där förskolan och fritidshemmet ut-

gör exempel på praktiker där uppdraget om systematiskt kvalitetsarbete ska 

genomföras. I delstudie ett studeras förskolan på ett övergripande plan, där 

kommunaktörer med ansvar för organisering av förskolans systematiska kvali-

tetsarbete utgör fokus. Kommunens genomförande av förskolans kvalitets-

arbete är ett svagt beforskat kunskapsområde samtidigt som förskolans arbete 

med kvalitetsfrågor är väl beforskat (Kärrby, 1997; Sheridan, 2001, 2007, 

2009; Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009; Sheridan, Pramling Samuelsson 

& Johansson, 2009; Sheridan, Williams & Sandberg, 2012). Det finns 

begränsad kunskap om fritidshems innehåll och processer, därav utgör 

kunskap om systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmets praktik i delstudie 

två, ett svagt beforskat område. På detta sätt belyser avhandlingen samman-

taget två skilda och svagt beforskade områden som tillsammans bidrar med ny 

kunskap om genomförande av systematiskt kvalitetsarbete i kommunen, 

förskolan och fritidshemmet. 

Kappan syftar till att knyta samman de olika delstudiernas inbördes 

relation genom att förtydliga begrepp och fördjupa resonemang. Dessutom 

sammanfattas delstudierna och sammanbinds i en syntes, där delstudierna 

återigen har lästs och tolkats i förhållande till varandra för att utveckla en 

fördjupad förståelse för genomförande av systematiskt kvalitetsarbete (Weed, 

2008). Kunskap om hur systematiskt kvalitetsarbete genomförs i kommun, 

förskola och fritidshem är av betydelse för såväl forskning som för policy-

                                      
1 Lärare avser förskollärare, fritidspedagoger/lärare i fritidshem och grundskolans lärare om inte annat anges. 
2 Kommunen är huvudman i de förskolor/fritidshem som studeras här. Därav används kommun istället för 
huvudman (som avser även enskilda/privata skolor/förskolor). 
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stiftare, lärare och andra aktörer inom utbildningssystemet och kvalitets-

arbetets praktiker. 

Kappans inledande kapitel innehåller följande avsnitt: systematiskt kvali-

tetsarbete, de pedagogiska praktikerna förskola och fritidshem, en oroande 

utbildningsdiskurs, en presentation av avhandlingens teoretiska utgångspunkt-

er samt en problemformulering med avhandlingens syfte och frågor. Avslut-

ningsvis redogörs för avhandlingens design och disposition. 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Systematiskt kvalitetsarbete är i Sverige en obligatorisk arbetsuppgift som 

omfattar kommuner (huvudmän), rektorer, förskolechefer och alla lärare inom 

skolsystemet. Arbetet beskrivs som en kontinuerlig och systematisk process i 

syfte att planera, följa upp och utveckla utbildningen så att nationella mål 

uttryckta i läroplaner uppfylls. Policytexter som anger mål och riktning för 

systematiskt kvalitetsarbete är Skollagen (SFS 2010:800), läroplanen för grund-

skolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11 (Skolverket, 2011) samt 

förskolans läroplan (Skolverket, 2010). I förskolans läroplan är systematiskt 

kvalitetsarbete framskrivet i ett eget kapitel. I Lgr11 finns inte denna mot-

svarighet. Det finns däremot ett allmänt råd om Systematiskt kvalitetsarbete - för 

skolväsendet (Skolverket, 2012), jämte andra allmänna råd med föreskrifter om 

Planering och genomförande av undervisningen (Skolverket, 2011) samt om Fritidshem 

specifikt (Skolverket, 2014). I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att 

målen i läroplanerna omfattar olika målområden: demokrati, normer och 

värden, barns och elevers utveckling och lärande av kunskaper och förmågor 

samt delaktighet och inflytande. Målen som ska följas upp, utvärderas och 

utvecklas innehåller således inte enbart mål att uppnå i skolämnen utan även 

strävansmål av mer övergripande kunskapskaraktär. I förskolans läroplan 

finns enbart strävansmål. 

I samband med en omstrukturering av svensk utbildning beslutades 1996 

att förskola, förskoleklass och fritidshem skulle integreras i ett samlat utbild-

ningssystem. I och med integreringen förväntades verksamheterna, med delvis 

olika bakgrund, styras med nya gemensamma måldokument från och med 

1998 (SOU 1997:21; SOU 1997:157). Det innebar att olika kunskaps- och 

arbetsformer fördes samman samtidigt som en helhetssyn på omsorg, lärande 

och lek kom att betonas. Integreringen placerade därmed förskola och 
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fritidshem i gränslandet mellan socialt/relationellt lärande och formell skol-

kunskap, vilket blir framträdande i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Resultaten i delstudie ett visar att kommunaktörernas principer för genom-

förande av systematiskt kvalitetsarbete gällande förskolan ofta bygger på 

skolans traditioner och förutsättningar (Lager, 2010). I och med att flera av 

kommunaktörerna ansvarade för arbetet på en övergripande kommunnivå, i 

kombination med att förskolans del i uppdraget var förhållandevis nytt, tende-

rade kommunaktörerna i genomförandet att använda redan etablerade tillväga-

gångssätt för utvärdering/systematiskt kvalitetsarbete som då hämtades från 

exempelvis grundskolan eller någon annan sektor inom kommunen. Det 

bidrog till att de modeller och mallar som användes inte var utformade speci-

fikt för förskolans unika förutsättningar. Ett exempel är att kommunaktörerna 

formulerade mål att uppnå för förskolan som enbart arbetar med mål att 

sträva mot (Skolverket, 2010). 

I takt med ett ökat fokus på styrning, kontroll och utveckling i form av 

systematiskt kvalitetsarbete har tidigare former av utvärdering av förskolans 

och fritidshemmets verksamheter övergått till att vara något mer än lokal 

utveckling (Karlsson, 2000). Systematiskt kvalitetsarbete omfattar förutom 

lokal utvärdering och utveckling nu även extern kontroll av måluppfyllelse 

samt en transparens för föräldrar och andra intresserade som önskar ta del av 

verksamheten. 

Pedagogiska praktiker – förskola och 
fritidshem 

Svensk förskola är på många sätt unik i internationella sammanhang, då den 

omfattar barn i ålder 1-53 år med en gemensam nationell läroplan. Svensk för-

skola är även internationellt erkänd för att hålla en god kvalitet (OECD, 2006; 

Sheridan, Pramling Samulesson & Johansson, 2009). Samtidigt visar Taguma, 

Litjens och Makowiecki (2012) på utvecklingsområden gällande att lärarna i 

förskolan behöver ökad vägledning i att identifiera barns behov, att anpass-

ningen till grundskolan behöver omprövas och att det behövs en reflektion 

kring nya innehållsområden i läroplanen. 

                                      
3 År 2014 var 82,8 procent av alla barn (1-5 år) i Sverige inskrivna i förskolan (93,1 procent av alla barn 4-5 år, 
2014) (Skolverket, 2015). 
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Fritidshemmet4 som en del av utbildningssystemet med högskoleutbildade 

lärare är ännu mer unikt även om det i övriga nordiska länder finns motsvarig-

heter till svenska fritidshem. På det hela taget är förskolans, förskoleklassens 

och fritidshemmets sammanlänkning med grundskolan, i ett nationellt gemen-

samt utbildningssystem med högskoleutbildade lärare som ansvarar för verk-

samheterna, unikt. 

Ur ett europeiskt perspektiv, vad gäller omsorg och utbildning för barn när 

föräldrar arbetar eller studerar, har fokus under lång tid varit på yngre barn i 

förskola (Plantenga & Remery, 2013). För de lite äldre barnen, skolbarnen, har 

skolan förväntats ta hand om barnen den tid föräldrarna arbetar eller studerar. 

Barns skoldag täcker emellertid inte upp för fullt arbetande föräldrar och är 

inte i paritet med föräldrars möjligheter till ledighet när barnen har skollov. 

Det finns således ett större behov av omsorg av barn i skolåldern än vad som 

erbjuds, i ett europeiskt perspektiv. 

I en europeisk jämförelse av kvalitet i fritidshem (out-of-school care) 

gällande de strukturella aspekterna: tillgång, kvalitet och avgiftens storlek, 

(affordability) visar sig svenska föräldrar ha en mycket god tillgång till plats i 

fritidshem (Plantenga & Remery, 2013). Anmärkningsvärt är dock att Sverige 

hamnar på 27 plats i jämförelse med 31 andra europeiska länder när de tre 

studerade aspekterna läggs samman. Det beror främst på fritidshemmens stora 

barngrupper och att det i Sverige inte finns några begränsningar vad gäller 

antalet barn i grupperna. Det höga antalet barn i grupperna5 är också något 

som återkommande uppmärksammats av Skolinspektionen (2010) och Skol-

verket (2015). Barngrupperna i svenska fritidshem har blivit drastiskt större 

samtidigt som personaltätheten under flera år sjunkit. Jämförelsen visar även 

att Sverige har haft höga krav på utbildad personal i fritidshem (Plantenga & 

Remery, 2013). Skolverkets statistik (2015) visar emellertid att mellan åren 

2009 och 2014 har andelen högskoleutbildad personal i fritidshem minskat 

med nio procentenheter6. Det unika och internationellt högt värderade med 

svenska fritidshem, med bland annat högskoleutbildad personal, ser inte ut att 

vara en realitet i svenska fritidshem idag. 

                                      
4 Fritidshem omfattar barn 6-13 år. Bland alla barn 6-9 år var 2014 antalet inskrivna barn 83,3 procent. Av alla 
barn i åldern 10-12 år var samma år 20,7 procent inskrivna. Dock finns det öppna verksamheter för de äldre 
barnen som inte redovisas i statistiken (Skolverket, 2015). 
5 En genomsnittlig barngruppstorlek i svenska fritidshem är 36,7 barn med en personaltäthet på 20,9 barn per 
vuxen (baserat på uppgifter från 2011). De nyaste siffrorna från Skolverket (2015) visar 41,1 barn per 
avdelning och 13,1 barn per vuxen. 
6 År 2014 hade endast 51 procent en högskoleutbildning samt hade endast 35 procent utbildning för arbete i 
fritidshem (Skolverket, 2015). 
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Danska fritidshem har, utifrån ett kvalitetsperspektiv, genomgått en lik-

nande utveckling kring dokumentation och utvärdering som svenska fritids-

hem. Förutsättningarna länderna emellan ser ut att vara ganska lika i och med 

att Danmark7 har lika god täckning som Sverige vad gäller fritidshemsplatser 

och även i Danmark saknas regleringar för antalet barn i grupperna. Danmark 

hamnar dock på andra plats i den europeiska jämförelsen, vilket kan bero på 

att en betydligt högre andel av personalen har pedagogisk utbildning (75 pro-

cent) i danska fritidshem. 

Danska fritidshem skiljer sig även från svenska fritidshem på det sätt att de 

inte har samma starka traditionella länkning till förskolan som svenska fritids-

hem har. I Sverige har förskola och fritidshem liknande bakgrund och fram-

växt som del av svensk social- och familjepolitik (Tallberg Broman, 2006; 

Vallberg Roth, 2001). Tidigare omfattades dessa praktiker av Socialstyrelsens 

anvisningar och rekommendationer och reglerades i Socialtjänstlagen (SFS 

1980:620; Socialstyrelsen, 1987, 1988). Förskola och fritidshem i Sverige har 

ur det perspektivet utvecklats som socialpedagogiska praktiker parallellt med 

skolan. 

Förskolans, fritidshemmets och grundskolans gemensamma uppdrag be-

står av två huvudsakliga delar, dels demokratiuppdraget: att fostra samhälls-

medborgare och dels kunskapsuppdraget: att förmedla kunskaper och utveckla 

förmågor. Demokratiuppdraget tolkas vanligen som socialt och relationellt 

lärande i en socialpedagogisk diskurs8. Kunskapsuppdraget tolkas oftast som 

länkat till ämneskunskaper i en formell skoldiskurs. Det visar att Skollag och 

läroplaner innehåller dubbla uppdrag för lärare och i praktiken kan det upp-

levas som spänningar mellan å ena sidan barns trygghet och välbefinnande 

och å andra sidan barns lärande/kunskapande samt även en spänning mellan 

individen och gruppen (Rohlin, 2012). Avhandlingens delstudier visar på 

spänningar mellan skolans formella kunskapsdiskurs och förskolans och fri-

tidshemmets fokus på socialt och relationellt lärande. 

I relation till förskola och fritidshem som vardagliga institutioner för barn 

blir även en individualiserings- och ansvarsdiskurs synlig. Diskursen skriver 

fram ett barn som ska ta ansvar, som är kompetent och självreglerande 

(Dahlberg, Moss & Pence, 2009; Emilsson, 2008; Johansson, Lindgren & 

Hellman, 2013). I diskursen kan skönjas en förskjutning av ansvar från staten 

                                      
7 Statistiken för danska fritidshem visar 11,1 barn per vuxen (Plantenga & Remery, 2013). 
8 Diskurs används i denna avhandling i relation till vad som är möjligt att säga och tänka, vem som får 
talutrymme, i vilken situation och med vilken auktoritet (Ball, 1990). 
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till individen och visar en individualisering av barndom och institution. 

Fostran handlar då om att skapa demokratiska individer (Andersson, 2013; 

Tallberg Broman, 2011; Vallberg Roth, 2001). Exempelvis visas i avhand-

lingens andra delstudie hur en framväxande individualiserings- och ansvars-

diskurs präglar lärarnas planering och genomförande av arbetet i fritids-

hemmet. 

Även om det kan utläsas många likheter mellan förskola och fritidshem i 

Sverige, vad gäller dess framväxt och historiska rötter, finns det idag stora 

skiljelinjer dem emellan. Policy i relation till utbildning, lärande och kvalitet 

har slagit igenom betydligt kraftigare inom den svenska förskolan till skillnad 

mot fritidshemmet. Som exempel på det har omfattade forskning, sedan inför-

livandet i utbildningssystemet vad gäller förskolan, riktats mot barns lärande 

och förskolans kvalitet. För fritidshemmet däremot har inte lärandebegreppet 

använts och anammats på samma sätt och än mindre beforskats. Istället har 

forskning riktats mot fritidspedagogers arbete i skolan, ofta med fokus på 

konflikter och samarbetssvårigheter, skilda yrkesroller och till viss del även 

skilda synsätt på barn och kunskap (Calander, 2000; Haglund, 2004; Hansen, 

1999). Fritidshemmet och skolans uppdrag skiljer sig åt även om dessa båda 

verksamheter omfattas av samma lag och läroplan Lgr11 samt inbegriper 

samma barn. Mot denna bakgrund behövs kunskap om vad som sker i de 

processer där policytexter om systematiskt kvalitetsarbete omsätts i förskolans 

och fritidshemmets praktiker. 

En oroande utbildningsdiskurs? 

Både förskolan och fritidshemmet har i och med införlivandet i utbildnings-

systemet gjorts till föremål för diskussioner om ”skolifiering” (Calander, 2000; 

Hansen, 1999; Karila, 2012; Strandell, 2013). Diskussionen belyser en ängslan 

för att förskolan och fritidshemmet ska bli för likt skolan vad gäller innehåll 

och form. Karila (2012) visar att det skett en förskjutning det senaste 

decenniet från Early Childhood Education (ECE) som ett demokratiprojekt 

med fokus på barns rättigheter mot en praktik med ökad användning av 

standardiserad utvärdering, där styrdokument med mål på ett tydligare sätt 

reglerar innehållet och lärandet i praktiken. Strandells studie (2013) om fritids-

hem som en investering i barn och framtid visar att fritidshem i en finsk 

kontext handlar om var barn (inte) ska vara efter skolan och inte om vad de 

ska lära sig. Med det menar Strandell att det finns ett avstånd (policy gap) 
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mellan policy och praktik, som innebär att nya styrningstekniker fått genom-

slag i policytexter men inte i fritidshemmets praktik. I denna avhandlings 

andra delstudie visas liknande resultat genom att systematiskt kvalitetsarbete 

används för att reproducera en socialpedagogisk diskurs i fritidhemmets 

praktik, trots att verksamhetens förutsättningar och innehåll förändrats 

kraftigt de senaste tjugo åren (Lager, 2015; Lager et al., 2015). Förändringar 

har skett i form av ett tydligare utbildningsuppdrag med läroplan och 

målstyrning inom ett samlat utbildningssystem samt genom att fritidshemmet 

har lokal- och innehållsintegrerats med grundskolan. 

Förskolans och fritidshemmets möte med utbildningssystemet förde sam-

man olika ansatser till utvärdering (Åsén & Vallberg Roth, 2012). Kontrasten 

blev tydligast för fritidshemmet som införlivades i en skolpraktik, där barns 

lärande i relation till uppfyllelse av nationella mål och kunskapskrav är i fokus 

(Andersson, 2013; Gustafsson, 2003; Rohlin, 2012). I skolan används resultat 

från obligatoriska nationella prov till viss del för att utvärdera skolans verk-

samhet och resultaten gör det även möjligt att jämföra skolor med varandra. 

Inom fritidshemmets verksamhet finns inga individuella kunskapskrav att 

mäta, utan målen i läroplanen Lgr11 som omfattar fritidshemmets verksamhet 

är av en mer kunskapsövergripande karaktär som beaktar demokratiska, soci-

ala och kommunikativa aspekter. 

Skilda ansatser för utvärdering samt fokus på olika målområden i läropla-

ner visar på spänningar inom det svenska utbildningssystemet, vilket har 

synliggjort utvärderingens dubbla funktioner: kontroll och utveckling. I 

spänningsfältet finns utvärdering som mätbara tester och kontroll av individ-

uella kunskaper i relation till mål att uppnå och utvärdering i relation till mål 

att sträva mot i syfte att utveckla verksamheten. Det figurerar en liknande 

variation av utvärderingsmetoder inom flera länder men inget land har fokus 

på enbart kontroll eller utveckling även om det ibland framförs motsatser 

mellan en anglosaxisk tradition (kontroll) och en skandinavisk tradition (ut-

veckling) för utvärdering (OECD, 2006; Åsén & Vallberg Roth, 2012). 

Utvärdering som kontroll och utveckling uppträder samtidigt oavsett geo-

grafiskt sammanhang men kontroll eller utveckling betonas olika mycket i 

skilda sammanhang. Som en följd av reformer i det svenska utbildnings-

systemet samt ett ökat fokus på systematiskt kvalitetsarbete synliggörs spän-

ningsfältet mellan kontroll och utveckling i förskolans och fritidshemmets 

praktiker. 
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Policystudier 

Som nämndes inledningsvis är avhandlingen en policystudie av systematiskt 

kvalitetsarbete i kommunen, förskolan och fritidshemmet. Policystudier är 

studier av genomförande och innefattar processer där policy tolkas, anpassas 

och genomförs i praktiken (Municio, 1995). Genomförandet kan beskrivas 

som en transformationsprocess där policy omförhandlas och omvandlas av 

lärare och andra aktörer i sina respektive praktiker. 

I avhandlingen studeras policy både som text och som praktik (Ball, 1993). 

Policytexter är ideologiska och skapade i specifika historiska och politiska 

sammanhang (Codd, 1988). Det innebär att policytexter kommer att läsas och 

tolkas på olika sätt beroende på vem som läser och i vilket sammanhang. I 

avhandlingen är det nationella, kommunala och lokala texter om systematiskt 

kvalitetsarbete som avses. I policytexter synliggörs makt, förhandlingar och 

diskurser. Diskurser i policytexter kan sägas spegla regler och normer inom ett 

specifikt sammanhang, där ett begrepp som till exempel kvalitet omtalas och 

används på ett specifikt sätt (Ball, 1990). Policytexter innehåller ofta flera 

diskurser, vilket bidrar till att de ”talar” med skilda röster beroende på vilka 

diskurser som ges utrymme såväl i formandet av policytexten som i praktiken 

där den används. Effekterna av dessa skilda diskurser gör policytexter 

pluralistiska, vilket ger upphov till ett vitt spektrum av tolkningar när texten 

ska omsättas i handling i de praktiker den är tänkt att styra och utveckla. Det 

kan till exempel i tolkning av Skollagen utläsas flera syften med systematiskt 

kvalitetsarbete: kontroll, utveckling och en ambition att visa upp verksam-

heten för intresserade samt synliggöra olika ansvarsområden (Ball, 2003; 

Dahlberg et al., 2009; Lager, 2010; Sheridan, 2001). Skilda diskurser i texter 

kan ge konsekvenser för hur exempelvis kvalitet arbetas med i praktiken samt 

hur praktiken granskas och utvecklas (Ball, 2003; Eidevald, 2013: Grek, Lawn, 

Lingard & Varjo, 2009; Power, 1997). Det är således genom användandet i 

den sociala praktiken som eventuella intressekonflikter i policytexterna blir 

synliga (Codd, 1988). 

Policy som praktik är där policy i text används (Ball, 1993). När policy-

texter används och omsätts i sociala praktiker av aktörer (t.ex. lärare) innebär 

det att texterna tolkas, anpassas och genomförs i en specifik praktik (Ball, 

2006; Ball et al., 2012, Municio, 1995; Ozga, 2000). Processerna där policy i 

text blir ”put into practice” (Ball et al., 2012, s. 3) är viktiga för denna 

avhandling i syfte att belysa hur policytexter om systematiskt kvalitetsarbete 
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anpassas till hur man inom organisationen arbetat tidigare, det vill säga till 

etablerade handlingsmönster, normer, regler och värderingar (Czarniawska, 

2005; Powell & DiMaggio, 1991). 

Policytexter är även olika utformade på så sätt att de mer eller mindre 

uppmanar till handling (Ball et al., 2012). Skollagen där uppdraget om 

systematiskt kvalitetsarbete skrivs fram från ett nationellt perspektiv, kan ses 

som en policytext som direkt manar till handling då texten beskriver skilda 

aktörers olika ansvar för genomförandet. Genom anpassning till institutionella 

faktorer och diskurser i den specifika praktiken (t.ex. förskolan eller fritids-

hemmet) rekontextualiseras policyn. Med rekontextualisering avses i denna 

avhandling hur policytexter om systematiskt kvalitetsarbete artikuleras och 

förs samman i olika praktiker och sammanhang samt reglerar och strukturerar 

dessa (Bernstein, 2003). När Skollagen tolkas och används i en annan specifik 

praktik, än där den formulerats, förs den in i ett nytt sammanhang och blir 

anpassad till de institutionella och diskursiva förutsättningar som finns i den 

”nya” praktiken, det vill säga, kommunen, förskolan och fritidshemmet. Poli-

cytexter om systematiskt kvalitetsarbete rekontextualiseras således genom 

användandet av dem i pedagogiska praktiker, där de tolkas och genomförs i 

relation till praktikens förutsättningar. 

Policyprocessen, där olika aktörer tolkar och anpassar policytexter och 

genomför policy i praktiken, handlar i avhandlingen om hur kommunaktörer 

och lärare försöker skapa mening med policytexter om systematiskt kvalitets-

arbete i sin vardag, enactment. Policy enactment som det används av Ball et al. 

(2012) och i den här avhandlingen är svårt att översätta till ett svensk ord. Det 

engelska ordet enactment motsvarar i denna avhandling: när lärare och andra 

aktörer försöker skapa mening med policytexter genom användandet i prak-

tiken. 

Konsekvenserna av ny policy är svåra att förutse på grund utav att policys 

väg är svår att strukturera och kontrollera (Pressman & Wildavsky, 1973). Det 

går alltså inte att på förhand uttala sig om hur införandet av systematiskt 

kvalitetsarbete i kommunen, förskolan och fritidshemmet kommer att genom-

föras. Rekontextualiseringen skapar ett avstånd (policy gap) mellan policy som 

text och policy som praktik (Supovitz & Weinbaum, 2008). Genom en policy 

enactment-analys blir det emellertid möjligt att följa hur diskurser förs 

samman genom lärares, rektors och andra kommunaktörers användning av 

policy i praktiken. 
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Problemformulering 

Kappan har hittills synliggjort att vardagen i förskola och fritidshem upprätt-

hålls och (om-)skapas beroende på vilka diskurser som förs samman av aktör-

erna i den specifika praktiken samt att praktikens institutionella och diskursiva 

förutsättningar påverkar vilka tolkningar och genomföranden som blir möj-

liga. I avhandlingens delstudier framträder diskurser om kvalitet och lärande i 

aktörernas för-givet-taganden, normer och etablerade handlingsmönster. I 

relation till systematiskt kvalitetsarbete blir främst två diskurser relevanta: dels 

en socialpedagogisk diskurs med rötter från förskola och fritidshem där 

grupporienterad verksamhet samt social och relationell kunskap fokuseras, 

dels en utbildningsdiskurs kännetecknad av skolans principer för styrning 

samt tester av individuell, formell skolkunskap. 

Genom avhandlingens policyanalys länkas nya styrningsideal, kommunali-

seringen av skolan och ett samlat utbildningssystem till uppdraget om syste-

matiskt kvalitetsarbete. I förskola och fritidshem har tidigare fokus på utveck-

ling av den egna verksamheten övergått till att också omfatta uppföljning och 

utvärdering av verksamheterna för att se om de uppfyller kraven i läroplan-

ernas mål. Hur systematiskt kvalitetsarbete genomförs i praktiken beror på 

rekontextualisering av de diskurser och perspektiv på exempelvis kvalitet som 

är dominerande inom såväl organisationen som i rådande policytexter (för en 

diskussion om perspektiv på kvalitet, se Lager, 2010). Vad systematiskt kvali-

tetsarbete i pedagogisk verksamhet rekontextualiseras till varierar därför. 

Förskola och fritidshem ses traditionellt som grupporienterade verksam-

heter med fokus på barns sociala och relationella lärande (Bennett, 2008; 
Jansson, 1992; Johansson & Ljusberg, 2004; SOU 1974:42; SOU 1997:21). Till 

detta knyts under 1990-talet en utbildningsdiskurs med fokus på lärande i 

relation till mål och kunskapskrav. I början av 2000-talet läggs kvalitets-

kontroll till som en ytterligare aspekt. Det visar att uppdraget i praktiken för 

lärarna är komplext och ger utrymme för flera diskurser att rekontextualiseras, 

vilket skapar spänningar i praktiken (Rohlin, 2012). 

Spänningsfältet som innefattar både kontroll av individen och utveckling 

av verksamheten synliggörs i olika utvärderingstraditioner och blir framträ-

dande i förskolans och fritidshemmets möte med skolans traditioner och 

normer (Åsén & Vallberg Roth, 2012). I ett skolperspektiv är systematiskt 

kvalitetsarbete vanligen associerat till kunskapskrav, formell skolkunskap och 

mätbar måluppfyllelse av individuella kunskaper. Fritidshemmet och förskolan 
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associeras traditionellt främst med socialt och relationellt lärande. Styrningens 

principer av skolan omfattar idag även förskolan och fritidshemmet, som 

också förväntas redovisa resultat från sina verksamheter i relation till nation-

ella mål och krav på systematiskt kvalitetsarbete. Samtidigt är det kommunens 

resurser och organisatoriska principer som skapar förutsättningar för utform-

ningen av verksamheterna lokalt. Kommunens rutiner och normer för organi-

sering ger ramarna för det konkreta genomförandet av arbetet i förskola och 

fritidshem. Kommunala aktörer som till exempel politiker, utvecklingsledare, 

kvalitetssamordnare, rektorer och förskolechefer tolkar, anpassar och genom-

för uppdraget om systematiskt kvalitetsarbete i relation till kommunens 

organisatoriska principer för att skapa mening i det redan pågående arbetet 

(Ball et al., 2012). Lärare i förskolan och fritidshemmet tolkar och anpassar 

även de uppdraget och genomför det i syfte att skapa mening för dem i 

arbetet med barn och kollegor. Resonemanget ovan om aktörernas tolkningar 

av uppdraget belyser relationen mellan struktur och aktör, som i avhandlingen 

ses som tätt sammanlänkade och integrerade med varandra (Municio, 1995). 

I de processer där policy tolkas, anpassas och genomförs i relation till 

institutionella förutsättningar blir spänningsfält mellan struktur – aktör, 

kontroll – utveckling samt individ – grupp framträdande och betydelsefulla. 

Avhandlingen har som ambition att gå bortom dessa polariseringar i syfte att 

ta ett helhetsperspektiv, där individ och verksamhet, aktör och struktur, 

kontroll och utveckling ses som integrerade i ett systematiskt kvalitetsarbete. I 

ett pedagogiskt perspektiv på kvalitet är kunskap om individens lärande 

nödvändig för att bedöma verksamhetens kvalitet, likväl borde verksamhetens 

kvalitet vara nödvändig vid bedömning av individens kunskaper och för-

mågor, då lärande sker i en kontext (Sheridan, 2007, 2009). Utgångspunkten i 

föreliggande avhandling är att systematiskt kvalitetsarbete genomförs i en 

omskapande process. Aktörer i olika sammanhang och praktiker förväntas 

tolka och genomföra uppdraget i praktiken, där policytexter om systematiskt 

kvalitetsarbete rekontextualiseras till konkreta genomföranden i praktiken. 

Syfte och frågeställningar 

Avhandlingens övergripande syfte är att genom policyanalys utforska hur 

systematiskt kvalitetsarbete genomförs i praktiken. Genom en syntes av två 

delstudier skapas kunskap om systematiskt kvalitetsarbete i kommunen, för-

skolan och fritidshemmet. Forskningsfrågorna är följande: 
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 Hur organiseras förskolans systematiska kvalitetsarbete av utvalda 

kommunaktörer? 

 Hur rekontextualiseras policy om systematiskt kvalitetsarbete i fritids-

hemmets praktik? 

Syfte och frågor specificeras ytterligare i studiens olika delar (se nedan). 

Avhandlingens design och disposition 

Föreliggande avhandling är en sammanläggning av två delstudier om syste-

matiskt kvalitetsarbete som presenterats i tre vetenskapliga texter. Detta visas i 

figur ett nedan: 

 Delstudie I  Delstudie II  

Syfte  Det övergripande syftet är att stu-
dera organisering av systematiskt kva-
litetsarbete i kommuner. Mer specifikt 
är syftet att få kunskap om de 
nyckelpersoner som utsetts att 
delta i utbildningsinsatsen Kvalitets-
arbete i förskolan, hur de organiserar 
för kvalitet och hur de får legiti-
mitet och arbetar för att stabilisera 
kommunens kvalitetsarbete.  

Syftet är att utforska rekontextuali-
sering av systematiskt kvalitetsarbete i 
fritidshemmets praktik. I utforskan-
det av policyprocessen med fo-
kus på kvalitetsarbete följs två 
lärares sense-making/enactment 
av policy när de planerar, doku-
menterar och utvärderar fritids-
hemmets kvalitet och barns 
måluppfyllelse i relation till nat-
ionella och lokala policytexter.  

Genomförande  Åren 2006-2007 genom att följa 
utbildningsinsatsen genom ett 
forskningsprojekt.  

År 2012 genom fältarbete på ett 
fritidshem.  

Praktik i fokus  Kommunen med fokus på för-
skolan. 

Fritidshemmet  

Presenterat som  Licentiatavhandling september 
2010. (Delstudie I) 

Två vetenskapliga artiklar, 2015. 
(Delstudie IIa och IIb)  

Figur 1. Avhandlingens design.  

Figuren visar avhandlingens olika delstudier, dess genomförande och fokus.  

Den första delstudien är en licentiatuppsats som med organisationsteoretisk 

förståelse och nyinstitutionella verktyg utforskar hur systematiskt kvalitets-

arbete genomförs i ett kommunsammanhang: Att organisera för kvalitet: En studie 

om kvalitetsarbete i kommunen och förskolan (Lager, 2010). Delstudie två utforskar 

systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem utifrån ett intresse för hur policy re-

kontextualiseras i praktiken: IIa: Systematic quality development work in a Swedish 

leisure-time centre (Lager et al., 2015) och IIb: ’Learning to play with new friends’: sys-

tematic quality development work in a leisure-time centre (Lager, 2015). 
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Delstudierna 

I syfte att tydliggöra de ingående delstudierna och deras inbördes relation 

redogörs här för deras begränsningar och möjligheter. 

Kommunaktörerna i delstudie ett är utvalda av sin kommun som ”nyckel-

personer9” i kommunens kvalitetsarbete. Genom deltagande i ett Skolverks-

projekt med fokus på uppdraget om kvalitet och kvalitetsredovisning10 följs 

dessa aktörer i relation till uppdraget i sin hemkommun. Genom policytexter, 

intervjuer och observationer analyseras deras tal, idéer och strategier för ge-

nomförande av systematiskt kvalitetsarbete, där även kommunens redan eta-

blerade handlingsmönster för uppdraget studeras. Kommunaktörerna utgörs 

av utvecklingsledare, kvalitetssamordnare, rektorer, förskolechefer, special-

pedagoger och förskollärare. Flera av kommunaktörerna har ansvar för kva-

litetsarbetet inom hela utbildningsområdet i sin kommun, det vill säga även 

grundskolan inklusive fritidshemmet. Några få av dem har endast ansvar i re-

lation till förskolan. Delstudie ett presenteras i licentiatuppsatsen (Lager, 

2010). 

I delstudie två följs en rektors och två lärares arbete med uppdraget om 

systematiskt kvalitetsarbete i praktiken. Fritidshemmets pedagogiska praktik 

studeras och analyseras i relation till rektors och lärares arbete och menings-

skapande i praktiken. Delstudie två presenteras i två vetenskapliga artiklar där 

den första (IIa) förbinder kommunarenan, genom rektor och lokala policy-

texter, med lärarnas meningsskapande i fritidshemmets praktik. Den andra 

artikeln (IIb) har fokus på lärarnas meningsskapande i systematiskt kvalitets-

arbete genom barns lek. På detta sätt bildar de tre texterna (I licentiat-

uppsatsen, artikel IIa och artikel IIb), som denna avhandling utgörs av, en 

kedja från kommunövergripande strategier för genomförande, genom rektors 

meningsskapande kring uppdraget tillsammans med lärare, vidare in i den 

pedagogiska praktiken, där lärare i sitt arbete med barns lek skapar mening 

genom att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera sitt arbete. 

Avhandlingens delstudier är emellertid inte direkt sammankopplade med 

varandra i den betydelsen att det inte är förskolans pedagogiska praktik i 

någon av de studerade kommunerna i delstudie ett som följs i delstudie två. 

                                      
9 Inom projektet benämns kommunaktörerna som nyckelpersoner, även i licentiatuppsatsen (Lager, 

2010). I Kappan benämns de som kommunaktörer. 
10 Kravet på kvalitetsredovisning avskaffades i samband med införandet av nya skollagen (SFS 

2010:800). Istället slås fast att det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. 
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Fritidshemmets praktik är valt utanför den första delstudiens kontext men 

delstudie två är grundad i och designad utefter kunskap och erfarenheter gene-

rerade i delstudie ett. 

Genom sammanlänkningen av de olika ingående delstudierna skapas både 

möjligheter och begränsningar. En begränsning är att det inte finns någon 

reell kedja från kommunaktörerna i delstudie ett till fritidshemmets pedagog-

iska praktik. Inom delstudie ett fanns inte möjlighet att följa någon av de 

förskolor som eventuellt blev involverade i kommunaktörernas genom-

förande. Fritidshemmet i delstudie två har på samma sätt ingen direkt bäring i 

det genomförande som kommunaktörerna i delstudie ett beskriver. Jag kan 

alltså inte i denna avhandling uttala mig om vilka eventuella uttryck i form av 

konkret genomförande som åstadkoms i förskolors pedagogiska praktik i de 

kommuner som deltog i delstudie ett. På samma sätt kan jag inte uttala mig 

om huruvida lärarnas konkreta genomförande i delstudie två är ett direkt 

resultat av kommunaktörernas genomförande i delstudie ett. Däremot bildar 

de skilda delstudierna tillsammans värdefull kunskap om systematiskt kvali-

tetsarbete i kommun, förskola och fritidshem. 

Kappan bildar även en syntes genom användandet av nyinstitutionell 

teoribildning och policy enactment-teori i syfte att dels integrera aktör och 

struktur, dels integrera makro- och mikroperspektiv av systematiskt kvalitets-

arbete (Ball et al., 2012; Czarniawska, 2005). 

Avhandlingens kapitelstruktur 

Avhandlingen består av två delar: en kappa och tre vetenskapliga texter. 

Kappan innehåller förutom detta inledande kapitel, ett kapitel om tidigare 

forskning i relation till systematiskt kvalitetsarbete i förskola, fritidshem och 

skola. Därefter följer ett kapitel som redogör för avhandlingens teoretiska 

utgångspunkter med fokus på de två teorier som använts i de olika 

delstudierna: nyinstitutionell teoribildning och policy enactment-teori. Det 

följs av ett kapitel som redogör för studiens dataproduktion i de olika 

delstudierna. Därefter följer ett kapitel som sammanfattar delstudiernas 

resultat och introducerar syntesen av delstudierna. Avslutningsvis diskuteras 

delstudiernas sammantagna resultat i ett metaperspektiv. Sist i kappan ligger 

en engelsk sammanfattning. Efter kappan ligger de tre texterna i sin helhet. 
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Forskning om systematiskt 
kvalitetsarbete 

Systematiskt kvalitetsarbete utforskas i avhandlingen som en policystudie 

innefattande relationen mellan statliga intentioner, kommunaktörers genom-

förande samt lärares tolkningar, anpassningar och genomförande av policy i 

en pedagogisk praktik. Utifrån syftet att utforska hur systematiskt kvalitets-

arbete genomförs innehåller kapitlet tidigare forskning med frågor dels kring 

kvalitet, dokumentation och utvärdering i utbildning, dels frågor om syste-

matiskt kvalitetsarbete i relation till barns lärande och verksamheters utveck-

ling. Kapitlet avser även att belysa de olika faser som systematiskt kvalitets-

arbete innefattar även om dokumentation är den fas som vanligtvis lyfts fram i 

forskning. 

I sammanhanget bör nämnas att forskningsfältet Early Childhood 

Education (ECE) och specifikt förskolans kvalitet är ett område som befors-

kats under en längre tid både internationellt och nationellt. Fritidshemmet 

däremot är inte beforskat, varken internationellt eller nationellt, vare sig gäl-

lande kvalitet eller systematiskt kvalitetsarbete. Därför innehåller kapitlet 

forskning med fokus på kvalitet, utvärdering och systematiskt kvalitetsarbete 

där förskola, fritidshem och grundskola utgör exempel. 

Kvalitet och utvärdering 

Kvalitet och utvärdering är två vanligt förekommande begrepp i relation till 

systematiskt kvalitetsarbete. Begreppen innebär olika saker i skilda kontexter 

och används således på olika sätt beroende på sammanhanget. I texten nedan 

visas kvalitet och utvärdering i några av dessa sammanhang. Inledningsvis be-

lyses begreppet kvalitet. 

Kvalitetsbegreppet 

Målstyrning av utbildning i kombination med ett ökat fokus på systematiskt 

kvalitetsarbete sätter fokus på begreppet kvalitet. Kvalitet i sig är svår-

definierat och kan inte förstås som ett konstant och generellt begrepp (Bergh, 
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2011; Bjørnøy Sommersel, Vestergaard & Søgaard Larsen, 2013; Kärrby, 1997; 

Munton, Mooney & Rowland, 1995). Skilda länders olika styrdokument, likväl 

kulturella villkor och värderingar, har betydelse för att begreppet uppfattas 

som både subjektivt och värdeladdat. Flera forskare inom fältet är dock eniga 

om att det i en nationell kontext är väsentligt med en definition och menar att 

det går att enas om gemensamma begrepp att använda när forskare benämner 

kvalitet i utbildningssammanhang (Ishimine, Tayler & Bennett 2010; Mooney 

2007; Munton et al., 1995; Sheridan, 2009; Sylva et al., 2006). 

Enligt Bergh (2011) är kvalitetsbegreppet i en svensk kontext mer sam-

stämmigt på en nationell policynivå än vad det är i lokala praktiker. Under 

1980- och 1990-talet fanns i policy ett tydligt utbildningsperspektiv på kvalitet, 

som innebar fokus på samhälleliga och demokratiska värden, men på sent 

1990-tal och framåt har kvalitet gått över till att fokusera resultat i ett neo-libe-

ralt perspektiv (Grek et al., 2009; Ozga, Dahler-Larsen, Segerholm & Simola, 

2011). Det innebär bland annat att kvalitetsbegreppet idag associeras med 

effektivitet, kontroll och individuella prestationer. 

Omstruktureringen av utbildningssystemet bidrog till att marknadstermer i 

relation till kvalitet växte fram och termerna blev till viss del även gällande i 

pedagogiska praktiker (Danielsen, Kampmann & Rasmussen, 2010; Åsén, 

2002). För förskolans del visar delstudie ett att olika ansatser till kvalitet och 

utvärdering främst vuxit fram ur den pedagogiska praktiken. Dessa ansatser 

utmanas i relation till de nyare styrningstekniker som är kopplade till New 

Public Management och Quality Assurance and Evaluation, som har ett mer 

kontrollfokuserat synsätt på kvalitet (Grek et al., 2009; Ozga et al., 2011). 

Kontroll- och resultatbaserad kvalitet är i detta sammanhang relaterat till upp-

nåendemål, till skillnad från det något vidare begreppet måluppfyllelse som 

enligt Bergh (2011) även inkluderar demokratiska, sociala och kommunikativa 

aspekter uttryckta som mål att sträva mot. Den nordiska modellen för utbild-

ning som ofta associerats med jämlikhet och social rättvisa utmanas således i 

takt med att nya tekniker för utvärdering och kontroll av kvalitet växer fram 

(Hudson, 2011). 

I ett relativt perspektiv på kvalitet talas om meningsskapande istället för 

kvalitet och företrädare för detta perspektiv ser pedagogisk dokumentation 

som ett möjligt verktyg att utveckla praktiken med (Dahlberg et al., 2009). Ett 

relativt perspektiv på kvalitet och meningsskapande innebär att mening skapas 

i möte och dialog mellan människor och dokumentationen. 
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Persson (2015) finner i en forskningsöversikt att lärarens relationella 

kompetens i att skapa pedagogiska möten är avgörande för en kvalitativ och 

likvärdig förskola. Pedagogisk kvalitet innebär att vi kan enas om vissa 

aspekter som är bra för barn i ett intersubjektivt perspektiv (jfr. Munton et al., 

1995). Pedagogisk kvalitet utgår från den lärandes perspektiv och omfattar 

lärandesituationen i ett holistiskt perspektiv där flertalet aspekter av kvalitet, 

som till exempel strukturer, processer, innehåll och resultat, sätts samman till 

en helhet (Kärrby, 1997; Sheridan, 2007, 2009). Sheridan betonar att peda-

gogisk kvalitet är ingenting i sig självt utan skapas och utvecklas i möten 

mellan människor, mellan lärare och barn samt barn och omgivning. 

Kvalitet kan sammanfattningsvis dels förstås som målrationellt, värde-

laddat och kontextuellt, dels förstås utifrån marknadsanpassade samt relativa 

och pedagogiska perspektiv där möten mellan människor, lärare och barn 

tillskrivs mening. 

Utvärdering av kvalitet i kommunen och praktiken 

Utvärdering genomfördes tidigare i relation till den egna verksamhetens kvali-

tet, men omstruktureringen av utbildningssystemet med bland annat införande 

av målstyrning, förändrade relationerna mellan stat, kommun och lokal 

praktik. De förändrade relationerna medförde en dubbel styrkedja där staten 

styr med intentioner och mål i läroplaner och kommunen med resurser, vilket 

medför dilemman i praktiken för lärare (Jarl, Kjellgren & Quennerstedt, 2007; 

Lindensjö & Lundgren, 2005). Det är i kommunernas pedagogiska verksam-

heter som policytextens multipla intentioner kring omsorg och utbildning för-

väntas omsättas till en konkret praktik. Multipla intentioner leder till att utvär-

deringen ser ut att fylla dubbla funktioner: kontroll och utveckling i relation 

till nationella mål. 

Nya former för utvärdering i en neo-liberal anda menar Segerholm (2012) 

resulterar i en praktik som ständigt mäter och visar upp kvalitet. Om kommu-

nen och den lokala praktiken förutsätter att policy implementeras med ratio-

nella modeller i ett top-downperspektiv framstår systematiskt kvalitetsarbete 

som allt för numeriskt och tidsödande. Top-downmodeller med tydlig mål-

rationalitet har också ifrågasatts, då de inte ser ut att förändra praktiker i 

önskad riktning (Municio, 1995). 

Forskning som istället lyfter den lokala praktiken och aktörernas roll i 

skapandet av policy är till exempel den av Lipsky (1980) formulerade analysen 
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om gräsrotsbyråkrater (Municio, 1995). Lipskys analys innebär att de lokala 

aktörerna, lärarna, tillskrivs handlingsutrymme i och med att de i sitt arbete 

försöker skapa mening med policyuppdraget. Danielsen et al. (2010) samt 

Elfström (2013) visar att dokumentation och utvärdering genererad i den 

lokala praktiken kan användas som grund för verksamhetsutveckling och upp-

följning. Pedagogisk dokumentation ges som ett exempel som kan fungera 

dels som formativ11 utvärdering till stöd för barns lärande och menings-

skapande, dels som materiella fysiska objekt som finns kvar och kan användas 

termins- eller läsårsvis vid en summativ utvärdering av verksamheten. De ut-

värderingar som baseras på pedagogisk dokumentation menar Elfström (2013) 

skulle kunna ligga till grund för kontroll, bedömning och utveckling av 

verksamheten i ett kommunsammanhang. Även Danielsen et al. (2010) menar 

att kvalitativa utvärderingar kan ligga till grund för beslut inom kommunens 

förvaltning genom tillit till den lokala praktiken. 

Utvärderingens dubbla funktioner synliggörs dels genom lärarnas behov av 

att veta att deras arbete fungerar, dels genom kommunaktörernas behov av att 

legitimera verksamheten med att visa att skattepengarna används på ett klokt 

sätt. Resonemanget synliggör olika logiker: det administrativa förnuftet och 

språket följer ekonomins logik medan det pedagogiska förnuftet följer en logik 

som mer handlar om barns välbefinnande samt sociala och kulturella villkor 

(Danielsen et al., 2010). Kontroll och utveckling interagerar följaktligen 

genom utvärderingens dubbla funktioner. 

Systematiskt kvalitetsarbete relaterat till barns 
lärande och verksamheters utveckling 

Systematiskt kvalitetsarbete är ett relativt nytt begrepp och har ersatt delar av 

den forskning som tidigare riktats mot utvärdering av kvalitet. Systematiskt 

kvalitetsarbete innefattar flera olika faser som sker i en kontinuerlig och syste-

matisk process. Tidigare har fokus varit på exempelvis faserna planering eller 

utvärdering och i Skollagen (SFS 2010:800) visas att dessa faser, jämte genom-

förande och uppföljning, alla innefattas av det systematiska kvalitetsarbetet. 

Skollagen understryker även att alla faserna ska dokumenteras. Analys och 

                                      
11 Formativ bedömning/utvärdering beskrivs ofta som utvärdering för lärande/utveckling och utgår från 
framåtsyftande processer. Summativ bedömning/utvärdering är en utvärdering av lärande/utveckling som 
utgår från resultat av avslutade processer i form av till exempel betyg och provresultat (se bla. Lundahl & 
Folke-Fichtelius, 2010). 
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bedömning av resultat görs i relation till de nationella mål som finns i läropla-

nerna. I relation till resultat är bedömning en annan del av forskning som växt 

fram kring systematiskt kvalitetsarbete. Det är dock svårt att finna forskning 

som fokuserar samtliga nämnda faser, både nationellt eller internationellt, då 

begreppet är förhållandevis nytt (och svenskt). 

Systematiskt kvalitetsarbete förväntas genomföras på olika sätt beroende 

på hur det rekontextualiseras i den enskilda praktiken. Vilka diskurser om 

kvalitet, lärande och barn som förs samman har betydelse för huruvida 

systematiskt kvalitetsarbete uppfattas som stödjande eller ej för barns lärande. 

Nedan beskrivs systematiskt kvalitetsarbete utifrån tre perspektiv: performa-

tivitet12 i kvalitetsredovisningar, komplexiteten i uppdraget och det vardags-

nära arbetet. 

Performativa aspekter av systematiskt kvalitetsarbete 

Andersson (2013) och Hjalmarsson (2013) menar att målstyrningen av fritids-

hemmets verksamhet har förändrat aktiviteterna i fritidshemmen på så sätt att 

en socialpedagogisk ansats till lärande inte erkänns i kvalitetsarbetet. De menar 

att kvalitetsredovisningarna, som den årliga sammanställning enheter och 

kommuner vanligen gör av det systematiska kvalitetsarbetet, begränsar kun-

skapsmöjligheterna i fritidshem genom att barns sociala trygghet är bortom 

vad som kan mätas, utvärderas och kontrolleras. Kvalitetsredovisningar är, 

enligt Saar, Löfdahl och Hjalmarsson (2012), fabrikationer som visar på ett 

avstånd (policy gap) mellan de aktiviteter som pågår i vardagen och de 

aktiviteter som visas upp i kvalitetsredovisningarna. Kvalitetsredovisningarna 

blir då enbart performativa fabrikationer som döljer social utveckling och 

socialt lärande, vilket innebär att fritidshemmets lärande inte erkänns i en skol- 

eller kvalitetsdiskurs. 

Hjalmarsson (2013) menar att kvalitetsredovisningarnas innehåll utmanar 

vilken bild av fritidshem som tillåts att existera och visar som exempel att 

statliga inspektioner kritiserat fritidshemmens ökade inslag av barns fria lek. 

Av den anledningen synliggörs kanske inte lek i praktikens dokumentationer 

fastän den utgör en stor del av innehållet i praktiken. Forskning visar också att 

barns möjlighet till lek har marginaliserats i nationella styrdokument inom 

norden (i Sverige avses Lgr11) vilket Øksnes, Knutas, Ludvigsson, Falkner 

                                      
12 Enligt Ball (2003) handlar performativitet om tekniker och kulturer för bedömning och styrning som 
bygger på jämförelser, belöningar och sanktioner. Enskilda individers eller organisationers skildringar av sitt 
arbete utgör då mått på till exempel kvalitet. 
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och Kjaer (2014) menar är i strid med barnkonventionen. Deras forskning 

visar hur lek tonas ner och att lärande lyfts fram när fritidshemmets innehåll 

och mål skrivs fram i styrdokument. De menar därmed att lekens plats i barns 

institutionaliserade liv försummats på en statlig policynivå och kopplar lekens 

försummade plats till skolifiering av fritidshemmets verksamhet och menar att 

det behövs en vidgad syn på lek i styrdokumenten (Karila, 2012; Strandell, 

2013; Øksnes, 2008a, 2008b). 

Andersson (2013) och Insulander och Svärdemo Åberg (2014) visar att fo-

kus på kvalitet föranleder ett individualiserat synsätt på barn och barns 

lärande. Insulander och Svärdemo Åberg (2014) har studerat vilken kunskap 

som erkänns i förskolans systematiska kvalitetsarbete och finner att individen 

framhävs trots att förskolepedagogik grundar sig i en grupporienterad verk-

samhet med en helhetssyn på verksamheten. Ett exempel på detta är doku-

mentation, vilket är den fas av det systematiska kvalitetsarbetet som ofta be-

lyses i både forskning och praktik. Det visar sig att de dokumentationsformer 

som används i praktiken ofta innehåller bedömningar av enskilda barn, även 

om det inte är främsta syftet med dokumentationen (Alasuutari, Markström & 

Vallberg-Roth, 2014). 

Ett komplext och motstridigt uppdrag 

Insulander och Svärdemo Åberg (2014) visar att det uppkommer komplexa 

och motstridiga förhållningssätt till förskolans uppdrag inom kommunen ef-

tersom systematiskt kvalitetsarbete involverar flertalet aktörer i skilda 

sammanhang. För att kunna skapa en helhet i det systematiska kvalitetsarbetet 

krävs insikt om hur strukturella och processuella aspekter av verksamheten 

samverkar. Vad som sker i samspel mellan barn-barn och barn-lärare måste 

också ses i relation till de yttre ramar som finns för verksamheten (Insulander 

& Svärdemo Åberg, 2014). Eidevald (2013) argumenterar för att det är av stor 

betydelse att lärare vet vilken teoretisk grund de står på när de dokumenterar, 

likväl är medvetna om vilken teoretisk grund styrdokumenten vilar på. 

Eidevald skriver att systematiskt kvalitetsarbete kommer att ta sig skilda rikt-

ningar beroende på vilken inriktning lärarna säger sig arbeta utefter (vilket då 

även bör gälla andra aktörer som arbetar med systematiskt kvalitetsarbete 

inom kommunen). 

Uppdraget blir än mer komplicerat då policy i vare sig text eller praktik 

innehåller en ren diskurs, utan policy som rekontextualiseras genom 
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användning i praktiken innehåller en blandning av olika diskurser (Ball et al., 

2012; Codd, 1988). Det betyder att oavsett om praktiken säger sig arbeta med 

systematiskt kvalitetsarbete enligt en tydlig målrationalitet eller utifrån men-

ingsskapande, så kommer rekontextualiseringen medföra kombinationer av 

diskurser (Bernstein, 2003). Ett exempel på detta är Vallberg Roths forskning 

(2012, 2015) som visar att oavsett vilken uttalad inriktning förskolor säger sig 

arbeta utefter existerar ofta flera vitt skilda dokumentationsformer som 

underlag i det systematiska kvalitetsarbetet. 

I en fritidshemskontext medför de ökade krav som ställs på systematiskt 

kvalitetsarbete förändrade förväntningar på både arbetslag och enskilda lärare 

(Andersson, 2014). De tolkningar lärare i fritidshem gör av sitt uppdrag, och 

även andra lärarkategoriers tolkningar av uppdraget i fritidshem, påverkar det 

handlingsutrymme lärarna har. Enligt Andersson (2014) har handlingsut-

rymmet sedan inträdet i utbildningssystemet beskurits av främst strukturella 

faktorer som till exempel större barngrupper, förändrad lokaltillgång, min-

skade ekonomiska ramar och otydlig styrning. Främst är det barns möjlighet 

till tid med vuxna som har begränsats, vilket är anmärkningsvärt i relation till 

Perssons (2015) forskningsöversikt om betydelsen av lärarens relationella 

kompetens i att skapa pedagogiska möten med barn. 

Lärarna i Anderssons studie (2013, 2014) framstår som ambivalenta till de 

krav som ställs på systematiskt kvalitetsarbete: de är kritiska till formella krav 

på transparent redovisning samtidigt som de anser sig vara de som är bäst 

lämpade att bedöma verksamheten i fritidshemmet. Trots de försämrade vill-

kor som getts lärare i fritidshem förväntas de i högre grad dokumentera och 

redovisa sin verksamhet. Systematiskt kvalitetsarbete, i den mån det före-

kommer, handlar enligt lärarna i Anderssons studie främst om att utveckla den 

egna verksamheten, inte om externa krav på formaliserade bedömningar. 

Vallberg Roth (2015) använder begreppet multidokumentation för att 

skildra förskolors sätt att samla kunskap om barn och verksamheter på flera 

olika sätt. Vallberg Roth hänvisar till en uppsjö olika metoder för doku-

mentation och utvärdering som förekommer i förskolor och som används för 

olika ändamål (Alasuutari et al., 2014; Vallberg Roth, 2015). Det kan exempel-

vis vara: fotografier, filmer, portfolios, individuella utvecklingsplaner (IUP), 

standardiserade mätningar samt enkäter riktade till föräldrar och barn. I och 

med den rika förekomsten av metoder menar Vallberg Roth att det uppstår en 

komplex dokumentations- och bedömningspraktik i förskolan. Transformativ 

bedömning inbegriper de olika bedömningar som är sammanlänkade i 



I SPÄNNINGSFÄLTET MELLAN KONTROLL OCH UTVECKLING 

34 

multidokumentationen. En transformativ bedömning kombinerar formativ 

och summativ bedömning och möjliggör även bedömningar på så väl indi-

viduell nivå som på verksamhetsnivå. Den kan involvera barn och föräldrar, 

fångar individ-, grupp- och verksamhetsperspektiv (Vallberg Roth, 2012). 

I förskolans praktik används ofta det som beskrivs som pedagogisk 

dokumentation som underlag i det systematiska kvalitetsarbetet (Insulander & 

Svärdemo Åberg, 2014; Vallberg Roth, 2015). Pedagogisk dokumentation är 

ett sedan länge inarbetat tillvägagångssätt i förskolan, där lärare med hjälp av 

olika dokumentationsmetoder försöker fånga och beskriva barns lärande för 

att synliggöra lärandeprocessen för barn och föräldrar. Pedagogisk doku-

mentation används som ett redskap i syfte att skapa en reflekterande och 

kommunikativ praktik och har en central roll i en meningsskapande diskurs 

(Dahlberg et al., 2009). Företrädare för pedagogisk dokumentation, som ofta 

anlägger ett postmodernt perspektiv, gör inte anspråk på att dokumentationen 

ska vara en sann redogörelse av praktikens arbete. Istället poängterar de att 

pedagogisk dokumentation ska ses som en social konstruktion, där lärare blir 

medkonstruktörer genom att de väljer ut vad som dokumenteras. All doku-

mentation är skapad i en kontext och är inte fri från det sociala liv som pågår 

där och på så vis konstrueras även institutionen av dokumentationen 

(Alasuutari et al., 2014). Dokumentationerna används i reflektion tillsammans 

med andra som ett kollektivt arbetsverktyg (Lenz Taguchi, 1997). Det handlar 

bland annat om att ta makten över sin egen praktik genom de val och tolk-

ningar lärare hela tiden gör. Makt innebär också ett ansvar, att vara ödmjuk, 

lyssna på barn och ge dem möjlighet att få makt över sitt eget lärande. 

Elfström (2013) lyfter fram den kritik som riktats mot Reggio Emilia-inspi-

rerade förskolors användande av pedagogisk dokumentation. Kritiken riktas 

mot att dokumentationen tenderar att bli allt för teknisk och inte alls används 

utefter de teoretiska och filosofiska grundantaganden den vilar på (jfr. 

Eidevald, 2013). 

Vad gäller fritidshemmet går det inte att finna forskning om liknande 

metoder för dokumentation som i förskolan, även om fritidshemmet länge har 

planerat, dokumenterat och utvärderat sin verksamhet för egen kvalitets-

utveckling (Karlsson, 2000). 
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Det vardagsnära arbetet 

I syfte att försäkra sig om kvalitet i förskola menar Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2009) att utgångspunkten är det vardagsnära arbetet. Systematiskt 

kvalitetsarbete blir då ett verktyg att använda som lärare för att veta att man är 

på väg åt rätt håll, det vill säga de nationella målen för utbildningen. Genom 

en systematisk och kontinuerlig process i flera sammanlänkade faser, planerar, 

genomför, dokumenterar, utvärderar, analyserar, följer upp och utvecklar 

lärare arbetet i relation till nationella mål. 

Sheridan et al. (2013) finner i forskning av systematiskt kvalitetsarbete i 

förskolan hur fokus riktas mot just dokumentation och utvärdering. Vad som 

bör dokumenteras är ofta mer oreflekterat och outtalat till skillnad mot hur, 

varför och när det ska dokumenteras och utvärderas och för vems skull. 

Resultatet av studien visar också att det krävs kompetensutveckling i förskolan 

för att kunna dokumentera enligt uppdraget om systematiskt kvalitetsarbete. 

Den dokumentation som genomförs i förskolan beskriver ofta en utvecklings-

kedja av barns olika förmågor istället för att lyfta fram barns lärande och 

förändrade kunnande i en specifik situation eller kring ett specifikt lärande-

objekt och bidra med kunskap som kan användas av lärarna för att stödja 

barnen i deras fortsatta lärande. Dokumentationen visar heller inte vilka 

strategier som behövs för att stödja och utmana barnen i deras lärande-

processer. 

Fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete belyses i avhandlingens andra 

delstudie och visar bland annat hur lek utgör både innehåll och verktyg för 

socialt och relationellt lärande i fritidshemmets praktik (Lager, 2015; Lager et 

al., 2015). Ett omvänt avstånd/gap kan då ses mellan policy och praktik där 

fritidshemmets innehåll fokuserar lek och socialt lärande trots att det 

försummats i läroplanen (jfr. Saar et al., 2012; Øksnes et al., 2014). Studien 

visar också att en socialpedagogisk diskurs reproduceras genom systematiskt 

kvalitetsarbete i fritidshemmets praktik trots ett framväxande utbildningsfokus 

sedan sammanlänkningen med grundskolan. 

Sammanfattande reflektioner av 
forskningsfältet 

Genomgången av tidigare forskning visar på tre övergripande områden. Det 

första området inbegriper forskning som visar att skilda diskurser om kvalitet 
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rekontextualiseras i systematiskt kvalitetsarbete, vilket leder till en mångfald av 

metoder och praktiker. Beroende på vilka diskurser som förs samman av 

lärare i olika praktiker, med skilda metoder för dokumentation och liknande, 

tar skilda diskurser olika mycket plats och har fokus på skilda saker. Det andra 

området belyser att riktningen för systematiskt kvalitetsarbete påverkas av 

vilka delar av läroplanen som rekontextualiseras i praktiken, det vill säga hur 

målen är formulerade såsom i uppnåendemål eller strävansmål, samt hur lära-

res och andra aktörers meningsskapande kring utvärdering och kvalitet påver-

kar riktningen. Ett tredje område fokuserar de summativa utvärderingar och 

bedömningar som görs, till exempel årliga sammanställningar (kvalitets-

redovisningar). Den delen av forskningen inbegriper inte processer i det var-

dagsnära arbetet med barns och elevers lärande. 

Genomgången visar också att även om det finns forskning i relation till 

systematiskt kvalitetsarbete har den ett överhängande fokus på doku-

mentation, dels formativ dokumentation i syfte att följa barns lärande och 

verksamhetens utveckling, dels en summativ och övergripande dokumentation 

(läs: kvalitetsredovisning) av enhetens och kommunens samlade systematiska 

kvalitetsarbete. Dock saknas kunskap om analys av dokumentationen och hur 

den använts för att utveckla arbetet med barnen i förskolan och fritids-

hemmet. Utifrån den sammantagna bilden av forskningsfältet behövs forsk-

ning som inbegriper samtliga faser av systematiskt kvalitetsarbete med fokus 

på barns och elevers lärande i relation till de mål som finns i läroplanerna för 

utbildningen. 

Läsningen av tidigare forskning visar också en brist på studier av 

systematiskt kvalitetsarbete som integrerar nationella, kommunala och lokala 

praktiker där policyns genomförande följs. Med utgångspunkt i min läsning av 

tidigare forskning har jag valt att genomföra en policystudie som inbegriper 

uppdraget om systematiskt kvalitetsarbete i relation till kommunaktörers, 

rektors och lärares genomförande och meningsskapande i sina praktiker. 

Sammantaget visar genomgången av forskningsfältet att det dels behövs 

forskning som beskriver samtliga faser av det systematiska kvalitetsarbetet och 

dels beskriver de olika praktiker och aktörer som är involverade. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I avhandlingen utforskas genomförande av systematiskt kvalitetsarbete i kom-

munen, förskolan och fritidshemmet. Genom att beskriva och analysera olika 

aktörers genomförande, där policytexter anpassas och omsätts till praktik, är 

ambitionen att beskriva relationen mellan policy och praktik på ett sätt som 

speglar aktörers skilda sätt att skapa mening i sitt dagliga arbete. 

I detta kapitel presenteras de två teoretiska utgångspunkter som använts i 

syfte att beskriva genomförandet inom kommunen och fritidshemmets praktik 

i de två delstudierna. I delstudie ett används nyinstitutionell teoribildning i 

syfte att utforska genomförande av systematiskt kvalitetsarbete för förskolan 

inom kommunen (Czarniawska, 2005). Utmärkande för nyinstitutionell inrikt-

ning av organisationsteori är att principer för aktörernas genomförande och 

organisering styrs av rutiner och normer (Powell & DiMaggio, 1991). 

Angreppssättet bidrar med kunskap om hur kommunaktörer med ansvar för 

uppdraget om systematiskt kvalitetsarbete försöker skapa mening med upp-

draget genom att anpassa det till kommunens rådande principer för organiser-

ing – hur de brukar göra. 

I delstudie två utforskas genomförande av systematiskt kvalitetsarbete 

utifrån hur lärare planerar, organiserar, dokumenterar och utvärderar i fritids-

hemmets praktik. Det görs med hjälp utav policy enactment-teori som bland 

annat fokuserar på relationen mellan policy och praktik (Ball et al., 2012, s. 

119). Angreppssättet bidrar med kunskap om hur lärare i fritidshem skapar 

mening i genomförandet av systematiskt kvalitetsarbete utifrån praktikens 

specifika förutsättningar. 

Utmärkande och tillika förenande drag i de två teorierna är att de dels 

fokuserar genomförande och dels sammanlänkar struktur och aktör (Giddens, 

1984). Struktur utgörs främst av uppdraget om systematiskt kvalitetsarbete 

men även utav de etablerade handlingsmönster som redan finns i kommunen 

och fritidshemmet. Aktör utgörs i avhandlingen av kommunaktörer, rektor 

och lärare. Det betyder att relationen mellan struktur och aktör utgörs av hur 

kommunaktörer, rektor och lärare skapar mening med uppdraget i sin praktik. 

Ett ytterligare gemensamt drag är att teorierna betonar kontexters betydelse i 

policyprocessen och tillsammans bidrar de två teoretiska verktygen till att 
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beskriva olika kontexter: kommuner och ett fritidshems pedagogiska praktik. 

Det som skiljer teoriernas användning åt är följaktligen kontexten som 

genomförandet sker inom, det vill säga genomförande inom en övergripande 

kommunal praktik respektive genomförande i en pedagogisk praktik. 

I detta sammanhang bör återigen påpekas att de aktörer och kommuner 

som deltog i delstudie ett är frikopplade från det fritidshem som studeras i 

delstudie två. Ambitionen är alltså inte att följa eventuella effekter av utbild-

ningsinsatsen i en förskolas praktik. Betydande är istället att teorierna förenas i 

intresset för genomförande, kontexters betydelse och i att synliggöra relation-

en mellan struktur och aktör i meningsskapande processer. 

Ovanstående resonemang grundas i en förståelse för att studier som om-

fattar komplexa samband i sociala praktiker inte kan studeras med enbart en 

teori. Den sociala praktikens institutionella och kontextuella förutsättningar är 

betydelsefulla för hur aktörer tolkar och handlar. Det betyder att i studier av 

komplexa sociala sammanhang är det, enligt Ball (1993, s. 10), nödvändigt att 

använda olika teorier och begrepp. Utifrån ett policyanalytiskt perspektiv 

behövs därför en verktygslåda med olika begrepp och teorier i syfte att 

analysera strukturer i relation till aktörers meningsskapande. Utmaningen blir 

att sammanlänka teorier som möjliggör analyser av både struktur och aktör, 

vilket innebär att dikotomin mellan struktur och aktör omprövas (Ball, 1993; 

Giddens, 1984; Grimaldi, 2012). Municio (1995, s. 11) menar att struktur och 

aktör bör ses som konstituerande av varandra. Policytexten utgör då den länk 

som binder samman struktur med aktör genom policyprocessen (Ball, 2003; 

James & James, 2004; Smith, 2006). 

Sammantaget innehåller avhandlingen nyinstitutionella verktyg för att ut-

forska kommunaktörernas organisering av systematiskt kvalitetsarbete och 

policy enactment-teoretiska verktyg för att utforska genomförande av syste-

matiskt kvalitetsarbete i fritidshemmets praktik. Tillsammans bidrar de båda 

teorierna med förståelse för hur systematiskt kvalitetsarbete tolkas och 

genomförs i kommunen, förskolan och fritidshemmet. 

Studier av genomförande 

Policyprocessen som utforskas i avhandlingen fokuserar på hur systematiskt 

kvalitetsarbete genomförs i praktiken. I studier av genomförande ingår, enligt 

Municio (1995, s. 10), hur regler och resurser tolkas inom organisationen men 

även hur ideologier och diskurser tolkas och omformas i genomförandet. 



TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

39 

Municio skisserar tre modeller för genomförande: en hierarkisk modell, en 

interorganisatorisk modell och en modell om gräsrotsbyråkrati (se Lipsky s. 

31-32). Den interorganisatoriska modellen visar bland annat att lösningen av 

organisationsproblem, som till exempel implementering av nya strategier för 

genomförande, finns i informella nätverk. Det innebär att aktörer rör sig 

utanför de formella vägar som finns inom organisationen. Delstudie ett visar 

att hierarkiska modeller för genomförande utmanas av enskilda aktörer som 

på eget initiativ rör sig över formella gränser i syfte att skapa nätverk med 

andra aktörer och för att skapa sig bättre kunskap om andra sammanhang 

(Lager, 2010). Den interorganisatoriska modellen skiljer sig då från den 

hierarkiska, där organisationer ses som rationella toppstyrda system (top-

down). Municio menar att både den interorganisatoriska modellen och 

gräsrotsbyråkratin tar hänsyn till aktörernas roll i genomförandet: ”(…) kul-

turella och ideologiska gemenskaper för in tänkande och handlande männi-

skor i organisationen” (1995, s. 33). Avhandlingens teorier hanterar dessa tre 

modeller av genomförande genom att beakta olika sammanhang som 

aktörerna agerar inom, vilket möjliggör analyser av aktörernas menings-

skapande i relation till strukturer. 

Att intressera sig för genomförande av systematiskt kvalitetsarbete som en 

policyprocess innebär att gå bortom implementeringsmodellerna ”top-down” 

eller ”bottom-up” (Ball, 2006). Den omskapande policyprocessen, där 

policytexten utgör den länk som binder samman struktur och aktör, bidrar till 

att policyns omskapande går att beskriva och analysera (Gustafsson, 2003; 

James & James, 2004; Smith, 2006). I detta resonemang ingår en förståelse för 

att till exempel lärare (om)skapar policy lika mycket som de följer den (Ozga, 

2000, s. 3). I policyanalys är aktörerna både mottagare av policy såväl som 

skapare av policy. Det betyder att det som formuleras och beskrivs i policy-

texter, som till exempel en läroplan, kan bli något annat när det ska genom-

föras i praktiken: kommunen, förskolan eller fritidshemmet. Genomförandet 

beror dels på hur läraren tolkar texten och anpassar den till förståelsen av sitt 

uppdrag, dels beror genomförandet på de institutionella faktorer och diskurser 

som finns i den praktik där uppdraget ska genomföras (Ball et al., 2012; 

Powell & DiMaggio, 1991). 

Resonemanget ovan förutsätter en processaspekt, det vill säga att genom 

ständiga tolkningar och anpassningar omförhandlas intentioner i policy, ex-

empelvis läroplaner. Det bidrar till att eventuella effekter av uppdraget om 

systematiskt kvalitetsarbete i praktiken blir svåra att förutse, ett grund-
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antagande är således att policyprocessen är svår att förutsäga (Pressman & 

Wildavsky, 1973). Det betyder att till exempel rektorer, utvecklingsledare och 

lärare tolkar och genomför uppdraget de har om systematiskt kvalitetsarbete 

genom att de försöker skapa mening med uppdraget i sin vardagliga praktik 

(Ball et al., 2012). I meningsskapandet ingår en anpassning av uppdraget till de 

institutionella förutsättningar, etablerade handlingsmönster, diskurser, normer 

och värderingar som redan finns inom organisationen i de sammanhang de 

själva verkar. 

Ett sätt att studera genomförande, enligt Czarniawska (2005, s. 107), är 

med hjälp av översättningsmodellen. Modellen förutsätter en förståelse för att 

människor inom en organisation agerar för att skapa mening i sitt handlande. 

Aktörerna, exempelvis lärare, försöker genom tolkningar anpassa uppdraget 

om systematiskt kvalitetsarbete till genomförande i sin egen praktik i relation 

till det arbete som redan görs inom skolan, förskolan och fritidshemmet. 

Nyinstitutionell teori, menar Johansson (2002), sätter fokus på (bland 

annat) processer inom organisatoriska fält. Processen är i fokus även inom 

policy enactment-studier (Ball et al., 2012; Ozga, 2000). I avhandlingens två 

delstudier innebär det att den förändring som skett av svenskt utbildnings-

system i relation till ett ökat fokus på systematiskt kvalitetsarbete och dess 

betydelser för pedagogiska praktiker belyses tillsammans med hjälp av 

nyinstitutionella och policy enactment-teoretiska verktyg. För att beskriva och 

analysera genomförande av systematiskt kvalitetsarbete har jag läst policy-

texter (nationella, kommunala och lokala) som berör systematiskt kvalitets-

arbete samt observerat och intervjuat aktörer i deras praktik. Policytexten ger 

en empirisk materiell ingång, vilket policy enactment-teorin framhåller (Ball et 

al., 2012; Fenwick & Edwards, 2011; Maguire et al., 2010). Lokala policytexter, 

där strategier för systematiskt kvalitetsarbete beskrivs, är datamaterial som 

använts i båda delstudierna som en sammanbindande länk i policyprocessen. 

De lokala policytexterna analyseras tillsammans med intervjuer och observa-

tioner i syfte att fånga tolkande, diskursiva och materiella perspektiv i en 

helhet (Ball et al., 2012). 

I följande avsnitt redogörs för de teoretiska utgångspunkterna var för sig 

och med dess implikationer på delstudierna. 
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Nyinstitutionell teori 

Nyinstitutionell teoribildning13 används i delstudie ett i syfte att utforska hur 

systematiskt kvalitetsarbete genomförs och organiseras av utvalda kommun-

aktörer. Inom nyinstitutionell teoribildning studeras hur etablerade föreställ-

ningar, normer och värderingar inom organisationer skapar och bevarar 

mönster för människors handlande (Powell & DiMaggio, 1991). Municio 

(1995, s. 38) menar att nyinstitutionell teori har hämtat många idéer från 

studier av genomförande och beskriver att teorin för in både aktör och 

institution i analysen. Således inkluderas meningsskapande aktiviteter genom 

aktörers tolkningar och genomförande. Municio menar vidare att nyinsti-

tutionell teori är ett bra alternativ för att studera skolväsendet, då de reformer 

och förändringar som skett sedan 1980-talet har inneburit förändringar i 

skolans institutionella omgivning. Utifrån en ambition att belysa aktörers 

meningsskapande i relation till organisationers normer och värderingar i 

kombination med genomgripande reformer av skolväsendet valdes nyinsti-

tutionell teori som teoretisk utgångspunkt för delstudie ett. 

Med hjälp av en skandinavisk inriktning av nyinstitutionell teori utforskas i 

delstudie ett hur systematiskt kvalitetsarbete genomförs och organiseras uti-

från etablerade handlingsmönster inom kommunen (Czarniawska, 2005, s. 81). 

Kommunaktörers organisering av genomförandet är i fokus, det vill säga hur 

systematiskt kvalitetsarbete genomförs i deras praktik och hur de hanterar 

krav från olika sammanhang i relation till de intentioner och strategier som 

finns givna dels i policytexter, dels i sammanhang de själva verkar inom. 

Genom organiserandet söker studiens kommunaktörer (nyckelpersoner) 

legitimitet att få vara de som ska stabilisera och likrikta kommunens 

systematiska kvalitetsarbete (Czarniawska, 2005, s. 27). Legitimitet söks hos 

olika aktörer och ges av exempelvis lärare, om kommunaktörerna visar 

kunskap om uppdraget och om den specifika kontext som avses, till exempel 

förskolans pedagogiska arbete och dess uppdrag. Genom att skapa olika verk-

tyg eller modeller kan kommunaktörerna få andra aktörer från olika samman-

hang, till exempel kvalitetssamordnare och lärare, att mötas genom att exem-

pelvis enas kring en modell som bidrar till att förskolans systematiska 

kvalitetsarbete samordnas. 

Kommunaktörerna översätter policytexter om systematiskt kvalitetsarbete 

genom att tolka och anpassa dem till sin kommunala kontext. Men kommun-

                                      
13 För en grundlig genomgång av Nyinstitutionell teori och använda begrepp se Lager (2010). 
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aktörerna rör sig också mellan olika kontexter i kontakt med skilda aktörer i 

olika sammanhang. Utefter translatorkompetens, det vill säga förmåga och 

kunskap att översätta policy mellan olika kontexter, översätter kommun-

aktörerna policy till genomförande i sin praktik (Røvik, 2008, s. 278). I 

translatorkompetensen ingår dels kunskap om policyn i sig, det vill säga syste-

matiskt kvalitetsarbete enligt lag och föreskrifter, dels kontextuell kunskap om 

de pedagogiska praktiker som ska utvecklas och kontrolleras; förskolan (och 

fritidshemmet) med dess uppdrag, innehåll och förutsättningar i relation till 

barns lärande. 

Implikationer för delstudie I 

Med hjälp av nysinstitutionella verktyg blir det möjligt att beskriva och 

analysera kommunaktörernas idéer genom deras tal om hur de genomför 

systematiskt kvalitetsarbete. Tillvägagångssätt, såväl som sedan tidigare 

etablerade handlingsmönster, framträder i de strategier som kommunaktör-

erna använder för organisering. Analyser med nyinstitutionella verktyg synlig-

gör förutom de redan etablerade strukturerna för organisering även hur 

kommunaktörerna försöker skapa mening med uppdraget i sin praktik. 

Nyinstitutionell analys ställer krav på en dataproduktion som dels beskriver 

aktörernas egen bild genom intervjuer dels beskriver de etablerade handlings-

mönster som framträder i policytexter av olika slag (Czarniawska, 2005; 

Powell & DiMaggio, 1991). I delstudie ett skapas olika mallar och modeller 

(policytexter) för systematiskt kvalitetsarbete, exempelvis kvalitetshjul, vilka 

visar på genomförande i en kommunal kontext samt på materialiteten i policy-

processen. 

Policy enactment-teori 

I delstudie två utforskas hur policy om systematiskt kvalitetsarbete rekontex-

tualiseras i fritidshemmets praktik med hjälp av policy enactment-teori (Ball et 

al., 2012, s. 6). Teorin vilar på ett antagande om att hela forskningsprocessen 

är en reflexiv process: från formulerandet av forskningsfrågan, genom val av 

metoder så väl som analys, där teoretiska antaganden hela tiden reflekteras 

(Ball & Bowe, 1989; Beach, 1995). Enactment i relation till denna teori är svårt 

att översätta i ett ord till svenska: 

”Our use of the term ‘enactment’ refers to an understanding that policies 

are interpreted and ‘translated’ by diverse policy actors in the school envi-
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ronment, rather than simply implemented. /…/As such, putting policies 

into practice is a creative, sophisticated and complex process that is always 

also located in a particular context and place” (Braun, Maguire & Ball, 2010, 

s. 549). 

Citatet ovan visar att enactment innefattar tolkningar och genomföranden, där 

policy sätts i handling i en specifik kontext. För avhandlingen innebär det att 

policy enactment används i betydelsen: när lärare och andra aktörer försöker 

skapa mening genom användandet av policytexter i praktiken. Policy enact-

ment-teorin bidrar med kunskap om hur kontexter skapar möjligheter eller 

begränsningar för aktörernas handlande i en diskursiv och social praktik. 

Policy enactment-analyser utgör då ett användbart verktyg i syfte att utforska 

genomförandet av systematiskt kvalitetsarbete. 

Att skapa mening 

Policy enactment beskrivs som ett sätt att skapa mening av policy i praktiken 

(Ball et al., 2012, s. 4). När policytexter, till exempel lagtexter, läroplaner och 

andra föreskrifter, läses och tolkas av lärare, anpassas och genomförs de i 

relation till de lokala förutsättningar och villkor som finns i den kontext där de 

ska användas (Ball et al., 2012, s. 21). Policytexter omskapas då genom tolk-

ningar och genomföranden i praktiken. Hur policytexten tolkas och omskapas 

beror dels på hur läraren förstår sitt uppdrag, dels på vilka förutsättningar och 

villkor som råder i den sociala och diskursiva praktik där texten ska omsättas. 

Policyns omskapande handlar om att arbetet ska vara meningsfullt att göra. 

I meningsskapandet sker både en kontextuell anpassning och en rekontextuali-

sering av policy (Bernstein, 2003; Singh, Thomas & Harris, 2013). Rekontext-

ualisering innebär en anpassning till diskurser i den specifika praktiken 

(förskolan och fritidshemmet) där policytexter tolkas, anpassas och diskurser 

förs samman. Rekontextualisering innebär således att diskurser i policytexter 

och praktiker förs samman och skapar regler och strukturer för genom-

förandet i praktiken. I relation till policytexter om systematiskt kvalitetsarbete 

flyttas nationell policy från ett sammanhang till ett annat, i detta fall en 

pedagogisk praktik. Policytexter om systematiskt kvalitetsarbete rekontext-

ualiseras således genom användandet i pedagogiska praktiker, där tolkningar 

och diskurser förs samman i syfte att skapa mening i det dagliga arbetet. 
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Kontexters betydelse 

Kontexten är betydande i policy enactment-teoretiska analyser. Policy-

processen blir olika på skilda skolor beroende på diskursiva förutsättningar i 

den specifika kontexten som uppdraget genomförs i. När lärare tolkar och 

genomför sitt uppdrag i praktiken möts och trängs olika diskurser, vilket 

bidrar till att flera diskurser rekontextualiseras på olika sätt i skilda skolor, 

vilket i sin tur skapar lokala policypraktiker. Utgångspunkten för en policy 

enactment-teoretisk analys involverar tolkande, diskursiva och materiella per-

spektiv (Ball et al., 2012, s.15). Inget av dessa perspektiv räcker allena utan de 

utgör tillsammans en helhet. Perspektiven innefattar fyra olika kontexter: 

situerade, professionella, materiella och externa. Kontexterna beskrivs kort-

fattat nedan. 

Situerade kontexter inbegriper historiska och lokalmässiga villkor, till exempel 

skolans upptagningsområde, hur skolan är socialt blandad vad gäller klass och 

etnicitet samt om skolans elever kommer från akademiskt starka eller svaga 

hem. Professionella kulturer inkluderar lärares etiska grundsyn, utbildning, 

attityder och värderingar samt åtaganden inom skolan. Materiella kontexter 

inbegriper fysiska och rumsliga aspekter av skolan, byggnader, budget, beman-

ning, utbildningsnivå och infrastruktur samt informationsteknologi. Externa 

kontexter innefattar sociala relationer och förväntningar, både i lokala och 

nationella sammanhang till exempel Skolinspektionen, Skolverket och lagar 

samt relationer med andra skolor. Tillsammans bildar analyser av dessa fyra 

kontexter de tolkande, diskursiva och materiella perspektiven i policy 

enactmentanalysen. 

Implikationer för delstudie II 

Analysen av aktörers meningsskapande i policyprocessen har sin grund i de 

olika perspektiv och kontexter som visats ovan. Det ställer krav på studiens 

dataproduktion, då det krävs att den beskriver olika policykontexter som 

möjliggör och öppnar upp för att följa policyn, dess tolkning och genom-

förande i aktörernas meningsskapande. Policyetnografi utgör en grund för 

policy enactment-teorin, vilket ger metodologiska implikationer för av-

handlingens design (Ball & Bowe, 1989; Beach 1995). Ett fältarbete i policy-

etnografisk anda medför en uppsättning metodologiska verktyg som 

inkluderar intervjuer, observationer och analys av policytexter där metoderna 

ses och behandlas som en helhet. 
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För att kunna beskriva och analysera genomförande, med utgångspunkt i 

policy enactment-teori, lyfts en materiell aspekt av kvalitetsarbetet fram. 

Fenwick och Edwards (2011, s. 711) menar att materialitet har stor betydelse i 

policystudier. Ozga (2000, s. 111) framhåller en kombination av materiella och 

sociala aspekter i forskningsprocessen, eftersom det är det materiella (till ex-

empel fysiska modeller) som håller samman varaktiga sociala relationer och 

som gör att skilda aktörer kan förenas kring och översätta modellerna till sin 

egen praktik. I delstudie två är det främst den Lokala skolplanen (policytext) 

men även olika metoder för dokumentation som utgör materialiteten. Fysiska 

modeller och policy-teknologier, som exempelvis lokala policytexter, analyse-

ras tillsamman med intervjuer och observationer som bidrar med tolkande och 

diskursiva perspektiv (Ball et al., 2012, Fenwick & Edwards, 2011; Smith, 

2006). De använda metoderna ses således som sammanlänkande och betydel-

sefulla för varandra. 

I kommande kapitel beskrivs nu dataproduktionen för de olika delstudi-

erna utifrån de teoretiska utgångspunkter som beskrivits här. 
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Dataproduktion 

I avhandlingen utforskas systematiskt kvalitetsarbete utifrån hur kommun-

aktörer, rektor och lärare genomför uppdraget i praktiken. Metoderna som 

används för dataproduktion är: intervju, observation och läsning av nationella, 

kommunala och lokala policytexter. Metoderna hanteras som en helhet i syfte 

att utforska policyprocessen. 

Kapitlet presenterar inledningsvis avhandlingens delstudier. Därefter följer 

metodologiska resonemang om de metoder som använts för dataproduktion i 

syfte att studera genomförande. Detta följs av en redogörelse av etiska 

utgångspunkter, beskrivningar av studiernas genomförande och av analys-

arbetet. Slutligen diskuteras avhandlingens trovärdighet och delstudiernas 

bärighet. 

Avhandlingens genomförande 

Den första delstudien använder data som producerats inom ett projekt lett av 

dåvarande Myndigheten för skolutveckling (MSU), nuvarande Skolverket: 

Kvalitetsarbete i förskolan (för att läsa mer se Lager, 2008, 2010). Produktionen 

av dessa data är gjord utefter vissa premisser som var förutbestämda i och 

med projektet. Dock har urvalet av data, att använda specifikt i licentiatupp-

satsen, gjorts utifrån de premisser som licentiatuppsatsens syfte och frågor 

anger. 

Den andra delstudien utgörs av en fallstudie i ett fritidshem. I studiet av 

kommunens systematiska kvalitetsarbete gällande förskolan uppmärksam-

mades att fritidshemmet bör vara ett intressant fall att studera, eftersom 

fritidshemmet ur ett kvalitets- och styrningsperspektiv är en relativt outforsk-

ad praktik i jämförelse med förskolan och skolan. I kappans inledning visades 

även att fritidshemmets placering i gränslandet mellan formell skolkunskap 

och mer vardaglig kunskap i relation till socialt och relationellt lärande blir 

komplext i relation till nationella mål i läroplanen Lgr11. 

I hanterandet av avhandlingens metoder: intervju, observation och läsning 

av statliga, kommunala och lokala policytexter om systematiskt kvalitetsarbete, 

finns stora likheter även om själva genomförandet ser olika ut. Därav beskrivs 
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genomförandet med fokus på delstudierna var för sig. En översikt av avhand-

lingens delstudier i relation till dataproduktion ges i bilden nedan: 

 
Studie Forskningsfrågor Teoretiska 

verktyg 
Dataproduktion Analytiska 

verktyg  

I -Vilka är de som MSU 
benämner som ”nyckel-
personer” och vilka 
möjligheter har de att 
agera som nyckelperso-
ner? 
-Vad är viktigt för 
nyckelpersonerna att tala 
om när det gäller kvali-
tetsarbetet? 
- Vilka spänningar fram-
står i nyckelpersonernas 
utsagor? 
- Vilka strategier använ-
der de för att stabilisera 
kvalitetsarbetet?  

Nyinstitutionell 
teoribildning 
Czarniawska, 
2005; Powell & 
DiMaggio, 
1991; Røvik, 
2008. 
 

Intervjuer, 
(Observationer, 
policytexter).  

Translator-
kompetens, 
Stabilisering, 
likriktning, 
legitimering 
översättare, 
organisering, 
etablerade 
handlings-
mönster.  

IIa -Hur rekontextualiseras 
systematiskt kvalitets-
arbete i fritidshemmets 
praktik? 
-Hur planerar, genomför 
och dokumenterar lärare 
barns måluppfyllelse i 
relation till målen för 
fritidshemmet? 

Policy enact-
mentteori 

Ball et al., 2012. 

Fallstudie (Policy-) 
etnografisk inspire-
rat fältarbete, indi-
viduella intervjuer 
och policytexter: 
Lokal skolplan. 

Enactment, 
diskurser, 
rekontextuali-
sering, me-
ningsskap-
ande, tolk-
ning och 
översättning, 
kontexter.  

IIb -Hur genomförs och 
rekontextualiseras sys-
tematiskt kvalitetsarbetet 
i fritidshemmets inne-
håll, aktiviteter och lek?  
 

Policy enact-
mentteori 

Ball et al., 2012 

Fallstudie (Policy-) 
etnografiskt inspire-
rat fältarbete, inter-
vjuer i par. Obser-
vationer av lek och 
av lärares planering/ 
utvärdering, barn-
intervjuer, Lokal 
skolplan. 

 

Enactment, 
diskurser, 
rekontextuali-
sering, me-
ningsskap-
ande, tolk-
ning och 
översättning, 
kontexter, 
pedagogisk 
kvalitet.  

Figur 2. Avhandlingens delstudier. 

Figuren visar avhandlingens olika delstudier, dess forskninsgfrågor, teoretiska verktyg, använda metoder för 

dataproduktion och analysbegrepp. Delstudie ett är en licentiatuppsats (I). Delstudie två utgörs av två artiklar (IIa 

och IIb). 
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Delstudie ett utgörs av kommunaktörer som deltar i en utbildningsinsats, där 

kommunaktörernas meningsskapande beskrivs och analyseras (Czarniawska, 

2005, s. 53). Kommunaktörernas organiserande utgör analysenhet och med 

nyinstitutionella verktyg analyseras kommunövergripande organisering av för-

skolans systematiska kvalitetsarbete. Delstudien omfattar 28 aktörer från 14 

kommuner och bildar således ett relativt brett underlag. Delstudie ett ger 

genom intervjuer svar på aktörernas tolkningar i hur de själva menar att de 

organiserar sitt arbete. Däremot kan inte studien ge svar på hur de konkret 

arbetar i sin kommunpraktik, eftersom observationerna inte genomförts där. 

I den andra delstudien utforskas ett fritidshem. Policy enactment-teori med 

grund i policyetnografi möjliggör en mer ingående analys med fokus på 

aktörers meningsskapande i en specifik pedagogisk praktik. I delstudie två ger 

datamaterialet svar på aktörernas tolkningar i relation till deras handlande, 

eftersom observationer och intervjuer har varvats, där intervjufrågorna till stor 

del grundas i observationer av lärarnas arbete och läsning av lokala policy-

texter. Delstudie två är emellertid begränsad i den bemärkelsen att den enbart 

innefattar ett fritidshem. 

I kappan görs en syntes av delstudierna och kunskap från de enskilda 

delarna tolkas i relation till varandra och till tidigare forskning i syfte att 

utveckla kunskap om genomförande av systematiskt kvalitetsarbete (Weed, 

2008). Genom syntesen generar således de båda delstudierna tillsammans 

kunskap dels i en specifik bemärkelse gällande förskolan och fritidshemmet, 

dels även i en mer generell bemärkelse gällande systematiskt kvalitetsarbete. 

Jag återkommer till syntesen senare i kappan. 

Policyprocesser och dataproduktion 

I delstudie ett riktades fokus mot kommunaktörerna som översättare och hur 

de organiserade systematiskt kvalitetsarbete i sina kommuner (Røvik, 2008, s. 

280). Policyprocessen följdes genom kommunaktörernas tal om sitt arbete, det 

vill säga att de i intervjuer fick beskriva hur de arbetar. Kommunaktörerna 

följdes även genom deltagande observationer under utbildningen för att kunna 

beskriva och analysera de processer kommunaktörerna var en del av inom ut-

bildningsinsatsen. Arbetet i hemkommunen beskrevs av aktörerna själva i 

intervjuer, men även i handledningstillfällen med handledare och vid 
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kommungemensamma träffar, där de diskuterade sina handlingsplaner14. 

Kommunaktörernas handlingsplaner, som producerades under utbildnings-

insatsen tillsammans med en del andra kommunövergripande policytexter, 

samlades in. Dessa data analyserades tillsammans med aktörernas intentioner 

om vad de vill göra och vad de säger att de gör. Datamaterialet kan dock inte 

analyseras i relation till hur de faktiskt arbetar i sina praktiker inom 

kommunen, då observationerna inte genomfördes på deras respektive arbets-

platser utan i handledningssamtal inom det studerade Skolverksprojektet. 

I delstudie två valdes ett specifikt fall att beskriva och analysera för att 

närmare följa de meningsskapande policyprocesser i lärares dagliga arbete som 

visar hur policy i text genomförs i praktiken. Delstudie två är inspirerad av en 

policyetnografisk ansats och är utformad som en fallstudie (se s. 59). För att 

kunna beskriva och analysera lärarnas arbete genom policytexter, intervjuer 

och observationer genomfördes ett fältarbete i fritidshemmets praktik, dit jag 

kontinuerligt återkom under fem månader, sammanlagt 120 timmar. Parallellt 

med fältarbetet lästes lokala policytexter för skolan och kommunen. Till 

skillnad från delstudie ett producerades i denna studie observationsdata i 

aktörernas dagliga praktik, i lärares arbete med planering, genomförande, 

dokumentation och utvärdering i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Att införliva texter i etnografiska studier menar Smith (2006) är ett sätt att 

synliggöra hur texter gör något med hur aktörer agerar i specifika kontexter, 

därav har policytexter samlats in och analyserats i båda delstudierna. Merriam 

(2009) betonar policytexter som nödvändiga i kombination med intervjuer och 

observationer för att belysa materiella perspektiv på policyprocessen (Fenwick 

& Edwards, 2011). Czarniawska (2005) menar att intervjuer behövs som en 

kompletterande bild till observationer i studier av genomförande, eftersom 

organisationer som enbart kartläggs med hjälp av observationer ofta visar en 

ideal bild av hur organisationen fungerar. Intervjuer menar Czarniawska ger 

aktörernas egen bild av organisationen, vilket hon värderar som viktigt i 

relation till observationerna. I likhet med Czarniawska menar Kvale och 

Brinkman (2014) att intervjun handlar om att förstå världen genom 

undersökningspersonernas synvinkel, där intervjun ses som en interaktion 

mellan två människor i ett ömsesidigt utbyte. Börjesson (2003) och Silverman 

(2005) är dock kritiska till intervju som metod i sig. De menar att det är 

                                      
14 I kommunaktörernas uppgift, inom utbildningsinsatsen, ingick att formulera en handlingsplan för 

kommunens systematiska kvalitetsarbete. 
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osäkert vad intervjumaterialet kan användas till. Börjesson framhåller en 

betydande skiljelinje mellan det aktörerna säger att de gör och vad de gör i 

praktiken. 

I avhandlingen var det därför viktigt att använda en kombination av policy-

texter, intervjuer och observationer. I båda delstudierna har intervjuer använts 

för att skriva fram aktörernas tal och idéer om systematiskt kvalitetsarbete. 

Intervjuutsagorna har fått ett framstående fokus i framskrivningen av delstu-

diernas resultat, detta görs dock hela tiden i relation till de andra metoderna. 

Till exempel har observationerna dels använts för att lära känna praktiken och 

de sammanhang aktörerna ingår och agerar inom (delstudie ett och två), dels 

för att beskriva aktörernas handlande i praktiken (delstudie två). Policytexter 

och observationer har också utgjort ett viktigt underlag för formulerandet av 

intervjufrågorna (se bilaga 1). Policytexter, observationer och intervjuer bidrar 

således till en etnografisk förståelse av de kontexter som studeras. 

Analysarbetet har utgått från att förstå och beskriva policyprocesser i 

genomförandet av systematiskt kvalitetsarbete. Fokus utgörs av aktörers orga-

nisering och rekontextualisering i linje med studiens syfte och frågor samt 

studiens teoretiska utgångspunkter. Mer konkret innebär det att i den begyn-

nande analysfasen sorterades och tematiserades empirin i syfte att urskilja 

mönster för de processer som pågår. Policytexter och transkriberade inter-

vjuer och observationer har tillsammans utgjort den data som använts i ana-

lyserna (Ball et al., 2012; Maguire et al., 2010). 

Avhandlingens båda delstudier är empiriskt grundade och har fokus på en 

abduktiv process, där jag som forskare kontinuerligt rör mig mellan teori och 

empiri (Alvesson & Sköldberg, 2009; Kvale & Brinkman, 2014, s. 239). Detta 

abduktiva arbetssätt lägger stor vikt vid teorins ständiga närvaro i arbetet och 

innebär sammantaget att pendla mellan empiri, teoretiska utgångspunkter, 

tidigare forskning och noggrann läsning och analys i syfte att få förståelse för 

den policyprocess som studeras, i detta fall systematiskt kvalitetsarbete. 

Etiska överväganden i forskarrollen 

I delstudie ett var observationerna viktiga för att få kunskap om de samman-

hang kommunaktörerna var en del av. Forskarens skyldigheter är många och 

varje steg behövde noga avvägas för att ingen skulle hamna i ett läge som ut-

lämnar, hämmar eller avslöjar: forskaren förutsätts med andra ord att handla 

moraliskt riktigt. I forskarens handlande ingår också att beskriva den kontext 
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som forskningen sker inom och i relation till den förvissa sig om att resultaten 

av studien speglar kontexten den producerats inom (Kvale & Brinkman, 2014, 

s. 115). Kontexter kan ha specifika etiska drag som är viktiga att ta hänsyn till. 

I etnografiska studier och specifikt fallstudier är det till exempel viktigt att de 

ingående beskrivningarna av fallet inte röjer platser eller identiteter. Skolors 

lokala policytexter är exempelvis tillgängliga via skolors hemsidor och det är 

viktigt att vara aktsam vid citering av dessa texter så att platser och identiteter 

inte röjs via en sökning på internet. Vidare bör tolkningar och generaliseringar 

vara aktsamma i relation till vad forskaren uttalar sig om i fråga om kunskap 

om de personer och praktiker som undersöks. 

I delstudie ett innebar forskarrollen att vara kopplad till MSU/Skolverket, 

vilket innebar en utmaning inte minst i intervjusituationerna (se Lager, 2010). I 

delstudie två innebar forskarrollen att få tillträde till fältet bland barn och lä-

rare för ett fältarbete under en längre tidsperiod. Att forska om och med barn 

kräver kunskap om barn, förtroende från barn och lyhördhet från forskaren 

att förstå och tolka barns uttryck. Enligt Johansson (2003) krävs också tid 

bland barnen samt att vi som forskare måste granska oss själva för att förstå 

vilka meningar barn ges möjlighet att uttrycka, eller inte uttrycka. 

Konfidentialitet är noga övervägt under hela forskningsprocessen 

(Gustafsson, Hermerén, & Petterson, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). Rektor, 

lärare, barn och föräldrar informerades genom samtal och brev om studien 

samt om min närvaro i praktiken. Medverkande lärare, rektor och barn fick 

skriva på ett medgivande (se bilaga 2 och 3) till att uppgifterna från fältarbetet 

fick användas i avhandlingen. Alla personuppgifter är skyddade av sekretess 

och namn på lärare, barn, rektor eller skola som används är fiktiva. Slutligen, 

alla som deltagit i studien deltog frivilligt och informerades om att de kan 

lämna studien när helst de så önskade. 

Genomförande av delstudie I 

Dataproduktionen för delstudie ett inleddes under 2006 och varade till 2008 

genom tidigare nämnda MSU/Skolverksprojekt: Kvalitetsarbete i förskolan. 

Intresset riktades mot de policyprocesser som skedde i de studerade kommun-

aktörernas arbete till följd av utbildningen, mer specifikt uttryckt: hur de orga-

niserade kommunens systematiska kvalitetsarbete. 



DATAPRODUKTION 

53 

Urval och undersökningsgrupp 

Urvalet av kommunaktörer och Regionala utvecklingscentrum (RUC) att följa 

gjordes i samråd med MSU/Skolverket. Projektet i stort omfattade nio RUC 

runt om i landet. Tre RUC valdes ut att följas med en fördjupad studie och 

urvalet baserades dels på karakteristiska skillnader mellan områdena, dels på 

att de startade vid samma tidpunkt. Inom varje RUC bildades tre handled-

ningsgrupper. En av tre handledningsgrupper valdes ut att följas närmare. Det 

urvalet baserades främst på praktiska aspekter i form av att finna tider som 

passade för observationer. Sammantaget bildades en undersökningsgrupp på 

28 deltagare från 14 kommuner fördelade på tre RUC-områden. 

Viktigt i urvalssammanhanget var även att de personer som deltog från 

kommunerna var utsedda av den egna kommunen att delta som ”nyckelper-

soner” i kommunens kvalitetsarbete. Definitionen kom från MSU/Skolverket 

men kommunerna gjorde själva urvalet om vilka två som passade in som 

nyckelpersoner. Se Lager (2008, 2010) för en närmare beskrivning av utbild-

ningsinsatsen och kommunaktörerna. 

Tillträde att delta 

Tillträde gavs av dåvarande MSU, nuvarande Skolverket. Genom MSU/ 

Skolverket gavs tillträde att följa utbildningsinsatsen med intervjuer, 

observationer och insamlande av policytexter. 

Sammanfattning av dataproduktion 

Kommunaktörernas genomförande och organisering av systematiskt kvalitets-

arbete studerades med (telefon)intervjuer med kommunaktörernas tal om hur 

de organiserade sitt arbete, observationer av handledningstillfällen inom 

utbildningsinsatsen samt lokala policytexter som kommunaktörerna produ-

cerade. Kommunaktörerna intervjuades på telefon samt observerades på 

seminarier och handledningstillfällen inom de tre utvalda RUC-områdena. Vid 

seminarierna skrevs fältanteckningar, men ofta spelades även föreläsningar 

och gruppdiskussioner in, för att innehållet i de skilda regionerna skulle fram-

träda. Under året för utbildningsinsatsen arbetade kommunaktörerna med ett 

eget valt utvecklingsområde som dokumenterades i en handlingsplan. Hand-

lingsplanerna ingår som policytexter i studiens datamaterial. 
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Analysarbete 

Med utgångspunkt i nyinstitutionell teori har kommunaktörernas beskriv-

ningar av sitt genomförande och organiserande analyserats (Czarniawska, 

2005). Som visats ovan utgörs datamaterialet i delstudie ett utav policytexter, 

intervjuer och observationer, och det är främst intervjudata som använts i 

framskrivningen av hur systematiskt kvalitetsarbete genomförs av kommun-

aktörerna (Smith, 2006). Policytexter och observationsdata utgör inledningsvis 

en etnografisk förståelse och fungerar som bakgrundsmaterial till intervju-

utsagorna. Det betyder att i de inledande analyserna användes främst 

transkriberade intervjuer för att analysera organiserandet. Därefter användes 

även transkriberade observationer och policytexter för att analysera hinder 

och stabiliseringar. 

Analysens första steg utfördes i syfte att finna ut vilka kommunaktörerna 

(nyckelpersonerna) inom utbildningsinsatsen var och deras roll som policy-

översättare. Kommunaktörerna hade ett på förhand uttalat mandat, i och med 

att de blivit utvalda att delta i utbildningsinsatsen som ansvariga för kom-

munens kvalitetsarbete. Mandatet att agera har i analysen kopplats till dels 

legitimitet och dels makt i relation till begreppet translatorkompetens (Røvik, 

2008, s. 280). Att vara en aktör som kommunen satsar på och som ges ansvar 

bör leda till att aktören har makt att bestämma, styra och organisera genom-

förandet av systematiskt kvalitetsarbete. Legitimitet är betydande i relation till 

översättarens translatorkompetens, och i analysen av kommunaktörernas roll 

framträdde att de trots sitt uttalade ansvar och mandat inte alltid hade 

legitimitet att tala om vad andra skulle göra. De var i flera fall tvingade att 

skapa sig legitimitet i relation till förskolans praktik och lärare, till exempel 

genom att skapa samarbetsarenor och fysiska objekt (mallar och modeller) att 

arbeta tillsammans med andra aktörer kring, exempelvis lärare i förskolan. 

I analysens andra steg lästes intervjuerna igen och synliggjorde att kom-

munaktörernas genomförande präglades av meningsskapande processer, där 

uppdraget om kvalitetsarbete översattes och anpassades till kommunens redan 

etablerade handlingsmönster och normer. Även om kommunaktörerna fick 

utbildning och ansvar att i hemkommunen utveckla kvalitetsarbetet i relation 

till det nationella uppdraget, visade det sig att de gjorde detta i relation till 

redan etablerade handlingsmönster inom kommunen. Det innebär att möjliga 

tolkningar av uppdraget var institutionella i betydelsen att kommunaktörerna 

förväntades anpassa det nationella uppdraget till redan befintliga rutiner och 
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normer för hur systematiskt kvalitetsarbete bedrevs inom den egna 

kommunen (Czarniawska, 2005, s. 30). Utifrån denna analys kan inte makt 

förstås som något som placeras i aktören eller strukturen, utan makten rör sig 

och varierar mellan skilda sammanhang inom kommunen. Eftersom deltag-

ande kommuner även hade olika förutsättningar såsom geografiskt läge, liten 

eller stor kommun, glesbygd eller storstad beskriver analysen att det skapades 

olika handlingsmönster och skilda former av mandat för kommunaktörerna 

att genomföra och organisera. Detta föranledde att uppdraget om systematiskt 

kvalitetsarbete tog sig skilda uttryck i olika kommuner. 

Genom fördjupade läsningar av datamaterialet med fokus på utmaningar 

och strategier kunde mönster urskiljas i form av spänningar i genomförandet. 

Det innebar i ett tredje steg att teman i organiserandet tydliggjordes i relation 

till begreppen stabilisering och likriktning. Kommunaktörernas strategier för 

genomförande och organisering sorterades fram genom läsning av policy-

texter, intervjudata och observationsdata där strategier för organisering fram-

trädde, vilket visade att färdiga mallar och modeller hämtades från skolan 

istället för från förskolans verksamhet. Samtidigt ägnade flera av kommun-

aktörerna genomförandet åt att skapa nya arenor för möten, där mallar och 

modeller kunde diskuteras och skapas tillsammans med lärare från förskolans 

praktik. Genom sökande efter mönster för stabilisering och likriktning i data-

materialet urskiljdes att kommunaktörernas genomförande och organiserande 

till stor del berodde på vilka rutiner och normer som redan fanns tillgängliga 

inom kommunen. Även om det vid första anblicken såg ut som att dessa 

aktörer hade makt att tolka, genomföra och organisera, reproducerades 

uppdraget också till redan befintliga handlingsmönster inom kommunen. 

Genomförande av delstudie II 

Avhandlingens andra delstudie genomfördes från maj till oktober 2012 med 

ett fältarbete på ett specifikt utvalt fritidshem. Nedan beskrivs dataproduk-

tionen utförligt utifrån urval, tillträde och fältarbete, därefter beskrivs analys-

förfarandet. 

Urval, urvalskriterier och undersökningsgrupp 

I delstudie två genomfördes inledningsvis en pilotstudie, dels med observa-

tioner på ett fritidshem och dels med gruppintervjuer med lärare i fritidshem 

om systematiskt kvalitetsarbete. Observationerna i pilotstudien visade att ett 
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systematiskt kvalitetsarbete var svårt att beskriva i fritidshemsverksamheten 

utan samtal med lärarna i verksamheten samt i relation till deras lokala policy-

texter: skolplaner och liknande. Gruppintervjuerna i pilotstudien beskriver 

lärarnas intresse av systematiskt kvalitetsarbete men ingen av de intervjuade 

kunde beskriva ett pågående arbete på sitt fritidshem. Lärarna uttryckte mer 

en frustration över frånvaro av dels ett medvetet systematiskt kvalitetsarbete, 

dels frånvaro av resurser och kunskap att genomföra det. 

Den kunskap som pilotstudien genererade blev till viktiga kriterier i 

sökandet efter ett eller flera fritidshem som arbetade med systematiskt kvali-

tetsarbete. Avgörande kriterier var att finna fritidshem som uttryckligen 

arbetade med systematiskt kvalitetsarbete, som hade möjlighet att släppa in 

mig som forskare i fritidshemsverksamheten, i personalens planering och ut-

värdering samt gav tillträde till lokala policytexter av olika slag. 

I syfte att finna fritidshem som uppfyllde studiens urvalskriterier vände jag 

mig till ett nätverk för fritidshem i staden där studien genomfördes. På så sätt 

fick jag kontakt med tre fritidshem som var villiga att delta. Ett av dem hade 

tyvärr inte startat upp sitt systematiska kvalitetsarbete ännu, så det föll bort 

redan inledningsvis. Vid de andra två fritidshemmen påbörjades ett fältarbete 

med inledande samtal med lärare och observationer i praktiken, Uggleskolan 

och Araskolan. Fältarbetet vid Araskolan fick dock avbrytas då genom-

förandet av det systematiska kvalitetsarbetet inte gick att följa på grund av 

flera olika organisationsförändringar. 

Urvalet av fritidshemmet vid Uggleskolan är baserat på kriteriet om ett 

uttalat och pågående systematiskt kvalitetsarbete och är således ändamålsenligt 

(Merriam, 2009). Det var viktigt för mig som forskare att kunna följa den 

systematiska policyprocessen genom observationer, intervjuer och genom 

läsning och analys av policytexter. Lärarna och rektor på Uggleskolan menade 

att deras systematiska kvalitetsarbete är synligt i den dagliga praktiken. Om det 

skulle gå att följa genomförandet och rekontextualiseringen av systematiskt 

kvalitetsarbete någonstans så var det på Uggleskolan, därav mitt urval (Sharp 

& Green, 1975). 

Tillträde att delta på fältet 

Uggleskolan kontaktades genom två lärare i fritidshemmet via e-post samt i 

samband med en utbildningsdag för lärare i fritidshem i kommunen. Efter att 

ha presenterat min planerade studie för dem blev jag inbjuden till ett samtal 
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med de två lärarna och rektorn på skolan. Efter detta inledande samtal gavs 

jag tillträde att delta i fritidshemsverksamheten så ofta jag behövde: vid 

lärarnas gemensamma planeringar och utvärderingar, möjlighet till intervjuer 

med lärarna individuellt och i par, intervju med rektor och även intervjuer 

med barnen. De gav mig även möjlighet att använda en omfattande mängd 

lokala policytexter rörande skolans arbete och organisation. 

Fallet 

I studier av genomförande används ofta fallstudien som metod (Municio, 

1995; Ma Rhea, 2012; Merriam, 2009). En policytext kan då utgöra det spår 

som forskaren följer i fallstudien. De största insikterna med fallstudien ges 

genom en kombination av olika vetenskapliga metoder så som policytexter, 

intervjuer och observationer (Cohen, Manion och Morrison, 2007; Municio, 

1995). En av fördelarna med fallstudien är att den möjliggör studier av 

nationella och lokala policydokument och hur dessa tar sig uttryck och 

genomförs i en pedagogisk praktik, i det här fallet Uggleskolan. 

Uggleskolan är en integrerad enhet från förskola, förskoleklass, grundskola 

år 1-3 och fritidshem. Rektor Sofia är ansvarig för hela denna integrerade 

enhet. På fritidshemmet är det Peter och Maria som är ansvariga för innehåll 

och aktiviteter. Vid Uggleskolan pågick ett medvetet och uttalat systematiskt 

kvalitetsarbete över hela enheten under ledning av rektor. Detta arbete 

beskrivs i deras Lokala skolplan. Den Lokala skolplanen är en viktig policytext i 

fältarbetet som utgår från Lgr11 och är rekontextualiserad till den lokala 

kontexten i kommunen och på enheten. Lärare och rektor utvärderar och 

följer upp denna policytext varje skolår. 

Ugglans fritidshem baserar sin verksamhet på aktiviteten Barnens val. 

Aktiviteten innebär att barnen, tre utav fem dagar i veckan, väljer en aktivitet 

de vill göra, en utav fyra föreslagna. På en tavla presenteras de fyra olika 

alternativen: till exempel leklådor, skapande, bygg- och konstruktionslek samt 

bollek. Leklådor är en aktivitet som Peter och Maria arbetat med intensivt 

under en längre period och valet av leklådor finns alltid med vid Barnens val 

(annars alternerar valen och barnen kan på olika sätt önska och påverka vilka 

aktiviteter som finns att välja). 

Leklådorna består av material att stimulera till rollek. Det finns exempelvis: 

kontorslåda, reselåda, restauranglåda, frisörlåda, detektivlåda, cirkuslåda och 

optikerlåda. Aktiviteten med material sorterade i leklådor växte fram ur en 
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spontan lek som barnen ville bevara till dagen efter. Fritidshemmet hade till en 

början fått material att leka med av en förälder, lekmaterialet lades i en låda för 

att kunna sparas till nästa dag, då leken kunde återupptas. Med tiden bildades 

fler lådor av detta slag. Ur Peter och Marias perspektiv fanns också ett behov 

av att strukturera barnens lek. De upplevde att barnen mest sprang runt 

mellan de olika rummen. Leklådan blev ett sätt att hjälpa barnen att fokusera 

på en specifik aktivitet på en specifik plats. De vill med leken skapa en miljö 

för trygghet, respekt och social samvaro. Ett ytterligare syfte med leken är att 

barnen ska skapa nya relationer mellan varandra och lärarna uppmuntrade i 

och med detta barnen att välja låda efter intresset för innehållet i lådan, istället 

för val av kamrat. Lektiden varierade från 10-60 minuter. 

Fältarbete 

Fallstudien innefattar ett fältarbete på cirka fem månader. Jag besökte Ugglans 

fritidshem återkommande under dessa månader, sammantaget cirka 120 tim-

mar. Parallellt med detta transkriberades intervjuer och observationer, littera-

tur lästes och data bearbetades samtidigt som den Lokala skolplanen ständigt 

var närvarande. 

Vid Ugglans fritidshem pågick ett medvetet, uttalat och kontinuerligt 

systematiskt kvalitetsarbete. För att följa och beskriva policyprocessen genom 

kvalitetsarbetets alla delar valde jag att fokusera på ett tydligt innehåll i 

verksamheten. Lek med leklådor är en aktivitet som lärarna planerar för, 

dokumenterar och utvärderar. Lärarna producerar kontinuerligt dokumenta-

tion att använda och följa kring leklådorna och dessa är ett innehåll som 

lärarna gärna talar om. 

Fältarbetet inleddes i maj månad 2012 genom att jag deltog i praktiken som 

observatör med fokus på att följa lärarna. Det innebar att jag var med lärarna 

dels i barngrupp och dels vid gemensam planering och utvärdering. Efter att 

ha producerat fältanteckningar och observationer av barnens lek, läst lokala 

policytexter (främst Lokal skolplan) och suttit med och observerat lärarnas 

gemensamma planering, genomfördes en första parintervju, under cirka en 

timma. Där ställdes frågor till lärarna om det jag observerat i relation till det de 

planerade och vad som stod i den Lokala skolplanen. Jag försökte i samtalen 

fokusera just leklådelekens del i deras systematiska kvalitetsarbete. Efter några 

veckors fortsatt fältarbete genomförde vi ytterligare en sådan parintervju. Kort 

därefter var det dags för sommarlov och Peter och Maria hade en heldag för 
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utvärdering. Denna dag deltog jag som observatör och skrev fältanteckningar 

samt spelade in samtalet. 

Genom att återkomma kontinuerligt till fältet blev det möjligt att formulera 

frågor för individuella intervjuer (se bilaga 1). Under sommarlovet hann jag gå 

igenom en stor del av de data som dittills producerats genom parintervjuer, 

observationer av lärare och observationer av barn. Jag förberedde utifrån det 

materialet intervjufrågor till individuella intervjuer med rektor och lärare. 

Rektor (Sofia) och lärare (Peter och Maria) intervjuades i augusti och sep-

tember månad. Under denna senare period av fältarbetet pågick bearbetning 

av det allt mer omfattande datamaterialet. 

Det fanns även en ambition att få med barnens röster i studien. Redan 

inledningsvis, när jag informerade barnen om min studie, berättade jag att de 

eventuellt skulle bli intervjuade om de själva och deras föräldrar samtyckte. Jag 

fann det svårt att formulera frågor att tala med barnen om utifrån mitt fokus 

på systematiskt kvalitetsarbete. Jag bestämde mig ändå för att försöka och 

förberedde frågor för intervjuer. I oktober månad genomfördes tre barn-

intervjuer med tre barn som gett sitt samtycke och hade föräldrars tillåtelse att 

bli intervjuade. Ett viktigt kriterium var att det var barn som lekte med 

leklådor som intervjuades. 

Sammanfattning av dataproduktion 

Intervjuer (enskilda) genomfördes med två lärare, en rektor och tre barn i 

syfte att beskriva deras bild av genomförande av systematiskt kvalitetsarbete. 

Intervju med lärare och rektor pågick cirka 90 minuter/person. Barn-

intervjuerna pågick cirka 10 minuter/barn. Parintervjuer genomfördes vid två 

tillfällen med Peter och Maria (cirka 60 minuter per intervju) och utgick främst 

från det jag observerat av barns lek i relation till genomförande av systematiskt 

kvalitetsarbete. Samtliga intervjuer spelades in med ett digitalt fickminne. 

Fältanteckningar fördes under samtalet. 

Observationsdata har producerats i form av observationer av barn som 

leker och observationer av lärare som planerar och utvärderar. Lekobser-

vationerna utfördes med papper och penna och genomfördes i syfte att be-

skriva konkreta uttryck av genomförande av systematiskt kvalitetsarbete. 

Observationerna av lärares planering och utvärdering spelades in med digitalt 

fickminne och kompletterades med anteckningar med papper och penna. De 



I SPÄNNINGSFÄLTET MELLAN KONTROLL OCH UTVECKLING 

60 

observationerna bidrog till att beskriva rekontextualiseringen av policy i 

planering, dokumentation och utvärdering. 

Via rektor gavs tillgång till en omfattande mängd policytexter om skolan 

och skolans arbete. Den policytext som främst använts i studien är den Lokala 

skolplanen. Denna text arbetas med kontinuerligt och revideras årligen. Jag 

har valt att följa en skolplan över läsåret 2011/2012. Det är denna policytext 

som lärarna främst använder vid sin utvärdering i juni månad, i texten uttrycks 

genomförandet av systematiskt kvalitetsarbete. 

Analysarbete 

Med utgångspunkt i hur policy om systematiskt kvalitetsarbete rekontext-

ualiseras i fritidshemmets praktik belyses nu hur datamaterialet i delstudie två 

har analyserats. Analysen fokuserar på aktörernas meningsskapande av policy i 

praktiken, enactment, där traditioner och diskurser i specifika praktiker fram-

träder. 

Perspektiv och kontexter i policy enactment-analys 

Policy enactment-analys har genomförts utifrån tre perspektiv: tolkande, 

diskursiva och materiella (Ball et al., 2012, s. 15). De tre använda metoderna 

för dataproduktion, som beskrivits ovan, bidrar som helhet till att möjliggöra 

en analys utifrån de tre perspektiven. När policy enactment analyseras utifrån 

tolkande, diskursiva och materiella perspektiv i delstudie två innebär det att 

rektors och lärares handlande analyseras utifrån hur de tolkar och genomför 

policy, vilket är beroende av deras möjligheter eller begränsningar i att tolka 

och skapa mening. Vilka tolkningar tillika handlingar som blir möjliga är 

specifika för den enskilda skolan så väl som för aktörens yrkesposition. 

Samtidigt är lärares handlande tätt sammanlänkade med mallar, modeller och 

andra policy-teknologier som finns tillgängliga inom den institutionella 

diskursen och praktiken. 

 Utifrån det tolkande perspektivet analyserades hur policytexter tolkas och 

anpassas, av rektor och lärare, till genomförande i praktiken. Tolkningen 

handlar om sammanlänkande strategier och taktiker där genomförandet kan 

ses som ett tredje rum mellan policy som text och som praktik (Ball et al., 

2012, s. 45). I delstudie två framträdde tolkande perspektiv genom att följa 

rektors och lärares tal om strategier för genomförande av systematiskt 

kvalitetsarbete genom hur lärarna planerade, genomförde, dokumenterade och 
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utvärderade lek med leklådor i relation till strategierna för systematiskt 

kvalitetsarbete i skolans Lokala skolplan. Planering, genomförande, doku-

mentation och utvärdering observerades även, vilket innebär att konkret 

genomförande i praktiken kunde beskrivas. När intervjuer och observationer 

analyserades tillsammans framträdde mönster i lärarnas tolkningar av upp-

draget i genomförandet. Analysen utifrån det tolkande perspektivet visar att 

barns lek med leklådor genomfördes med fokus på barns sociala och 

relationella lärande. 

Utifrån det diskursiva perspektivet analyserades sätt att agera, menings-

skapande processer och lärares subjektspositioner men också skolans diskur-

siva normer och regler om hur det är att vara en bra lärare. Det diskursiva 

perspektivet försöker också beskriva innebörden i det som sägs, vad som är 

möjligt att säga, vem som får talutrymme, i vilken situation och med vilken 

auktoritet (Ball, 1990, s. 17). Det är sällan en enskild diskurs som framträder i 

analysen, utan flera, där vissa diskurser är mer dominerande än andra. I 

delstudie två framträdde mönster av diskursiva perspektiv genom diskurser 

om kvalitet så väl som diskurser om lärande och fritid. Skolans och fritids-

hemmets kvalitetsdiskurs skrivs fram genom den Lokala skolplan som sedan 

rekontextualiserades genom en lärardiskurs om barns sociala lärande. Samti-

digt framträder en socialpedagogisk diskurs i kontrast till den mer formella 

skoldiskursen. Analysen visar att individuella barn följdes i planering och 

genomförande medan dokumentation, utvärdering och måluppfyllelse följdes 

och redovisades på gruppnivå i linje med den socialpedagogiska diskurs som 

lärarna i delstudie två var inskrivna i. I relation till en utbildningsdiskurs fram-

träder den socialpedagogiska diskursen som den dominerande när det gällde 

det aktuella fritidshemmet. Den socialpedagogiska diskursen förstärktes även 

av att rektor i intervjun betonade att fritidshemmets uppgift är att arbeta med 

den relationella och sociala delen av uppdraget i skolans läroplan. 

Utifrån det materiella perspektivet analyserades objekt och synlighet i genom-

förandet av systematiskt kvalitetsarbete men även rumsliga förutsättningar och 

socio-materiella aspekter. Materiella perspektiv handlar bland annat om 

tekniker och procedurer för arbetet, till exempel det systematiska tillväga-

gångssättet med dokumentation av måluppfyllelse på skolan och fritids-

hemmet. I delstudie två framträdde materiella perspektiv genom den Lokala 

skolplanen och hur den användes, i olika dokumentationsformer och i den 

systematik som kvalitetsdiskursen erbjuder. Lärarna ägnade tid åt att finna 

former för dokumentation att använda i vardagen i syfte att följa upp och 
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utvärdera målen i den Lokala skolplanen enligt den systematik som går att 

finna i policy om systematiskt kvalitetsarbete. 

För att de tre perspektiven som beskrivs ovan skulle framträda i analysen 

behövdes en mer konkret bearbetning av datamaterialet genomföras. Därav 

har fyra kontexter varit vägledande i bearbetningen av delstudiens samlade 

datamaterial: situerad, professionell, materiell och extern kontext (Ball et al., 

2012, s. 21-40). Genom upprepad läsning av datamaterialet framträdde 

mönster och innehåll som kunde sorteras inom de fyra olika kontexterna. Som 

exempel på sorteringen placerades utlåtanden i intervjuer om hur lärarna 

talade om barnen på skolan och fritidshemmet, inom en situerad kontext. I 

relation till professionella kulturer sorterades policytexter, intervjuutsagor 

samt observationer av lärares ageranden och uttalanden som visade attityder 

och värderingar hos lärare, som en kontext. Materialitet sorterades som bland 

annat lärares dokumentation, modeller som skolan använde, till exempel den 

Lokala skolplanen, men också lokalers utformning och användande. Den 

externa kontexten beskriver den empiri som handlade om relationer till andra 

skolor, till lagar, läroplaner och förordningar samt lokala och kommunala 

policytexter. Sammantagna bidrar kontexterna till att belysa policy enactment 

utifrån tolkande, diskursiva och materiella perspektiv. 

Analys i flera steg 

Sorteringen i kontexterna ovan utgör analysens första steg och resulterade i 

övergripande teman som följer den systematiska processen i fritidshemmets 

planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av sitt arbete. 

Förutom perspektiv och kontexter inom policy enactment-analys har 

Bernsteins (2003) rekontextualiseringsbegrepp använts för att synliggöra den 

process, där policy görs om till praktik och diskurser förs samman. Genom att 

läsa policytexter, transkriberade intervjuer och observationer ännu en gång, 

men nu utifrån Bernsteins begrepp om rekontextualisering, framträdde 

mönster om ”vad som sägs i det som sägs”, det vill säga diskurser som 

sammanförs inom systematiskt kvalitetsarbete i relation till de data som fanns 

tillgängliga. Vad systematiskt kvalitetsarbete rekontextualiseras som, är 

relaterat till de diskurser och sammanhang som finns dels i policytexten och 

dels i den praktik som policyn ska genomföras i. Exempelvis visade sig 

sammanförandet av en kvalitetsdiskurs och en socialpedagogisk diskurs 

resultera i att det systematiska kvalitetsarbetet genomfördes som ett socialt 

och relationellt lärande i fritidshemmet. 
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Delstudie IIb har ett uttalat fokus på systematiskt kvalitetsarbete i relation 

barns lek. I ett avslutande analyssteg har observationer av barns lek analyserats 

utifrån ett pedagogiskt perspektiv på kvalitet (Sheridan, 2007, 2009). Detta 

steg innebar att jag sökte i datamaterialet efter mönster av genomförande i 

relation till det vardagsnära arbetet med barns lek. I analysen används ett 

pedagogiskt perspektiv på kvalitet för att knyta lärares handlingar och barns 

lek till uppdraget om systematiskt kvalitetsarbete i praktiken. 

Resultatet av denna analysprocess har redovisats i två artiklar, IIa och IIb. 

Artikel IIa (Lager et al., 2015) har ett övergripande perspektiv på genom-

förande i relation till artikel IIb (Lager, 2015). Det innebär att länkningen 

mellan kommunala policytexter samt rektors och lärares arbete i praktiken 

omfattas. I artikel IIb är det lärarnas systematiska arbete med leklådor och 

barns lek med leklådor som utgör fokus för genomförandet. Artiklarna (IIa 

och IIb) sammanlänkar således fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete 

med lokala och kommunala intentioner. Artikel IIa använder data från inter-

vjuer med lärare och rektor och från en lokal policytext: tre individuella inter-

vjuer och Lokala skolplanen. Analysen av datamaterialet resulterade i tre 

teman som följer den systematiska processen: Planera för barns framtida väl-

befinnande, Organisera för barn att göra medvetna val och Dokumentera 

fritidsaktiviteter. 

Artikel IIb använder datamaterial från lekobservationer (barns lek med lek-

lådor), observationer av lärares planering och utvärdering, parintervjuer med 

lärarna samt tre individuella intervjuer med barn. Den Lokala skolplanen har 

lästs och analyserats tillsammans med det övriga datamaterialet. I resultatet av 

analysen framträder tre teman som följer den systematiska processen med 

kvalitetsarbetet: Planering i linje med en social tradition, Organisering för 

barns relationer och Att dokumentera och utvärdera socialt lärande. I analysen 

rekontextualiseras systematiskt kvalitetsarbete genom de olika faserna till ett 

övergripande tema: Reproduktion av en socialpedagogisk tradition. 

Sammantaget beskriver de två artiklarna resultat i form av att lärande på 

fritidshem handlar om ett socialt och relationellt lärande. Leken används av 

lärarna som ett verktyg för att visa på barns sociala lärande på fritidshemmet, 

vilket följs genom det systematiska kvalitetsarbetets faser. 
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Vetenskaplig kvalitet och trovärdighet 

Nedan redogörs och i viss mån diskuteras avhandlingens trovärdighet, tillför-

litlighet och eventuella generaliseringsanspråk. 

Validitet 

Validitet kan bedömas utifrån forskarens hantverksskicklighet. Hantverks-

skickligheten speglar hela forskningsprocessen och berör enligt Kvale och 

Brinkman (2014, s. 208-209) sju stadier vad gäller intervjustudier: tematisering, 

planering, intervju, utskrift, analys, validering och rapportering. I delstudie två 

har detta inneburit att tematiseringen skapats genom kunskap genererad i 

delstudie ett. Det vill säga att problematiken som utforskas i delstudie två 

baseras på resultatet av den första delstudien. Valet av teori i syfte att beskriva 

kvalitetsarbetets processer i fritidshemmets praktik är också noga utvalt i 

relation till resultatet av delstudie ett. 

I nästföljande steg genomfördes en pilotstudie för att på så sätt få kunskap 

om hur delstudie två bäst kunde designas utifrån syfte och frågor. Därefter 

beskrevs noga urvalet av fritidshem i relation till gällande kriterium. Hela 

processen av fältarbetet är noggrant beskriven i detta kapitel samt visas till 

exempel även hur intervjufrågor är konstruerade ur mötet med praktiken 

genom att kontinuerligt återkomma till fältet. 

I stadiet för transkribering av intervjuer har detta genomförts så ordagrant 

som möjligt. I analysfasen har policy enactment-teorin varit ledande genom att 

framhålla tolkande, diskursiva och materiella perspektiv. Validitet handlar 

således om att kontrollera, ifrågasätta och teoretisera hela forsknings-

processen, främst är den analytiska processen relaterad till avhandlingens 

teoretiska utgångspunkter (Ball et al., 2012; Kvale & Brinkman, 2014; Maguire 

et al., 2010; Ozga, 2000). Teorin är betydelsefull vid användandet av olika 

metoder och Ball (2003) förespråkar en kombination av teorier och metoder i 

sin analytiska verktygslåda. Dock är inte denna verktygslåda något som enkelt 

plockas ihop, istället föregås den av noga överväganden över hur teorier och 

metoder hänger samman i relation till vetenskapsteoretiska perspektiv som är 

kompatibla med varandra. I avhandlingen ses de teoretiska perspektiven som 

studien grundar sig på som betydelsefulla i hela forskningsprocessen. På 

samma sätt behandlas de använda metoderna som en helhet och som för-

utsättningar för varandra (Ball et al., 2012; Kvale & Brinkman, 2014). 
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I analysen av delstudierna har trovärdigheten beaktats genom att noggrant 

beskriva dataproduktionen inom delstudierna var för sig. Slutligen förväntar 

jag mig att studiens avslutande redovisning, föreliggande avhandling, ger en 

valid redogörelse av resultatet. 

Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i använda metoder och om möjliga 

svar vid en upprepad studie. Med tanke på avhandlingens teori, design och 

dataproduktion blir det svårt att i detalj upprepa studien. Aktörernas tolk-

ningar, anpassningar och genomförande av policytexter i relation till praktik-

ens institutionella förutsättningar är inte upprepningsbara, de är knutna till en 

specifik institutionell praktik. Likväl har vissa tillvägagångsätt övervägts noga 

för att stärka delstudiernas reliabilitet. I delstudie ett utarbetades en intervju-

guide genom pilotintervjuer och samma intervjuguide användes i samtliga 28 

intervjuer. Delstudie två förgicks av en pilotstudie med både intervjuer och 

observationer. Även i delstudie två användes en gemensam intervjuguide för 

de individuella intervjuerna, dessutom valdes innehållet lek-lådor som ett 

uttalat fokus för att öka reliabiliteten i intervjun. 

I analysen av delstudierna är viktigt att beakta de diskursiva praktiker som 

aktörerna agerar inom. Intervjusvar så väl som observationer av handlingar in-

går i sociala och diskursiva praktiker. En upprepad undersökning är då svår att 

planera för. Dock ser jag det som en tillgång att delstudierna har olika bredd 

och djup, det vill säga att delstudie ett innefattar data med stor spridning över 

landet och förhållandevis många undersökningspersoner. Delstudie två är en 

fallstudie, där ett specifikt noga utvalt fritidshem studeras med möjlighet till en 

fördjupad studie av genomförande i praktiken. 

Några ord om avhandlingens generaliserbarhet 

Delstudierna omfattar genomförande både inom och mellan olika praktiker. 

De eventuella bristerna med delstudie ett, en frånvarande pedagogisk praktik, 

vägs upp i delstudie två. Där läggs allt fokus på ett specifikt, noga utvalt, 

fritidshem. I form av en fallstudie följs kvalitetsarbetets policyprocesser i ett 

fritidshem, två lärare, en rektor och en barngrupp. Huruvida det fritids-

hemmet är generellt eller inte är omöjligt att svara på. Antagligen är det ganska 

originellt, i alla fall vid den tiden, då ett fritidshem med så uttalat systematiskt 

kvalitetsarbete var svårt att finna överhuvudtaget. Det utvalda fritidshemmet, 
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är representativt utifrån att belysa systematiskt kvalitetsarbete i praktiken men 

däremot inte lika representativt för just fritidshem, vilket betyder att fritids-

hemmet i sig inte är generaliserbart. Dock vill jag hävda att den problematik 

som framkommer i resultatet av den andra delstudien är högst aktuell inom 

fritidshem idag med tanke på att systematiskt kvalitetsarbete är ett obligato-

riskt arbete för alla fritidshem. I det perspektivet är studiens resultat angeläget 

för samtliga fritidshem. 

Det intressanta i detta sammanhang är om denna avhandling som helhet 

har något generaliseringsanspråk på systematiskt kvalitetsarbete och utbild-

ning. De spänningar som finns mellan olika diskurser om kvalitet och utvär-

dering av utbildning bör vara generaliserbara i ett svenskt perspektiv. Genom 

syntesen hoppas jag bidra med ett något större generaliseringsanspråk i fråga 

om genomförande av systematiskt kvalitetsarbete. 
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Avhandlingens delstudier 

I detta kapitel sammanfattas delstudierna för att senare kunna tydliggöra 

studiernas inbördes samband och hur de sammantagna bidrar till studiens 

huvudresultat i ett metaperspektiv. 

Resultatet av avhandlingens två delstudier presenteras i tre vetenskapliga 

texter. Den första delstudien presenteras i en licentiatuppsats om kommun-

aktörers genomförande av förskolans systematiska kvalitetsarbete: Lager, K. 

(2010). Att organisera för kvalitet. En studie om kvalitetsarbete i kommunen och försko-

lan. Därefter följer två artiklar genererade ur delstudie två utifrån en fallstudie 

på ett fritidshem. Artiklarna är publicerade i följande vetenskapliga tidskrifter, 

IIa: Lager, K., Sheridan, S., & Gustafsson, J. (2015). Systematic quality de-

velopment work in a Swedish leisure-time centre. Scandinavian Journal of 

Educational Research (publicerad online) och IIb: Lager, K. (2015). ‘Learning to 

play with new friends’: Systematic quality development work in a leisure-time 

centre. Early Child Development and Care (publicerad online). 

De tre texterna sammanfattas nedan och följs av en beskrivning av den 

syntes som genomförts av de tre texterna. 

Delstudie I: Att organisera för kvalitet. En studie 
om kvalitetsarbete i kommunen och förskolan 

Delstudie ett använder data producerad inom ett Skolverksprojekt gällande 

systematiskt kvalitetsarbete i kommunen och förskolan. Studiens intresse 

riktar sig mot hur systematiskt kvalitetsarbete genomförs och organiseras av 

olika kommunaktörer (i studien benämnda som nyckelpersoner). Studiens 

informanter är utsedda som nyckelpersoner i kommunens kvalitetsarbete och 

arbetar vanligtvis i sin kommun som till exempel kvalitetssamordnare, 

utvecklingsledare, förskolechefer, förskollärare och specialpedagoger. Under 

ett år har de deltagit i en utbildning om förskolans kvalitetsarbete, anordnad 

av dåvarande Myndigheten för skolutveckling 2006/2007. Under utbildnings-

året fick kommunaktörerna utbildning i nationella intentioner om kvalitet i 

förskolan och kvalitetsredovisning. Utbildningsinsatsen följdes i syfte att 

analysera kommunaktörernas genomförande och fokus riktades främst mot 

hur de organiserade systematiskt kvalitetsarbete utefter olika direktiv och 
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intentioner samt de normer, rutiner och etablerade handlingsmönster som 

redan fanns inom kommunen (Czarniawska, 2005; Powell & DiMaggio, 1991). 

 I början på 2000-talet intensifierades samtalen om kvalitet och utbildning. 

I och med kvalitetspropositionen (2004/05:11) sattes ytterligare fokus på 

kvalitet och kort därefter kom nationella råd om kvalitet i förskolan och om 

kvalitetsredovisning. Kvalitetsbegreppet är komplext och kan betraktas ur 

olika perspektiv och forskning kring kvalitet i förskolan belyser olika per-

spektiv på vad kvalitet kan innebära. I licentiatuppsatsen belyses tre per-

spektiv: ett pedagogiskt perspektiv på kvalitet (Kärrby, 1992; Sheridan, 2007, 

2009), ett subjektivt perspektiv (Dahlberg et al., 2009) samt ett marknads-

anpassat perspektiv (Aili, Nilsson, Svensson & Denicolo., 2007; Hasselbladh 

Bejerot & Gustavsson, 2008). De två första perspektiven kan ses som 

generade ur forskning i den pedagogiska praktiken i förskolan, perspektiv som 

vuxit fram ur dokumentation och utvärdering av barns lärande och menings-

skapande samt de villkor som skapas i förskolan för barns lärande. Det 

marknadsanpassade perspektivet kom att influera förskolans verksamhet i 

samband med en förändrad styrning och kommunalisering av utbildning och 

skola (Karlsson Vestman & Andersson, 2007; Kärrby, 1992; Åsén, 2002). Det 

marknadsanpassade perspektivet med strukturerande tekniker för kvalitets-

uppföljning har präglat många kommuners arbete med kvalitet och är 

inspirerat av näringslivets rutiner (Hasselbladh et al., 2008). I licentiat-

uppsatsen blev det relevant att belysa även detta perspektiv, då kommun-

aktörerna förväntades anpassa det nationella uppdraget om kvalitetsarbete till 

de rutiner och etablerade handlingsmönster som var gällande i den egna 

kommunen. En utgångspunkt i studien är att kommunaktörernas perspektiv 

på kvalitet i kombination med rådande normer inom kommunen blir ledande 

för hur kvalitetsarbetet organiseras och genomförs (Czarniawska, 2005). 

Licentiatuppsatsens syfte är att belysa kommunaktörernas organisering av 

förskolans kvalitetsarbete för att bidra med kunskap om genomförandet på en 

kommunnivå. Intressant att studera blir då vilka kommunens aktörer var, vilka 

strategier de agerade utefter och vilka eventuella hinder de mötte samt 

spänningar mellan olika intressen i kvalitetsarbetet. Därmed studeras de 

handlingar och processer som skedde i genomförandet av systematiskt 

kvalitetsarbete i 14 kommuner utifrån hur de 28 kommunaktörerna talade om 

det i intervjuer och observationer samt uttryckte sig i lokala policytexter. 

Dataproduktionen består således av intervjuer, observationer och lokala 

policytexter. Datamaterialet har analyserats i flera steg med hjälp av begrepp 
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från ett skandinaviskt nyinstitutionellt perspektiv (Czarniawska, 2005; Røvik, 

2008). 

Resultatet av delstudie ett visar att kommunaktörernas samarbete inom 

kommunen med andra aktörer handlar om att skapa nätverk och nya arenor 

för översättningar av uppdraget om systematiskt kvalitetsarbete. Det innebär 

bland annat att toppstyrda modeller för implementering utmanas av enskilda 

aktörer som rör sig över formella gränser i syfte att skapa delaktighet och 

inflytande för fler aktörer samt för att öka sin kunskap om förskolans 

pedagogiska praktik. Kommunaktörernas profession är då underordnad de 

samarbeten de lyckas åstadkomma med andra aktörer. Dock är de kommun-

aktörer med störst kunskap om förskolans arbete, förskollärarna, inte lika 

framgångsrika, då de saknar mandat från andra aktörer att agera utöver 

förskolans ram. 

Kommunaktörerna använder flera olika strategier för att samordna och 

likrikta kvalitetsarbetet. En strategi som används flitigt är att tillsammans med 

andra aktörer skapa modeller, fysiska objekt, att enas kring. Samordningen ska 

skapa stabilitet och att skapa mallar, modeller, hjul och liknande visar sig både 

framgångsrikt och stabiliserande för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Resultatet visar också att kommunaktörerna i flera fall har möjlighet att 

översätta Myndigheten för skolutvecklings och kommunens kvalitetskoncept 

till arbetet i förskolan. Kommunaktörerna fungerar då som en länk mellan 

statliga intentioner, kommunens strategier och förskolans arbete. Kommun-

aktörerna har dock skilda förutsättningar och resurser att tillgå för att lyckas i 

sitt arbete inom sina respektive kommuner. Det är då inte kommunaktörens 

yrkeskategori i sig som är avgörande utan samarbetet mellan aktörer, fysiska 

objekt och andra sammanhang. Kommunaktörernas tillgång till resurser i 

relation till deras translatorkompetens som översättare är mer betydelsefullt än 

vilken yrkeskategori de tillhör. 

Studiens kommunaktörer talar även om att det är viktigt att få ett enat 

kvalitetsarbete inom den egna kommunen. Detta är dock inte lätt då olika 

hinder och intressekonflikter gör det svårt att samordna kvalitetsarbetet. 

Resultatet visar också på spänningar i kvalitetsarbetet i form av skilda synsätt 

på måluppfyllelse i skola och förskola i relation till mål att uppnå respektive 

mål att sträva mot. Spänningar uppstår även mellan olika perspektiv på kvali-

tet i relation till kontroll och utveckling. Dessa spänningar utmanar kommun-

aktörernas arbete och försvårar det i många fall. Resultatet visar dock hur 

kommunaktörerna söker legitimitet hos aktörer i andra sammanhang än det 
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egna och hur deras strategier främst går ut på att samordna arbetet med hjälp 

av fysiska objekt för att på så sätt kunna stabilisera kvalitetsarbetet. 

Delstudie IIa: Systematic quality development work 
in a Swedish leisure-time centre 

Artikelns syfte är att utforska rekontextualisering av systematiskt kvalitets-

arbete med fokus på hur lärare planerar, organiserar, dokumenterar och utvär-

derar i ett fritidshem. 

En ökad aktivitet kring kvalitetsfrågor inom utbildning i Europa synliggör 

att olika diskurser, om vad kvalitet kan vara, möts i den pedagogiska praktiken 

i fritidshemmet (Ball, 2003; Grek et al., 2009; Ozga et al., 2011). Diskurserna 

innefattar dels en strukturerande individualistisk diskurs om kvalitet relaterad 

till resultat av mål att uppnå och dels en diskurs om utvärdering som 

utveckling av kvalitet och mål att sträva mot (Aili et al., 2007; Beach, 2010; 

Sheridan et al., 2012; Åsén & Vallberg Roth, 2012). 

Fritidshemmet har, sedan införlivandet i ett samlat utbildningssystem, bli-

vit en del av skolans organisering och principer för dokumentation och ut-

värdering (Andersson, 2013; Rohlin, 2012). Från att ha varit en praktik med 

fokus främst på barns sociala relationer har lärande och utbildning blivit en 

del att hantera i uppdraget. Detta har lett till spänningar i fritidshemmets 

uppdrag: spänningen mellan lärande och social trygghet samt mellan individen 

och kollektivet (Dahlberg et al., 2009; Johansson, 1986; Rohlin, 2012; Tallberg 

Broman, 2011). 

Fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete är ännu i sin linda, vilket gav 

ett unikt tillfälle att studera mötet mellan policy och praktik. Detta föranledde 

en fallstudie i ett fritidshem med fokus på det studerade fritidshemmets möte 

med policy för systematiskt kvalitetsarbete i genomförandet i praktiken. Stu-

dien utgår från en teori om policy enactment och är influerad av policy-

etnografi, vilket föranleder ett intresse för rektors och lärares tolkningar och 

genomförande för skapa mening i sitt arbete i praktiken (Ball et al., 2012). Mer 

specifikt uttryckt handlar studien om hur en rektor och två lärare genomför 

uppdraget om systematiskt kvalitetsarbete i relation till institutionella förut-

sättningar i praktiken. Policy enactment-teori utgår från att policyprocessen är 

cirkulär och att en policytext kan utgöra den länk som sammanför struktur 

och aktör (Ball, 1993; James & James, 2004; Smith, 2006), vilket medför ett 

antagande om att policyprocesser är svåra att förutse. 
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Genom att följa genomförandet av två lärares planering, genomförande, 

dokumentation och utvärdering av verksamhetens kvalitet och måluppfyllelse, 

fann vi olika logiker: en logik för framtiden, en logik för nuet och en logik om 

att återskapa en socialpedagogisk tradition. Resultaten beskriver också spän-

ningar i praktiken som synliggjorde dubbelkodade intentioner i policy om 

utbildning. Dessa spänningar utgörs dels av en spänning mellan nuet och 

framtiden: lärarna planerar för barnens framtid som samhällsmedborgare sam-

tidigt som de organiserar och dokumenterar för utveckling av barnens sociala 

färdigheter i nuet. Den andra spänningen utgörs av den mellan individen och 

gruppen: ett ökande individualistiskt perspektiv framträder i lärarnas syste-

matiska kvalitetsarbete i hur de planerar och organiserar för individen. Indi-

vidfokuset står i kontrast till den socialpedagogiska tradition som lärare i 

fritidshem är inskrivna i. När lärarna utvärderar sina aktiviteter är det däremot 

gruppen och inte individen som är i fokus. Det synliggör den tredje spän-

ningen: nämligen den mellan en strukturerande och kontrollerande individuell 

kvalitetsdiskurs och en socialpedagogisk diskurs med fokus på utveckling av 

kvalitet. 

Sammanfattningsvis; planering och genomförande som delar i det syste-

matiska kvalitetsarbetet avslöjar ett ökande individualistiskt perspektiv. 

Däremot, när lärare dokumenterar och utvärderar rekonstrueras en social-

pedagogisk tradition grundad i fritidshemmets verksamhet med ett grupp-

orienterat fokus. 

Delstudie IIb: ‘Learning to play with new friends’: 
Systematic quality development work in a leisure-time 
centre 

Studien söker kunskap om hur systematiskt kvalitetsarbete rekontextualiseras i 

ett fritidshems lekpraktik samt hur kvalitetsdiskursen tolkas och genomförs i 

fritidshemmets aktiviteter. Systematiskt kvalitetsarbete är ett obligatoriskt 

uppdrag som omfattar alla lärare i fritidshem (SFS 2010:800). Systematiskt 

kvalitetsarbete är till stor del sammankopplat med kunskapskrav och formell 

skolkunskap. Fritidshem däremot associeras oftare med socialt lärande och 

vardaglig kunskap (Bennett, 2008; Jansson, 1992; Johansson & Ljusberg, 2004; 

Rohlin, 2012; SOU 1974:42; SOU 1997:21). Fritidshemmet befinner sig 

således i gränslandet mellan dessa diskurser som en konsekvens av fritids-
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hemmets integrering med grundskolan 1998, där olika arbetsätt för elevers 

lärande så väl som olika kunskapsformer sammanfördes. 

Genom en fallstudie i ett noga utvalt fritidshem följs två lärares arbete med 

planering, genomförande, dokumentation och utvärdering med intervjuer och 

observationer i relation till lokala policytexter. Studien utgår från att policy-

processen är en ständigt pågående process och handlar om hur texter används 

i praktiken (Ball et al., 2012). Det är i praktiken som policytexten tolkas, 

anpassas och rekontextualiseras till institutionella förutsättningar i den 

specifika kontexten (Maguire et al., 2010). Enactment handlar således om att 

skapa mening i det vardagliga arbetet utifrån det uppdrag man är ålagd att 

utföra. Lärare tolkar och genomför policy för att skapa mening av policyn i sin 

vardagspraktik. 

Resultaten visar en praktik där leklådor används som ett verktyg för att 

synliggöra barns sociala och relationella lärande. På så sätt skapar lärarna 

möjligheter för barnen att lära vad som är i linje med en fritidshemspeda-

gogisk tradition, eftersom det är barnens sociala lärande som dokumenteras 

och utvärderas systematiskt. En ”befarad” utbildningsdiskurs framträder inte i 

lärarnas tolkningar, anpassningar och genomförande. Istället reproduceras i 

detta fritidshem en socialpedagogisk diskurs, där fokus utgörs utav att barnen 

ska lära sig leka med nya kamrater. Genom lärarnas tolkningar, anpassningar 

och genomföranden synliggörs även kvalitetsdiskursen, där just systematiken 

ser ut att hjälpa lärarna att synliggöra sitt pedagogiska arbete i ett nytt sam-

manhang. 

Meta-tolkande syntes 

Genom en meta-tolkande syntes har delstudierna analyserats utifrån avhand-

lingens övergripande syfte om genomförandet av systematiskt kvalitetsarbete. 

En meta-tolkande syntes innebär en tolkande forskningsprocess för att genom 

noggrann och upprepad läsning föra samman studierna i en övergripande 

analys (Weed, 2008). En meta-tolkande syntes beskrivs dessutom som en tol-

kande process i syfte att utveckla ny förståelse bortom de enskilda delarna ge-

nom att göra begreppsliga kopplingar mellan studierna. 

En meta-tolkande syntes utgår från sju principer (Weed, 2008, s. 23). Den 

första principen handlar om att den som genomför syntensen är en tolkande 

aktör. För det andra handlar det om att genomföra syntesen med vetskapen 

om att detta är en tolkning i en specifik kontext – inte den enda sanna tolk-
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ningen. Den tredje principen handlar om att det inte går att utforma 

urvalskriterier på förhand utan texter utesluts eventuellt efterhand i samband 

med läsning och tolkning av texterna. Princip fyra beskrivs som en abduktiv 

strategi i relation till det teoretiska urvalet för syntesen. Princip fem handlar 

om att behålla meningen i kontexten, vilket enligt Weed möjliggörs genom att 

det är tolkningarna i texterna som jämförs. Den sjätte principen innebär just 

att tolkningarna utgör datamaterialet i syntesen, syntesen innebär alltså 

tolkning av tolkningar. Slutligen utgör den sjunde principen själva trovärdig-

heten för syntesen och den handlar om att tydligt och transparent beskriva 

den procedur som meta-tolkningen inneburit på ett tydligt sätt för läsaren. 

Följande avsnitt avser att beskriva den proceduren. 

I avhandlingen innebär den meta-tolkande syntesen att jämförelser av 

likheter och skillnader mellan avhandlingens texter har genomförts i två olika 

faser. Den inledande fasen har jämfört texterna utifrån aspekterna: forsknings-

frågor, teoretiska utgångspunkter, produktion av data och analytiska begrepp. 

Det innebar en jämförelse av likheter och skillnader i flera steg. Inledningsvis 

jämfördes delstudiernas forskningsfrågor. Forskningsfrågorna handlar om 

genomförande av systematiskt kvalitetsarbete, där genomförande i delstudie 

ett studeras med hjälp av det nyinstitutionella begreppet organisering. I 

delstudie två är det begreppet rekontextualisering i relation till policy 

enactment-analys som används. I nästa steg jämfördes delstudiernas teoretiska 

utgångspunkter. Båda de teoretiska verktygen utgår från teorier av genom-

förande: nyinstitutionell teori och policy enactment-teori. Dataproduktion är 

en tredje aspekt som jämförts. Avhandlingens båda delstudier använder 

samma metoder. Delstudie ett inbegriper data i form av intervjuer, observa-

tioner och policytexter från 28 kommunaktörer i 14 kommuner. Delstudie två 

inbegriper en policytext i form av en Lokal skolplan, intervjuer med en rektor, 

två lärare och tre barn samt observationer av barns lek, lärares arbete med 

planering, dokumentation och utvärdering. Det som skiljer delstudie ett från 

delstudie två är observationer av konkret genomförande i praktiken. Observa-

tioner finns i den första delstudien, men inte av genomförande i en kommunal 

praktik, utan i talet om deras arbete i hemkommunen som beskrivits med 

observationer av handledningstillfällen. I de observationerna uttrycks även 

strategier för genomförandet så väl som dessa strategier även uttrycks i lokala 

policytexter. De beskriver dock inte konkret genomförande i praktiken så som 

observationerna i den andra delstudien gör. 
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Slutligen jämfördes analytiska begrepp med fokus på gemensamma 

teoretiska aspekter som är betydande för avhandlingens tolkning och resultat: 

teoretiska begrepp förenas i intresset för genomförande, kontexters betydelse 

och i att synliggöra relationen mellan aktör och struktur i meningsskapande 

processer. Det innebär att begrepp som etablerade handlingsmönster från 

nyinstitutionell teori och diskurser i relation till policy enactment-teori förs 

samman i syntesen.  

I en andra fas av den meta-tolkande syntesen har fokus varit på tolkningar 

i texterna. Denna meta-tolkning, att tolka tolkningar, utgör kärnan i syntesen. 

Exempelvis innebär denna meta-tolkning att i delstudie ett framträder kom-

munens redan etablerade handlingsmönster för systematiskt kvalitetsarbete i 

relation till kommunaktörernas meningsskapande i genomförandet av för-

skolans systematiska kvalitetsarbete. I delstudie två framträder diskurserna 

genom lärares och rektors meningsskapande med policy i den pedagogiska 

praktiken. Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering anpassas 

till skolans diskurser och strategier samtidigt som aktörernas egna tolkningar 

av uppdraget bidrar till meningsskapande processer. 

Genom att tolka tolkningarna i ett ytterligare steg framträder det mönster 

som utifrån denna meta-tolkande process resulterar i syntesens fyra teman: 

Skolan som norm, Socialt och relationellt lärande, Policyteknologier samt Gapet mellan 

policy och praktik. Syntesen avser behålla meningen i kontexterna genom att 

tydligt utgå från delstudiernas tolkningar men dessutom koppla resultatet av 

syntesen till tidigare studier. Syntesen presenteras och diskuteras i de 

beskrivna temana, i relation till avhandlingens övergripande syfte och frågor 

samt teoretiska och metodologiska utgångspunkter. De fyra temana som 

urskilts i syntesen visas och diskuteras i nästa kapitel. 
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Slutdiskussion 

Avhandlingen placerar sig inom ett kunskapsfält där intresset är riktat mot ett 

ökat fokus på kvalitetsstärkande insatser inom utbildningsområdet. Forsk-

ningsfokus har riktats mot det lagstadgade uppdrag om systematiskt kvalitets-

arbete som genom lag, råd och riktlinjer, såväl som i utbildningsinsatser, anger 

hur kommuner, rektorer, förskolechefer och lärare förväntas utföra uppdraget 

i sina praktiker. 

I takt med avhandlingens framskridande har kvalitetsfrågor inom utbild-

ningsområdet intensifierats. Det som i delstudie ett omfattades av Skolverkets 

allmänna råd och rekommendationer kring kvalitet och kvalitetsredovisning 

var i delstudie två omvandlat till ett obligatoriskt och lagstadgat uppdrag om 

systematiskt kvalitetsarbete (SFS 2010:800; Skolverket, 2005; Skolverket, 

2006). Kvalitetsbegreppet i sig utgör inte fokus i avhandlingen utan intresset 

riktas mot de måluppfyllande processer som genom systematiskt arbete 

förväntas leda till en ökad kvalitet. I Skollagen definieras kvalitet som ökad 

måluppfyllelse och jag har tidigare i avhandlingen visat att kvalitet kan 

betraktas ur olika perspektiv. I delstudie ett belystes tre skilda perspektiv på 

kvalitet som var aktuella vid tiden för den studiens genomförande. I delstudie 

två ser kunskapsfältet något annorlunda ut och fokus är riktat mot en 

pedagogisk praktik. 

Värdefulla erfarenheter från genomförandet av systematiskt kvalitetsarbete 

inom kommuner, i delstudie ett, har tagits till vara och bidragit till att en mer 

nyanserad analys har gjorts, i relation till begreppet kvalitet, i delstudie två. 

Genom att studera kvalitet som ökad måluppfyllelse med hjälp av policy 

enactment-analys synliggörs hur systematiskt kvalitetsarbete genomförs i fri-

tidshemmets praktik i relation till hur diskurser förs samman genom använd-

andet av policy i praktiken (Ball et al., 2012). Det betyder inte att tidigare 

använda perspektiv är ointressanta, begreppet kvalitet och dess innebörder är 

väsentliga att reflektera över i praktiken likväl nu som då. 

Ett resultat av delstudie ett handlade om kommunaktörernas intensiva 

fokus på den summativa kvalitetsredovisning som kvalitetsarbetet skulle 

mynna ut i. Redovisningens form och innehåll utgjorde fokus för flera av 

kommunaktörernas huvudsakliga genomförande. Hjalmarsson (2013) samt 
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Löfdahl och Perez Prieto (2010) har belyst hur kvalitetsredovisningar tenderar 

att bli fabrikationer där performativa syften tar överhand, vilket innebär att det 

innehåll som får lov att synas och vilken form kvalitetsredovisningen har, får 

en mer framträdande roll än de formativa processer som pågår i en vardags-

nära praktik (Ball, 2003). Kravet om kvalitetsredovisning avskaffades i sam-

band med införandet av den nya Skollagen och istället lyfts ett systematiskt 

och kontinuerligt kvalitetsarbete fram som ska dokumenteras. Uppdraget i 

Skollagen visar att det systematiska kvalitetsarbetet ska ha både en formativ 

och summativ karaktär. 

I detta avslutande kapitel av kappan diskuteras inledningsvis resultatet av 

den meta-tolkande syntes som genomförts på de tre innefattande texterna. 

Därefter följer sammanfattande reflektioner av avhandlingens kunskapsbidrag 

samt uppslag till vidare forskning. Syntesen beskriver teman som innefattar 

diskurser och begrepp som var framträdande i delstudierna. Temana är: 

Skolan som norm, Socialt och relationellt lärande, Policyteknologier samt 

Gapet mellan policy och praktik, som nu diskuteras nedan. 

Skolan som norm 

I delstudie ett rekontextualiserades en utbildningsdiskurs som visar att skolans 

organisation utgjorde normen för kommunaktörernas genomförande av för-

skolans systematiska kvalitetsarbete. Det betyder att kvalitetsdiskursen under-

ordnas den lokala utbildningsdiskurs som var rådande inom de studerade 

kommunerna. Med utgångspunkt i avhandlingens teoretiska utgångspunkter 

beror diskursordningen på att det sedan tidigare inom kommunerna fanns 

lokalt etablerade tillvägagångssätt för att hantera frågor kring kvalitetsarbete 

(Ball et al., 2012; Czarniawska, 2005). Utbildningsdiskursen medförde en 

skolifiering av förskolans kvalitetsarbete som handlade om att lokala rutiner 

och principer för skolans arbete fördes samman med strategier för förskolans 

systematiska kvalitetsarbete. Modellerna som hämtades från skolan var inte 

anpassade till förskolans läroplan och arbete med strävansmål, utan till mål att 

uppnå kopplade till skolämnen och individuella prestationer (Skolverket, 2010; 

Skolverket, 2011). Även om skolans systematiska kvalitetsarbete inte enbart 

handlar om individuella prestationer, utgör betyg och provresultat underlag i 

kommunens sammanställningar av systematiskt kvalitetsarbete. Mallar och 

modeller som var utformade enligt skolans innehåll och mål, användes i 

förskolans verksamhet, eftersom kommunaktörerna saknade underlag från 
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förskolan, där måluppfyllelse skrivs fram i relation till strävansmål. Det 

betyder att det sker en rekontexualisering av skolans diskurs tillsammans med 

förskolans och i denna transformationsprocess framstår skolans diskurs med 

dess mallar och modeller som den dominerande (Alasuutari et al., 2014; 

Insulander & Svärdemo Åberg, 2014; Löfdahl & Perez Prieto, 2010). 

För fritidshemmets del blir spänningen mellan olika målformuleringar än 

tydligare, då den läroplan som styr fritidshemmets verksamhet Lgr11 inne-

håller både mål att uppnå för enskilda elever och mål för verksamheten att 

sträva mot. I delstudie två kommer skolans normer till uttryck genom en 

framväxande individualiseringsdiskurs som visar sig i mål för individen i 

lärarnas planering och genomförande (Dahlberg et al., 2009; Emilsson, 2008; 

Johansson et al., 2013). Vad som hände i förskolans praktik, utifrån resultaten 

i delstudie ett av en ökad skolifiering på kommunnivån, visar inte studiens 

empiri. Spänningen mellan olika målformuleringar i läroplaner blir emellertid 

betydande i relation till att kommunaktörerna vill finna underlag från 

praktiken att använda i redovisningen av kommunens samlade systematiska 

kvalitetsarbete (Danielsen et al., 2010; Elfström, 2013). Den rika flora av 

former för dokumentation som vuxit fram i förskolans praktik kan i detta 

sammanhang kopplas samman med förskolans frånvaro av den typ av under-

lag skolan har i form av prov och betyg (Elfström, 2013; Insulander & 

Svärdemo Åberg, 2014). Rekontextualiseringen av systematiskt kvalitetsarbete 

utefter skolans normer inom kommunen bidrar i så fall till att ett vitt spektra 

av modeller används för dokumentation i förskolans praktik och förväntas 

utgöra underlag i kommunens samlade dokumentation (Alasuutari et al., 2014; 

Vallberg Roth, 2012, 2015). Dokumentationens framträdande roll som under-

lag i kommunens och förskolans systematiska kvalitetsarbete kan även tolkas 

som ett uttryck för en strukturerande och kontrollerande kvalitetsdiskurs 

(Grek et al, 2009; Ozga et al., 2011). 

Den beskrivna utvecklingen ovan om dokumentation gäller inte fullt ut för 

fritidshemmet i delstudie två. I fritidshemmets praktik syns inte samma 

omfattande användning av olika former av dokumentation utan lärarna upp-

finner många gånger själva olika modeller och system för att beskriva och 

synliggöra barns sociala och relationella lärande. Däremot ses en ambivalens i 

fritidshemmet mellan att beskriva måluppfyllelse i relation till enskilda barn 

eller i ett grupperspektiv med fokus på verksamheten (Andersson, 2013; 

Rohlin, 2012; Åsén & Vallberg Roth, 2012). 
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Sammantaget framstår ett spänningsfält mellan formell skolkunskap som 

norm framför socialt och relationellt lärande i en socialpedagogisk tradition. 

En del av spänningen handlar om karaktären på mål i läroplanerna. Det i sin 

tur handlar om problematiken med att finna former för dokumentation att 

visa på måluppfyllelse i relation till mål att uppnå, kontra mål att sträva mot. 

För att dels kunna kontrollera och dels utveckla förskolans kvalitet använde 

kommunaktörerna skolans modeller och applicerade dessa på förskolan och 

formulerade mål att uppnå även för barn i förskolan, vilket bidragit till 

skolifieringen (jfr. Karila, 2012). En tydligare och redan etablerad struktur 

dominerade aktörernas tolkningar och genomföranden inom den mer per-

formativt drivna skoldiskursen. Samtidigt måste framhållas att det i fritids-

hemmets praktik i delstudie två inte framträdde någon entydig skolifiering av 

fritidshemmets verksamhet, vilket för förskolans del skulle kunna betyda att 

skolifieringen endast sker på kommunnivån och inte i förskolans praktik. 

Socialt och relationellt lärande 

I delstudie två visas att en socialpedagogisk diskurs reproduceras i fritids-

hemmets praktik och dominerar fritidshemmets tolkningar och genomförande 

av systematiskt kvalitetsarbete. Fritidshemmets införlivande i utbildnings-

systemet och integrering med grundskolans verksamhet i relation till mål och 

innehåll har enligt tidigare forskning bidragit till en skolifiering, där de allt mer 

tilltagande aktiviteterna kring kvalitet och utvärdering av fritidshemmets 

verksamhet har förändrat både form och innehåll (Andersson, 2013; Calander, 

2000; Haglund, 2004; Hansen, 1999). Det innebär att fritidshemmets 

verksamhet har förflyttats i riktning mot en mer individualiserad praktik, där 

sociala aspekter inte ges samma utrymme som tidigare samt att fritidshemmets 

verksamhet inte ryms i redovisandet av kvalitet, eftersom socialt och 

relationellt lärande inte låter sig mätas enligt gällande kvalitetsnormer 

(Hjalmarsson, 2013; Löfdahl & Perez Prieto, 2010 Saar, 2014; Saar et al., 

2012). Delstudie två beskriver helt andra resultat. I det studerade fritids-

hemmet rekontextualiserades en socialpedagogisk diskurs som fick till följd att 

just socialt och relationellt lärande var det som lärarna främst arbetade med. 

Det var uteslutande barns sociala relationer som planerades, genomfördes, 

dokumenterades, utvärderades och följdes upp. Sammantaget innebär det att i 

den lokala diskursordning som organiserar fritidshemmets verksamhet är en 
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socialpedagogisk diskurs dominerande. Utbildningsdiskursen som var så tydlig 

inom kommunnivån i delstudie ett är här underordnad. 

I fritidshemmets arbete med socialt och relationellt lärande synliggörs 

också barns lek genom att traditioner och diskurser i arbetet med barns 

relationer reproducerades i lekaktiviteter. Att lära på fritidshem rekontextuali-

serades till att barnen ska lära sig att leka med nya vänner (Lager, 2015). Lek 

och socialt lärande må vara marginaliserat i policytexter men det återskapas i 

fritidshemmets praktik trots policyns utbildningspräglade intentioner 

(Hjalmarsson, 2013; Saar, 2014; Øksnes et al., 2014). Det skapas och om-

skapas således policy i fritidshemmets praktik som fokuserar på barns sociala 

och relationella lärande. Skolans normer framträdde dock i lärarnas planering 

och genomförande, när individ- och ansvarsdiskursen fördes samman med en 

kontroll- och resultatfokuserad kvalitetsdiskurs. Individen lyfts fram på ett sätt 

som kännetecknar en individualiserings- och ansvarsdiskurs där barn ska ta 

ansvar och vara självreglerande (Anderson, 2013; Dahlberg et al., 2009; 

Emilsson, 2008; Johansson et al., 2013; Tallberg Broman, 2011; Vallberg 

Roth, 2001). Däremot blir det tydligt i dokumentation och utvärdering av 

barns lek, där barns individuella prestationer skulle kunnat komma till uttryck 

även från fritidshemmets verksamhet, att den socialpedagogiska diskursen är 

dominerande. Den socialpedagogiska diskursen kommer till uttryck genom att 

dokumentationen och utvärderingen av målen görs på en gruppnivå. 

Det framträder alltså en skillnad mellan fritidshemmets genomförande och 

kommunaktörernas genomförande av systematiskt kvalitetsarbete i relation till 

grupp och individ. Fritidshemmet tar avstånd från den individuella skol-

diskursen medan kommunaktörerna bygger in den individuella skoldiskursen i 

förskolans systematiska kvalitetsarbete. Kommunaktörerna drivs av per-

formativa syften med att synliggöra och legitimera verksamheten med för dem 

kända verktyg (jfr. Ball et al., 2012; Danielsen et al., 2010). En tolkning av 

fritidshemmets avståndstagande kan relateras till det motstånd som Andersson 

(2013) finner mot att kategorisera och fokusera enskilda barn i fritidshemmet. 

Den av tradition grupporienterade fritidshemsverksamheten, där gruppen i 

många fall även utgör arbetsverktyget, motsäger det perspektiv på kvalitet som 

den individuella skoldiskursen tillhandahåller (Jansson, 1992; Johansson & 

Ljusberg, 2004; Rohlin, 2012; SOU 1974:42; SOU 1997:21). 

 Sammantaget visar reproduktionen av den socialpedagogiska diskursen ett 

sätt för fritidshemmet att hantera det nya kvalitets- och utbildningsfokuserade 
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uppdraget om systematiskt kvalitetsarbete, utifrån ett i praktiken etablerat och 

beprövat sätt att arbeta med socialt och relationellt lärande. 

Policyteknologier 

Syntesen av avhandlingens delstudier visar en dominerande utbildningsdiskurs 

inom kommunernas genomförande av förskolans kvalitetsarbete och en do-

minerande socialpedagogisk diskurs i genomförandet inom fritidshemmets 

praktik. Tillsammans med dessa två diskurser rekontextualiserades även 

kvalitetsdiskurser. Kvalitetsdiskurser blev synliga i kommunaktörernas genom-

förande och användande av fysiska objekt och bidrog till skapandet av policy-

teknologier som mallar, modeller, tekniker och andra materiella aspekter 

(Fenwick & Edwards, 2011). Ett exempel på det i delstudie ett är de kvalitets-

hjul eller årshjul som visade sig vara framgångsrika och stabiliserande objekt i 

kommunaktörernas genomförande (Lager, 2010). I delstudie två var den 

Lokala skolplanen det objekt som var mest synligt och använt i fritids-

hemmets praktik (Lager, 2015; Lager et al., 2015). 

Fritidshemmet i delstudie två gavs, med hjälp av policyteknologier som 

rekontextualiserades genom systematiskt kvalitetsarbete, möjlighet att skriva 

fram sitt arbete med barns sociala och relationella lärande. På så sätt utnyttjade 

fritidshemmet den performativitet som kvalitetsdiskursens teknologier er-

bjuder (Ball, 2003). Performativitetens tekniker möjliggjorde för fritidshemmet 

att visa det arbete som utförs med barns lek och lärande och som tidigare inte 

synliggjorts på detta sätt. Den teknologi och materialitet som rekontextuali-

serades i kvalitetsarbetet såg ut att hjälpa även kommunaktörerna i delstudie 

ett i genomförandet i betydelsen att det samordnade kommunens arbete 

(Czarniawska, 2005). Det fanns en strävan att samordna det systematiska 

kvalitetsarbetet i båda policypraktikerna, vilket även finner stöd i forskning 

(Eidevald, 2013; Elfström, 2013; Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). 

Samordningen av kvalitetsarbetets riktning görs då med hjälp av kvalitets-

diskursens strukturerande teknologier (Grek et al., 2009). Policytextens 

multipla intentioner gör det dock svårt att samordna arbetet i praktiker, där 

människor möts och policy skapas och omskapas (Codd, 1988). 

Förutom att systematiskt kvalitetsarbete i delstudie två rekontext-

ualiserades genom den Lokala skolplanen som ett samordnande verktyg, fram-

trädde även leken som ett verktyg (Lager, 2015). I leklåde-leken synliggjordes 

att leken blev mer än ett innehåll, den blev även ett verktyg för lärarna i att 
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synliggöra barns sociala och relationella lärande, vilket kan ses som ett nytt 

inslag för fritidshemmet såväl som ett nytt bidrag till forskningsfältet. Således 

rekontextualiserades policy genom leklåde-leken som både innehåll och 

verktyg i fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete. 

Sammantaget, kvalitetsdiskurser ser ut att tillhandahålla en teknologi och 

en systematik som används av både kommunaktörerna i delstudie ett och av 

lärarna i delstudie två. Materialiteten framstår som en betydande del i genom-

förandet av systematiskt kvalitetsarbete. Denna analys får stöd av Ball et al. 

(2012) samt Fenwick och Edwards (2011) som menar att materialiteten i 

policyprocessen måste analyseras, då den utgör en betydande del av aktörernas 

tolkningar och genomförande av policy. Avhandlingen visar således genom att 

anlägga tolkande, diskursiva och materiella perspektiv i analysarbetet att 

fysiska objekt och procedurer är betydelsefulla för att förstå de processer, där 

uppdraget om systematiskt kvalitetsarbete genomförs i den pedagogiska 

praktiken så väl som på kommunala arenor. 

Gapet mellan policy som text och som praktik 

Beroende på vilka diskurser som blir mest framträdande i rekontextuali-

seringen av systematiskt kvalitetsarbete, skapas en lokal diskursordning i 

kommunen och i den pedagogiska praktiken. När en utbildningsdiskurs 

dominerar inom kommunen medför det vissa tekniker och arbetsformer i 

syfte att stärka förskolans kvalitet. När en socialpedagogisk diskurs blir 

dominerande i den lokala fritidshemspraktiken skapar det andra genom-

föranden och tekniker i kvalitetsstärkande syfte. Det beror på att det i den 

omskapande policyprocessen bildas ett gap mellan policyns intentioner och 

praktikens genomförande (Supovitz & Weinbaum, 2008). Syntesen av del-

studierna beskriver hur diskurser förs samman i praktiker, där vissa blir mer 

framträdande än andra beroende på tidigare handlingsmönster i den enskilda 

praktiken, vilket skulle kunna betyda att den skolifiering som kan utläsas på 

kommunnivå inte nödvändigtvis påverkar arbetet i pedagogiska praktiker, och 

tvärt om. Däremot framträder i båda studierna och policypraktikerna 

(kommunen och fritidshemmet) att teknologier i kvalitetsdiskurser rekontext-

ualiseras, vilket också kan ha påverkat den förskolepedagogiska praktiken 

gällande dokumentation, vilket forskning visat även om det inte visas konkret 

i denna studie (Insulander & Svärdemo Åberg, 2014; Sheridan et al., 2013; 

Vallberg Roth, 2012, 2015). Syntesens resultat beskriver således att det 



I SPÄNNINGSFÄLTET MELLAN KONTROLL OCH UTVECKLING 

82 

nationella uppdraget om systematiskt kvalitetsarbete rekontextualiseras på 

skilda sätt i kommunen och i den pedagogiska praktiken som bidrar till att 

skilda policypraktiker framträder (Bernstein, 2003): I delstudie ett är det en 

kvalitetsdiskurs, en utbildningsdiskurs och en förskolediskurs som förs sam-

man i det systematiska kvalitetsarbetet. Utfallet blir en policypraktik med en 

dominerande utbildningsdiskurs med teknologier som mallar och modeller 

från kvalitetsdiskursen. I den andra policypraktiken, fritidshemmet, är det en 

kvalitetsdiskurs, en utbildningsdiskurs och en socialpedagogisk fritidshems-

diskurs som förs samman. I fritidshemmets praktik blir utfallet en re-

produktion av den socialpedagogiska diskursen. Kvalitetsdiskursens tekno-

logier och systematik förs även in i fritidshemmets praktik, utbildnings-

diskursen är däremot underordnad. Utfallet med den underordnande utbild-

ningsdiskursen kan förstås genom det kraftiga motstånd och avståndstagande 

mot skolans normer som länge funnits inom fritidshem (Calander, 2000; 

Gustafsson, 2003; Hansen, 1999). I termer av förändring ser utbildnings-

diskursens dominans i kommuner ut att förändra förskolans praktik mot en 

mer utbildningspräglad och individinriktad praktik. För fritidshemmets del re-

produceras en gammal tradition och förändringen består i den nya syste-

matiken och användandet av kvalitetsdiskursens teknologier (Ball, 2003). 

Urvalet av praktiker som studerats i avhandlingen spelar roll för vilka 

diskurser som blir dominerande (Kvale & Brinkman, 2014). I delstudie ett 

utgörs undersökningsgruppen utav särskilt utvalda nyckelpersoner i kommun-

ernas systematiska kvalitetsarbete. Dessa kommunaktörer fick utbildning och 

handledning under ett år och förväntades sedan genomföra systematiskt 

kvalitetsarbete i sin hemkommun. Viktigt i sammanhanget är att deras speci-

fika position som nyckelperson i flera fall skapade möjligheter för dem att 

agera utanför sin brukliga yrkesprofession. Deras främsta resurs var att de 

skapade nya arenor och nätverk genom informella kontakter som kunde 

minska gapet mellan den kommunala formuleringsarenan och den pedago-

giska praktiken. Dock var förskolans representation låg bland kommun-

aktörerna och förskolans diskurs fick inte utrymme i rekontextualiseringen av 

det systematiska kvalitetsarbetet. 

I avhandlingens andra delstudie spelar urvalet av fritidshem en stor roll för 

resultatet, på det sätt att skolan inklusive fritidshemmet hade ett medvetet 

pågående kvalitetsarbete som gick att följa för mig som forskare. Det fanns 

dokumentation som lärarna kontinuerligt sammanställde och det fanns ut-

värderingar att ta del av och ställa frågor kring, vilket utgjorde en viktig 
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utgångspunkt i relation till att fritidshem med ett uttalat systematiskt 

kvalitetsarbete var svårt att finna. Lika viktigt som urvalet är, lika viktigt är det 

att resultatet relateras till den specifika kontext som det enskilda fallet 

studerats i (Kvale & Brinkman, 2014). Delstudie två utgör ett exempel på hur 

policy rekontextualiseras – inte en generell bild av fritidshem runt om i 

Sverige. Detta specifika fall var en skolenhet från förskola till år tre i skolan, 

vilket har en betoning på barn i de yngre åldrarna, där en socialpedagogisk 

diskurs utgör en stark tradition. Rektors roll, som betonade fritidshemmets 

sociala uppdrag, bör ha en betydelse för att det systematiska kvalitetsarbetet 

kunde rekontextualiseras med en socialpedagogisk diskurs som dominerande. 

Samtidigt utgör fritidshemmet i det här sammanhanget en pedagogisk praktik 

som inte tidigare strukturerats genom en kvalitetsdiskurs, vilket ser ut att bidra 

till att ett långvarigt avståndstagande mot skolan framträder och ger istället 

utrymme åt en historisk tradition och kvalitetsdiskursens materialitet 

(Calander, 2000; Gustafsson, 2003; Hansen, 1999). 

Gapet mellan policy som text och som praktik visar på spänningar som 

kan uppstå i ett systematiskt kvalitetsarbete beroende på hur policy tolkas och 

genomförs i olika institutionella praktiker. En textanalys av policytexter om 

systematiskt kvalitetsarbete bidrar med viss kunskap om policy, observationer 

av genomförande i praktiken bidrar med annan kunskap. Policyns skapande 

och omskapande i olika institutionella praktiker följdes genom intervjuer, 

observationer och analys av policytexter som en helhet och gav möjlighet att 

identifiera och förstå rekontextualiseringen mellan utbildningsdiskursen och 

den socialpedagogiska diskursen (Ball et al., 2012). Dessa diskurser existerar 

jämte varandra och fördelar sig olika i diskursordningen beroende på 

praktikens tidigare handlingsmönster och aktörers tolkningar, anpassningar 

och genomförande av sitt uppdrag. 

Avhandlingens kunskapsbidrag 

Syntesen av avhandlingens delstudier belyser att målen i läroplanerna, så som 

mål att uppnå för individen kontra mål för verksamheten och lärarna att sträva 

mot, är betydande. Målformuleringarna blir avgörande för hur måluppfyllelse 

dokumenteras i syfte att utgöra underlag i kommunens samlade redovisning. 

Samtidigt belyser den andra delstudien kvalitetsarbetets olika faser ingående – 

planering, genomförande, dokumentation och utvärdering – på ett sätt som 

synliggjort att olika diskurser rekontextualiseras inom de olika faserna. 
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Planering och genomförande synliggjorde en individualiseringsdiskurs sam-

tidigt som dokumentation och utvärdering synliggjorde en socialpedagogisk 

diskurs – i ett och samma fritidshem. Således blir studiens bidrag, att genom 

att dela upp systematiskt kvalitetsarbete i flera faser, där rektors och lärares 

tolkningar och genomföranden i uppdraget om systematiskt kvalitetsarbete 

studeras, att beskriva hur rekontextualisering av policy i praktiken synliggör 

olika diskurser. 

I relation till kvalitet som dels måluppfyllelse och dels samspel mellan barn 

och vuxna, barn och barn blir det väsentligt att påvisa fritidshemsbarns 

minskade tid med vuxna (Andersson, 2014; Dahlberg et al, 2009; Kärrby, 

1997; Persson, 2015; Sheridan 2007, 2009). Rapporter från Skolverket och 

Skolinspektionen tillika tidningsartiklar och andra nyhetsinslag har under flera 

år belyst de kraftiga nedskärningar som skett på fritidshem i takt med att upp-

draget för fritidshemmet förändrats och uppdraget om systematiskt kvalitets-

arbete stärkts. I det studerande fritidshemmet reproducerades ett social-

pedagogiskt innehåll och arbetssätt, till trots att det sedan 20 år tillbaka 

betonats ett tydligare utbildningsuppdrag med läroplan och målstyrning. 

Tidigare forskning har visat hur fritidspedagogers arbete i skolan präglas av 

skolans traditioner, innehåll och form (Calander, 2000; Haglund, 2004; 

Hansen, 1999). I relation till avhandlingens resultat blir det intressant att fri-

tidshemmets arbete i delstudie två domineras av barns sociala och relationella 

lärande. En tolkning kan å ena sidan vara att något annat helt enkelt inte finns 

tid att göra, att följa barns utveckling och lärande på andra plan (än sociala) 

finns inte förutsättningar till och inte kunskap om. Å andra sidan kan det 

tolkas som ett motstånd mot kvalitets- och utbildningsdiskursens struktur-

erande och mätande av individuella kunskaper och förmågor samt en strävan 

och ett tillfälle att visa att fritidshemmets roll i barns vardag främst är 

förknippat med socialt och relationellt lärande (Andersson, 2013; Calander, 

2000; Gustafsson, 2003; Hansen, 1999). 

Genom att studera både den kommunala policypraktiken och den lokala 

policypraktiken i fritidshemmet synliggörs vilket olikt utfall policy för 

systematiskt kvalitetsarbete får i praktiken beroende på hur policy omformu-

leras och anpassas till institutionella förutsättningar. I genomförandet av 

systematiskt kvalitetsarbete ges utrymme för skilda tolkningar av uppdraget 

samtidigt som de meningsskapande aktörerna är tätt sammanlänkade med de 

strukturer de är en del av inom sin sociala och diskursiva praktik (Ball et al., 

2012; Czarniawska, 2005; Powell & DiMaggio, 1991). Rektor och lärare i 
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delstudie två är tätt sammanlänkade med den diskursiva praktik de är del av. I 

den praktiken råder normer och sedan tidigare etablerade handlingsmönster 

om genomförande av systematiskt kvalitetsarbete. Praktikens normer och 

genomföranden skapar förutsättningar för vilka tolkningar och genom-

föranden som blir möjliga i den specifika praktiken tillika vilka policy-

teknologier som blir betydelsefulla. Med hjälp av tolkande, diskursiva och 

materiella perspektiv belyses lärares och andra aktörers tolkningar och genom-

föranden av policytexter om systematiskt kvalitetsarbete i syfte att förstå och 

skapa mening med uppdraget i sin praktik (Ball et al., 2012). Sammantaget 

visar avhandlingens resultat, för det första att skilda formuleringar i 

läroplanerna har betydelse för dokumentation av måluppfyllelse inom det 

systematiska kvalitetsarbetet. För det andra att det rekontextualiserades skilda 

diskurser inom kvalitetsarbetets olika faser. För det tredje att det gällande 

förskolans systematiska kvalitetsarbete reproducerades en individinriktad ut-

bildningsdiskurs medan det genom systematiskt kvalitetsarbete i fritids-

hemmets praktik reproducerades en socialpedagogisk diskurs i en ny arbets-

form. 

Vidare forskning 

Syntesen har lyft fram viktiga resultat att gå vidare med, dels fokus på skilda 

målformuleringar i läroplanerna och dels de gap mellan policy och praktik 

som skapades mellan att olika diskurser rekontextualiserades inom den 

kommunala arenan och den pedagogiska praktiken. Det ger viktiga 

indikationer om att det behövs forskning som studerar hur systematiskt 

kvalitetsarbete genomförs i kommunen, av rektorer och förskolechefer i 

relation till förskolans, förskoleklassens, fritidshemmets och grundskolans 

praktiker. De olika praktikerna är sammanlänkade med de nationella mål som 

ska uppfyllas på skilda sätt i det systematiska kvalitetsarbetet. Hur huvud-

mannen så väl som rektorer, förskolechefer och de pedagogiska praktikerna 

genomför detta studeras lämpligtvis med en policyetnografisk studie. 

Samtidigt bör också systematiskt kvalitetsarbete belysas i dess olika faser och 

inte som en sammanhängande enhet, då resultatet visar att skilda diskurser 

rekontextualiseras inom olika faser. Eventuellt kan även en annan huvudman 

än kommunen studeras i relation till huvudmannens ansvar för systematiskt 

kvalitetsarbete. 
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English summary 

Introduction 

Work directed to quality issues is increasingly a growth area in education, in 

Sweden as well as in Europe (Ball, 2003; Beach, 2010; Grek et al., 2009; Ozga 

et al., 2011). In Sweden systematic quality development work (Sqdw) is part of 

the statutory obligations of preschools and leisure-time centres, and consti-

tutes a significant part of teachers’ work (SFS 2010:800). This work involves 

continuous and systematic planning, developing and following up of the edu-

cation in order to achieve national objectives. The municipality is responsible 

for the education’s quality, and the principal and preschool director are 

responsible for the work performed in preschool and leisure-time centres. 

Through the medium of policy analysis, the present thesis explores how policy 

texts concerning Sqdw are enacted in municipalities, preschools and at a lei-

sure-time centre. The research questions are: 

 How is Sqdw in preschools organised by key people in municipali-

ties? 

 How is Sqdw recontextualised in the practice of a leisure-time 

centre?  
The work contained in this thesis derives from two separate studies. The first 

study, which is reported in the licentiate thesis Organizing Quality: Assessment 

Practices in Municipalities and Pre-Schools focuses on the ways in which Sqdw for 

preschools is enacted at the municipality level (Lager, 2010). This part of the 

thesis is characterized by an organizational theory perspective with a focus on 

new institutional tools in the examination of the responsibilities for, and 

enactment of Sqdw (Czarniawska, 2005; Powell & DiMaggio, 1991; Røvik, 

2008). In the second part of the thesis two studies focusing on Sqdw in a 

leisure-time centre –  Systematic quality development work in a Swedish leisure-time 

centre, and ‘Learning to play with new friends’: systematic quality development work in a 

leisure-time centre – are presented (Lager, 2015; Lager, et al., 2015). The purpose 

of this second part of the thesis is to use policy enactment theory to provide a 

deeper understanding of the Sqdw in the everyday practice of a specifically 

selected leisure-time centre (Ball et al., 2012). A meta-interpretation of the 
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three studies is carried out and constitutes a synthesis (Weed, 2008). Here the 

separate studies have been revisited and interpreted in relation to each other 

as a means of developing a deeper understanding of the enactment of Sqdw. 

In this synthesis new themes emerged, the picture as a whole that transpires 

creating a more nuanced view than permitted by the individual studies. 

In Sweden leisure-time centres and pre-schools are integrated parts of the 

compulsory school system and are regulated by the same legislation, the 

Education Act, which covers both learning objectives and quality (SFS 

2010:800). An integration of leisure-time centres into compulsory school in 

1998 also entailed the bringing together of different discourses and ways of 

working with learning and knowledge formation. In compulsory school, Sqdw 

is primarily associated with knowledge requirements and formal school 

knowledge, while in leisure-time centres and preschools it is largely associated 

with social learning and everyday knowledge. Thus, since the integration, 

education policy positions leisure-time centres in between social everyday 

knowledge and formal school knowledge. 

Systematic quality development work 

Quality enhancing activities are an increasingly common part of the work of 

schools and teachers, not only in Sweden, but across the whole of Europe 

(Ball, 2003; Beach, 2010; Grek et al., 2009; Ozga et al., 2011). Thus in the 

thesis an overview of previous research in the field of quality and education is 

provided. The research interest for the current work is related to educational 

reforms and the restructuring of education which have led to changing 

relations between the state, local municipalities and working practices (Jarl et 

al., 2007; Lindensjö & Lundgren, 2005; Pierre, 2007). Previous research has 

focused on decentralisation processes and, since the 1990s, municipalities in 

Sweden have an increased responsibility for the provision of education, and 

which, nationally, has led to reduced levels of equality (Beach 2010; Djelic & 

Sahlin, 2006; Lindblad, Johannesson & Simola., 2002a; Lindblad, Lundahl, 

Lindgren & Zackari, 2002b). In line with neo-liberal principles of governance, 

this has brought with it stronger control activities and the emergence of an 

economic logic. 

The concept of quality is difficult to define (Bergh, 2011; Bjørnøy 

Sommersel et al., 2013; Ishimine et al., 2010; Kärrby, 1997; Mooney, 2007; 

Munton et al., 1995; Sylva et al., 2006). Different approaches to quality and 
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evaluation have consequences for how education is reviewed and assessed 

(Ball, 2003; Grek et al., 2009; Ozga et al., 2011; Power, 1997). The systematic 

work with quality issues that is carried out in schools is often formed in 

relation to the dominating perspective and discourse of quality in policy and 

practice (Lager, 2010). There are two main approaches to quality that are 

currently circulating and which are of relevance to this thesis. While one 

concerns quality and evaluation as a tool for the control of education and 

development of individual skills, the other approach to quality focuses on the 

evaluation and development of education (Aili et al., 2007; Beach, 2010; 

Sheridan et al., 2012; Åsén & Vallberg Roth, 2012). 

Based on quality reports, Hjalmarsson (2013) and Löfdahl and Perez Prieto 

(2010) discuss how performativity makes social relations and social learning 

invisible. For example, Saar (2014) and Saar et al. (2012) found that the evalu-

ation system for quality may limit the knowledge possibilities in leisure-time 

centres, meaning that leisure-time activities, based on children’s social well-

being, extend beyond what can be measured, evaluated and controlled. 

Research also shows that, in its application, Sqdw can be problematic in 

that both policy and practice contain different theoretical understandings of 

what quality involves (Eidevald 2013; Elfström, 2013; Insulander & Svärdemo 

Åberg, 2014; Vallberg Roth, 2015). When carrying out documentation in 

order to follow children’s learning and development, teachers use several 

different forms, each with a different purpose (Alasuutari et al., 2014; Vallberg 

Roth, 2015). Dahlberg and colleagues (2009) advocate the use of pedagogical 

documentation as a tool for developing practice. 

In order to achieve and safeguard quality in preschool, Sheridan and 

Pramling Samuelsson (2009) argue that the point of departure for Sqdw must 

be in daily practice where it can function as a tool for teachers to be able to 

know if, and in what way, they are working towards the objectives of pre-

school education. This approach is based on a pedagogical perspective of 

quality and takes into account intersubjective values, knowledge and the 

objectives of education in relation to teachers’, children’s and parents’ 

experiences of quality in practice (Sheridan, 2007, 2009). 

The review of previous research reveals three specific areas of focus. The 

first of these areas covers research showing that different discourses of quality 

are brought together in Sqdw, and how this leads to a diversity of approaches 

and practices. The second area highlights that the direction of Sqdw is 

influenced by elements of the curriculum as enacted in practice; that is to say 
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how objectives are formulated, as well as teachers’ and other actors’ 

enactments and evaluations of quality. A third area focuses the summative 

evaluations and assessments that are made, for example, annual summaries 

(quality reports). This third research area does not include processes involved 

in the everyday work with children’s learning. 

Theoretical points of departure 

New institutional theory and policy enactment theory are used and combined 

in order to understand the intertwining of both structure and actor in the 

enactment of Sqdw in practice. New institutional tools are used in the first 

study to explore how actors are structured by routines and norms in processes 

of organising workplace practices (Czarniawska, 2005; Powell & DiMaggio, 

1991). In this study actors in municipalities with responsibility for the 

implementation of Sqdw are in focus, special attention being paid to the ways 

in which they attempt to make sense of Sqdw by adapting the task to their 

municipality’s routines for organising. 

Tools from policy enactment theory are used in the second study to 

explore the ways in which one principal and two teachers make sense of Sqdw 

in relation to context in daily practice (Ball et al., 2012). Policy enactment 

theory provides a set of methodological tools. In this approach methods such 

as interviews, observations and the analysis of policy texts are treated as a 

whole, the aim being to explore the complexity in policy processes as a 

discursive and a social practice. Discourse, in this thesis, is used in line with 

Ball’s (1990) conceptualization of ‘what can be said, and thought, but also 

who can speak, when, where and with what authority’ (p. 17). 

In the approach adopted in this thesis, Sqdw is not perceived to be imple-

mented in a linear manner (top-down); rather the opposite is the case in that 

actors in different contexts and practices are perceived to interpret and 

translate policy in practice in a way that is hard to predict (Pressman & 

Wildavsky, 1973). In these processes the policy of Sqdw is recontextualised 

into concrete activities (Municio, 1995). The enactment of policy is seen as a 

way to make sense of policy in practice (Ball et al., 2012). The policy process, 

as Ball (1993) claims, involves an understanding of the interplay between 

structure and actor. Smith (2006) argues that the policy text is the part that 

enables the structure and actor to communicate. In this case the policy 

process is understood as the sense-making of policy and the ways in which 
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teachers interpret and translate their task in practice. Policy actors, such as 

teachers, are doing policy as much as following policy (Ozga, 2000). Processes of 

interpretation and translation lead to a recontextualisation of the policy in 

practice. Policy in text is recontextualised to fit different contexts and actors 

(Bernstein, 2003). In this transformation from text into practice, policy gaps 

are constructed which, in turn, lead to difficulties in predicting how policy is 

enacted in practice (Codd, 1988, Pressman & Wildawsky, 1973; Supovitz & 

Weinbaum, 2008). 

Data production 

Both parts of the thesis employ the same methods for data production: policy 

texts interviews and observations. In the licentiate thesis, an in-service training 

program was studied. Municipality actors with responsibility for Sqdw 

participated in the in-service training program over the course of a year. 

Among these people, 28 “key actors” were followed in an in-depth study, the 

aim being to explore how the organisational structures for the implementation 

of Sqdw in preschools were created. These participants were interviewed at 

the beginning and end of the training year, together with observations at 

seminars and supervision sessions, as well as group discussion sessions. 

During the year they also produced action plans which were collected and 

formed part of the study data. 

In order, in the second study, to explore the recontextualisation of Sqdw in 

the practice of a leisure-time centre, focus was directed to teachers’ sense-

making of policy in their planning, documentation and evaluation of the 

leisure-time centre’s quality, as well as children’s achievement of objectives in 

relation to national and local policy texts. 

The data production in the second study is based on policy enactment 

theory and grounded in well-established and theoretically influenced policy 

ethnographic procedures (Ball et al., 2012; Beach, 1995). This involves a 

reflexive process from the identification of the research problem and choice 

of methods to the analysis of the data. Using different data sources, such as 

interviews, observations and policy texts – all part of fieldwork conducted 

over a long period of time – it became possible to generate an understanding 

of the complexity of the policy recontextualisation in focus. 

Validity has been in focus in several stages of the research process. The 

analytical process is related to the theoretical framework, meaning that the 
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manner in which a theory is used becomes a criterion for validity (Kvale & 

Brinkman, 2014; Maguire et al., 2010). As an example, validation in carrying 

out interviews involves checking, questioning and theorising at all stages of 

the interview investigation process (Kvale & Brinkman, 2014). In addition, the 

ethnographically-inspired fieldwork in one specific leisure-time centre made it 

possible to formulate significant questions of importance for the reliability of 

the interviews. To be able to follow the process of Sqdw in the leisure-time 

centre, a specific activity was chosen; play with play-boxes. Making a theoreti-

cally informed choice such as this strengthens the focus on the process of 

recontextualisation. 

Confidentiality was taken into account throughout the process. The names 

of the teachers, the school, and the city in which it is located are not indicated. 

Further, those who participated did so on a voluntary basis (Gustafsson et al., 

2011; The Swedish Research Council, 2002). 

The analytical process of abduction, i.e. going back and forth, oscillated 

between empirical data, previous research and theoretical points of departure 

(Alvesson & Sköldberg, 2009; Maguire et al., 2010). In policy ethnography the 

different methods are seen as constituting a whole. The starting point for the 

analysis of the enactment of policy in the second study involved an interpre-

tive, discursive and material perspective (Maguire et al., 2010). In a theoretical 

sense the second study focuses on how a school principal and two teachers 

make sense of policy for quality by interpreting and translating policy in the 

national intentions and the local school plan. According to Ball and colleagues 

(2012), context matters for the enactment of policy. Consequently, all data 

from the field work was, in an initial phase, sorted into four contexts: a 

situated context, a professional context, a material context and an external 

context. This sorting made it possible to identify and analyse themes that 

cover all of these contexts, and which characterise the sense-making of policy 

for quality. In the next analytical step, the data was analysed in accordance 

with Bernstein’s (2003) concept of recontextualisation, the aim being to shed 

light on how different discourses are brought together in practice. In a final 

step, the data was read in relation to theories of pedagogical quality (Sheridan, 

2007, 2009). 
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The studies 

A summary of the two studies is now provided. Part I contains the licentiate 

thesis. Part II contains the two articles. 

Part I. Organizing Quality: Assessment Practices in 

Municipalities and Pre-Schools 

The licentiate thesis explores how Sqdw is enacted by actors in local munici-

palities. The focus of the study is directed to the ways in which Sqdw is 

enacted in preschools and on how local actors organize Sqdw in accordance 

with various directives and intentions. In Sweden pre-school is a part of the 

overall education system, and is governed in accordance with the same 

guidelines for quality assurance and quality reporting as compulsory school. 

The thesis’s informants are “key people” in the municipality’s Sqdw who 

participated in an in-service training program for Sqdw in preschools 

organised by The Agency for School Improvement (now The National 

Agency for Education) 2006/2007. 

The data consists of policy texts, interviews and observations. These have 

been analysed in several stages using concepts from organisational theory, 

inspired by new institutional perspectives (Czarniawska, 2005; Powell & 

DiMaggio, 1991; Røvik, 2008). 

The licentiate thesis aims to shed light on processes involved in the 

implementation of Sqdw and to contribute with knowledge about what takes 

place in implementation practices. The questions deal with who the munici-

pality actors are, the strategies they use, the obstacles they can encounter, as 

well as tensions between differing interests involved in Sqdw. 

The findings reveal that, in several cases, the municipality actors are those 

who are able to translate concepts of quality provided by The Agency for 

School Improvement and the municipality into the work carried out at the 

preschool. They serve as a link between government intentions, municipal 

strategies and preschool work. The municipality actors had, however, different 

conditions and resources available to carry out their work. It is important to 

note that it is not the professional category per se that is decisive in this 

process, but rather the interactions between municipality actors, tools and 

other contexts. 

The findings also reveal tensions inherent in Sqdw in relation to different 

forms of achievement in school and preschool in terms of relationships to 
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objectives to be achieved and objectives to be striven for. Forms and methods 

for the implementation of Sqdw were imported from routines taking place in 

compulsory school and replicated in preschool Sqdw processes. Tensions 

were also seen to arise between different perspectives on quality in relation to 

control and development. 

The municipality actors talked about the importance of having a unified 

Sqdw in their own municipality. However, this was not easy since various 

obstacles and conflicts of interest made it difficult to standardise Sqdw, some-

thing which can be interpreted in line with the multiple intentions articulated 

in policy texts. Tensions provide challenges that need to be addressed in the 

work of the municipality actors, in many cases causing problems. However 

the findings also show how legitimacy is sought among actors in contexts 

other than their own, and how strategies used by the municipality actors have 

the primary aim of unifying the Sqdw with the help of boundary objects. 

Part IIa. Systematic quality development work in a 

Swedish leisure-time centre 

The aim of this study is to explore the recontextualisation of Sqdw in the 

practice of a leisure-time centre (Ball et al, 2012; Bernstein, 2003). In relation 

to Sqdw in leisure-time centres, diverse discourses of policy for quality are 

encountered in daily practice. When exploring the policy process with regard 

to quality, focus is directed to one principal and two leisure-time teachers’ 

sense-making of policy in planning, documenting and evaluating the quality of 

the leisure-time centre and children’s achievement of objectives in relation to 

national and local policy texts. Questions at issue are: 

 How is Sqdw re-contextualised in a leisure-time centre? 

 How do teachers plan for, organise and document children’s achieve-

ment of objectives in the leisure-time centre? 

This study explores these questions by following two teachers and the 

principal’s work with Sqdw in a particular leisure-time centre. This particular 

leisure-time centre is explored as the teachers, together with their principal, 

emphasise Sqdw as a central part of their practice and daily work. 

By following two teachers’ enactments of policy in planning, organising, 

documenting and evaluating the quality of a leisure-time centre and children’s 

achievement of objectives, different logics were found. Tensions in practice 

that visualise pluralistic intentions in policy and educational approaches were 
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also revealed. Planning and organising as parts of Sqdw reveal an emerging 

individualistic perspective. However, when teachers carry out documentation 

and evaluation, they reconstruct a social pedagogical approach grounded in 

the tradition of the leisure-time centre with a group-oriented focus (Jansson, 

1992; Johansson & Ljusberg, 2004; Rohlin, 2012; SOU 1974:42; SOU 

1997:21). 

The main findings are summarised in terms of the manner in which an 

individual perspective on social issues has not only become integrated into the 

traditional educational field, but also parts of the work carried out at the 

leisure-time centre (Grek et al., 2009; Ozga et al; 2011). When the leisure-time 

centre meets the structuring, individualised quality discourse, the new 

demands on quality are enacted in relation to the traditional contextual and 

institutional factors (Ball et al., 2012). On the other hand, the findings also 

show how the recontextualisation of documentation reveals a reconstruction 

of the social pedagogical approach. To conclude, in an educational discourse, 

the practice of the leisure-time centre functions as an arena where individual-

ised quality meets the reconstruction of a social pedagogical discourse. 

Part IIb. ‘Learning to play with new friends’: 

Systematic quality development work in a leisure-time 

centre 

This article explores the recontextualisation of Sqdw in a leisure-time centre 

(Ball et al, 2012; Bernstein, 2003). The study is a case study of teachers’ 

practice carried out through fieldwork and using different methods (Municio, 

1995; Ma Rhea, 2012; Merriam, 2009). As a consequence of new educational 

policy demands, leisure-time centres are facing new challenges. This is not 

least the case when Sqdw is recontextualised into pedagogical practice, where 

play forms a primary content (Kane, 2013; Saar, 2014). This article explores 

two teachers’ planning, organisation, documentation and evaluation in the 

context of Sqdw at a particular leisure-time centre. In particular, the aim is to 

explore the recontextualisation of Sqdw in practice. To these ends the 

following research question was formulated: 

 How is Sqdw enacted and recontextualised in the leisure-time centre 

content, activities and play? 

The specific leisure-time centre that is explored emphasises Sqdw as a central 

part of everyday practice. In relation to policy texts, the practice of two 
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teachers working with children’s play has been observed and interviews with 

both of these teachers have been conducted (Ball et al., 2012). 

The findings reveal a practice where play with play-boxes is used in a 

systematic process as a tool to make children’s social learning visible. The 

teachers create possibilities for children’s learning in a manner in accordance 

with a leisure-time tradition where social learning is documented and 

evaluated. A formal educational discourse is not enacted in this leisure-time 

centre; instead a social pedagogical approach is reproduced. Nevertheless, 

Sqdw is enacted and appears to help the teachers making their social 

pedagogical work visible in a new context. 

To conclude, these findings reveal the policy process involved with the use 

of the play-boxes in Sqdw; they reveal how policy is enacted when teachers 

plan, organise, document and evaluate play with play-boxes as a form of 

learning and means of achieving objectives. It also reveals a reproduction of a 

social pedagogical tradition, where children are supposed to learn to play with 

new friends and create new relations. It becomes clear that when Sqdw is 

enacted in these teachers’ work, social learning is emphasised. This shows a 

local adaption of policy in practice where this specific form of play – play with 

play-boxes – becomes a tool to work with social learning. 

The emerging educational discourse of formal school knowledge is 

reconstructed into a social pedagogical approach. The content, in relation to 

the curriculum objectives, that children have the possibility to learn, is 

connected to values and norms focusing on children’s wellbeing and relations. 

On the one hand, the formal school knowledge discourse is not enacted in 

this leisure-time centre. However, on the other hand, the systematic process 

where quality issues are enacted involves the making visible of an emerging 

individualistic perspective. 

Meta-interpretive synthesis 

Using a meta-interpretive approach the three texts were re-analysed. A meta-

interpretive synthesis involves an interpretive and iterative process of a careful 

reading of the studies (Weed, 2008). A meta-interpretive synthesis can also be 

understood as an interpretive process, the aim of which is to develop new 

understanding beyond the individual parts by making conceptual links 

between the studies. 
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A meta-interpretive synthesis is based on seven principles related to an 

interpretative epistemology. These include sampling, interpretations of 

interpretations, and the provision of a transparent description of the 

procedure of the synthesis (Weed, 2008, p. 23). 

The initial phase involved a comparison of the texts, made on the basis of 

the research questions, the theoretical points of departure, the production of 

data and the analytical concepts. The analytical concepts encompass common 

theoretical aspects that are significant for the thesis. These include the interest 

of enactment, the significance of contexts and the making visible of the rela-

tionship between actor and structure in meaning making processes. What 

mainly distinguishes the first study from the second study are observations of 

enactment processes in practice. 

In a second phase of the meta-interpretive synthesis, focus has been 

directed to the interpretations in the texts. This meta-interpretation – the 

interpretation of interpretations – forms the core of the synthesis. This meta-

interpretive process resulted in four themes: School norms, Social and 

relational learning, Policy technologies, and the Gap between policy and 

practice. The four themes are discussed in the next chapter. 

Conclusions and discussion 

This thesis is positioned in the context of a discussion about an increasing 

focus on quality in education. It is against this backdrop that focus is directed 

to ambitions to enhance Sqdw in the municipality, the preschool and the 

leisure-time centre in focus. The findings are discussed in terms of recontextu-

alised discourses, norms and traditions visible in the actors’ enactment of 

Sqdw in discursive practices (Ball et al., 2012; Powell & DiMaggio, 1991). 

An educational discourse which highlights norms according to compulsory 

schools routines and models in the enactment of Sqdw is recontextualised at 

the municipality level. On the other hand, when Sqdw is recontextualised in 

the leisure-time centre, a social pedagogical discourse which highlights 

children’s social and relational learning is reproduced. When quality discourses 

are brought together with the educational discourse this contributes to the 

creation of policy technologies and tools that function to unify Sqdw, both in 

the municipalities as well as in the leisure-time centre. Policy gaps in the 

enactment of different discourses create tensions in Sqdw involving diverse 

objectives in the curriculums for different forms of schooling. These 
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objectives emerge as of importance in terms of how documentation is carried 

out in municipalities, and in opposition to pedagogical practices. 

Overall, the three main findings of the thesis can be summarised as 

follows: First, different formulations of objectives are important for the docu-

mentation of achievement in Sqdw. Second, different discourses are recon-

textualised in the Sqdw phases. Third, while at the municipal level preschool 

Sqdw is reproduced in an individual educational tradition, in the leisure-time 

centre it is reproduced as traditional, social pedagogical content in the form of 

a new way of working. 

It is proposed that future research can be directed to the enactment of 

different types of education in relation to the documentation of diverse 

objectives and how principals and municipalities enact Sqdw in relation to 

their varying responsibilities. Further, it is important to explore all of the 

phases of Sqdw since the second study reveals how different discourses are 

brought together within the same process. Additionally future research needs 

to embrace national, municipal and local practices in the enactment of Sqdw. 



 

99 

Referenser 

Aili, C., Nilsson, L-E., Svensson, L. G., & Denicolo, P. (Eds.). (2007). In 

tensions between organization and profession: Professionals in Nordic public service. 

Lund: Nordic Academic Press. 

Alasuutari, M., Markström, A-M., & Vallberg Roth, A-C. (2014). Assessment 

and documentation in early childhood education. Oxon: Routledge. 

Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2009). Reflexive methodology: New vistas for 

qualitative research. London: Sage. 

Andersson, B. (2013). Nya fritidspedagoger: I spänningsfältet mellan tradition och nya 

styrformer. (Doktorsavhandling. Institutionen för tillämpad utbildnings-

vetenskap). Umeå: Umeå universitet. Hämtad 2015-10-15 från: http://umu. 

diva-portal.org 

Andersson, B. (2014). Vad händer med fritidspedagogyrket och fritids-

pedagogiken i Sverige? Barn, 3, 61-74. 

Ball, S.J. (1990). Politics and policy making in education: Explorations in policy sociology. 

London: Routledge. 

Ball, S.J. (1993). What is policy?: Texts, trajectories and toolboxes. Discourse, 

12(2), 10-17. doi: 10.1080/0159630930130203 

Ball, S.J. (2003). The teachers´ soul and the terrors of performativity. Journal of 

Education Policy, 18 (2), 215-228. doi:10.1080/0268093022000043065 

Ball, S.J. (2006). Education policy and social class: The selected works of Stephen J. Ball. 

Oxon: Routledge. 

Ball, S.J., & Bowe, R. (1989). When the garment gapes: Policy and ethnography as 

practices. Paper presented at the Ethnography and education conference, St. 

Hildas College, Oxford, sept 9-11. 

Ball, S.J., Maguire, M., & Braun, A. (2012). How schools do policy: Policy enactments 

in secondary schools. Oxon: Routledge. 

Beach, D. (1995). Making sense of the problem of change: an ethnographic study of a 

teacher education reform. (Göteborg Studies in Educational Sciences 100). 

Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 



I SPÄNNINGSFÄLTET MELLAN KONTROLL OCH UTVECKLING 

100 

Beach, D. (2010). Neoliberal restructuring in education and health professions 

in Europe: Questions of global class and gender. Current Sociology, 58(4), 

551-569. doi: 10.1177/0011392110367998 

Bennett J. (2008). Early childhood education and care systems: Issue of 

tradition and governance. I R.E. Tremblay, M. Boivin, R.De.V. Peters, 

(Eds.), Encyclopedia on Early Childhood Development [online]. Montreal, 

Quebec: Centre of Excellence for Early Childhood Development and 

Strategic Knowledge Cluster on Early Child Development; 2011:1-5. 

Hämtad 2015-10-15 från: http://www.child-encyclopedia.com/documents 

/BennettANGxp2.pdf 

Bergh, A. (2011). Why quality in education – and what quality?: A linguistic 

analysis of the concept of quality in Swedish government texts. Education 

Inquiry, 2(4), 709-723. doi: http://dx.doi.org/10.3402/edui.v2i4.22008 

Bernstein, B. (2003). Class, codes and control: Volume III. Towards a Theory of 

Educational Transmission. New York: Routledge. 

Bjørnøy Sommersel, H., Vestergaard, S., & Søgaard Larsen, M. (2013). Kvalitet 

i barnehager i skandinavisk forskning 2006-2011: En systematisk forsknings-

kartlegging. (Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning). København: 

Aarhus Universitet. 

Braun, A., Maguire, M., & Ball, S.J. (2010). Policy enactments in the UK 

secondary school: Examining policy, practice and school positioning. 

Journal of Education Policy, 25(4), 547-560. doi:10.1080/02680931003698544 

Börjesson, M. (2003). Diskurser och konstruktioner: En sorts metodbok. Lund: 

Studentlitteratur. 

Calander, F. (2000). From ‘the pedagogue of recreation’ to teacher´s assistant. 

Scandinavian Journal of Educational Research, 44(2), 207-224. doi: 

 10.1080/713696671 

Codd, J.A. (1988). The construction and deconstruction of educational policy 

documents. Journal of Education Policy, 3(3), 253-247. doi: 10.1080/ 

0268093880030303 

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education. 

London: Routledge. 

Czarniawska, B. (2005). En teori om organisering. Lund: Studentlitteratur. 

Dahlberg, G., Moss, P., & Pence, A. (2009). Från kvalitet till meningsskapande. 

Stockholm: HLS förlag. 



REFERENSER 

101 

Danielsen, D., Kampmann, J., & Rasmussen, K. (2010). At opbygge evaluering i 

peadagogisk praksis: En flerstemmig beretning om oplevelser og erfaringer med at 

etablerer social baeredygtig evalueringspraktiks i borneinstitutioner og SFO. (Center i 

Barndoms- Ungdoms- og Familielivsforkning). Roskilde: Roskilde 

Universitet. Hämtad 2015-10-15, från: http://rudar.ruc.dk/bitstream 

/1800/5841/1/Evaluering_paed_praksis.pdf 

Djelic, M-L., & Sahlin Andersson, K. (2006). Transnational Governance: 

Institutional Dynamics of Regulation. Cambridge: Cambridge University press. 

Eidevald, C. (2013). Hallå, hur gör man? Systematiska analyser för utvärdering och 

utveckling i förskolan. Stockholm: Liber. 

Elfström, I. (2013). Uppföljning och utvärdering för förändring: Pedagogisk 

dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt 

kvalitetsarbete i förskolan. (Doktorsavhandling, Stockholms universitet.) 

Hämtad 2015-10-15 från: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2: 

661443/FULLTEXT02.pdf 

Emilsson, A. (2008). Det önskvärda barnet: Fostran uttryckt i vardagliga 

kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan. (Doktorsavhandling, 

Göteborg Studies in Educational Sciences, 268). Göteborg: ACTA 

Unversitatis Gothoburgensis. 

Fenwick, T., & Edwards, R. (2011). Considering materiality in educational 

policy: Messy objects and multiple reals. Educational Theory, 61(6), 709-726. 

doi: 10.1111/j.1741-5446.2011.00429.x 

Giddens, A. (1984). The Constitution of Society. Cambridge: Policy Press. 

Grek, S., Lawn, M., Lingard, B., & Varjo, J. (2009). North by northwest: 

Quality assurance and evaluation processes in European education. Journal 

of Education Policy, 24(2), 121-133. doi: 10.1080/02680930902733022 

Grimaldi, E. (2012). Analysing policy in the context(s) of practice: A 

theoretical puzzle. Journal of Education Policy, 27(4), 445-465. doi: 

10.1080/02680939.2011.647926 

Gustafsson, B., Hermerén, G., & Petterson, B. (2011). God forskningssed. 

(Vetenskapsrådets rapportserie, 2011:1). Bromma: Vetenskapsrådet. 

Gustafsson, J. (2003). Integration som text, diskursiv och social praktik: En 

policyetnografisk fallstudie av mötet mellan skolan och förskoleklassen. (Doktors-

avhandling, Göteborg Studies in Educational Sciences, 199). Göteborg: 

ACTA Unversitatis Gothoburgensis. 



I SPÄNNINGSFÄLTET MELLAN KONTROLL OCH UTVECKLING 

102 

Haglund, B. (2004). Traditioner i möte: En kvalitativ studie av fritidspedagogers arbete 

med samlingar i skolan. (Doktorsavhandling, Göteborg Studies in Educational 

Sciences, 224). Göteborg: ACTA Unversitatis Gothoburgensis. 

Hansen, M. (1999). Yrkeskulturer i möte: Läraren, fritidspedagogen och samverkan 

(Doktorsavhandling, Göteborg Studies in Educational Sciences, 131). 

Göteborg: ACTA Unversitatis Gothoburgensis. 

Hasselbladh, H., Bejerot, E., & Gustavsson, R.Å. (2008). Bortom New Public 

Management: Institutionell transformation i svensk sjukvård. Lund: Academica 

Adacta. 

Hjalmarsson, M. (2013). Governance and voluntariness for children in 

Swedish leisure-time centre: Leisure-time teachers interpreting their tasks 

and everyday practice. IRJEE, 1(1), 86-95. 

Hudson, C. (2011). Evaluation: The (not so) softly-softly approach to 

governance and its consequences for compulsory education in the Nordic 

countries. Education Inquiry, 2(4), 671-687. doi: http://dx.doi.org/10.3402 

Insulander, E., & Svärdemo Åberg, E. (2014). Vilken kunskap erkänns i det 

systematiska kvalitetsarbetet?: Om oförenliga tankestilar i dagens förskola. 

Nordisk Barnehageforskning, 7(12), 1-18. doi: http://dx.doi.org/10.7577/ 

nbf.779 

Ishimine, K., Tayler, C., & Bennett, J. (2010). Quality and early childhood 

education and care: A policy initiative for the 21st century. International 

Journal of Child Care and Education Policy, 4(2), 67-80. 

James, A., & James, A. (2004). Constructing childhood: Theory, policy and social 

practice. New York: Palgrave Macmillan. 

Jansson, A. (1992). Fritidshemsvardag: En studie av pedagogiskt vardagsarbete i 

fritidshem. (FoU-rapport 1992:7.) Stockholm: Tryckgruppen AB. 

Jarl, M., Kjellgren, H., & Quennerstedt, A. (2007). Förändringar i skolans 

organisation och styrning. I J. Pierre (Red.), Skolan som politisk organisation (s. 

23-48). Kristianstad: Gleerups. 

Johansson, E. (2003). Att närma sig barns perspektiv: Forskares och 

pedagogers möten med barns perspektiv. Pedagogisk Forskning i Sverige, 8(1–

2), 42–57. 

Johansson, I., & Ljusberg, A-L. (2004). Barn i fritidshem. (Individ, omvärld och 

lärande/Forskning nr. 21). Stockholm: Lärarhögskolan. 



REFERENSER 

103 

Johansson, J-E. (1986). Från arbetsstuga till fritidshem: Ett bidrag till fritidshemmets 

historia. Stockholm: Liber. 

Johansson, R. (2002). Nyinstitutionalismen inom organisationsanalysen. Lund: 

Studentlitteratur. 

Johansson, T., Lindgren, S., & Hellman, A. (2013). Nya uppväxtvillkor: Samhälle 

och individ i förändring. Stockholm: Liber. 

Kane, E. (2013). Att ge leken utrymme. I A.S. Pihlgren (Red.), Fritidshemmets 

didaktik (s. 167-188). Lund: Studentlitteratur. 

Karila, K. (2012). A Nordic perspective on early childhood education and care 

policy. European Journal of Education, 47(4), 584-595. doi: 10.1111/ejed.12007 

Karlsson Vestman, O., & Andersson, I.M. (2007). Pedagogisk utvärdering som 

styrning: En historia från präster till PISA. Stockholm: Liber. 

Karlsson, O. (2000). Praktikbaserad utvärdering i förskola och fritidshem. 

Utbildning & Demokrati, 9(2), 87-106. 

Kvale, S., & Brinkman, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

Kärrby, G. (1992). Kvalitet i pedagogiskt arbete med barn. Stockholm: Svenskt 

tryck. 

Kärrby, G. (1997). Bedömning av pedagogisk kvalitet: Förskolan i fokus. 

Pedagogisk forskning i Sverige, 2(1) 25-42. 

Lager, K. (2008). Kvalitetsarbete i förskolan. (Delrapport Kvalitetsarbete i 

förskolan). Myndigheten för skolutveckling. 

Lager, K. (2010). Att organisera för kvalitet: En studie om kvalitetsarbete i kommunen 

och förskolan. (Licentiatuppsats. Institutionen för pedagogik, kommunikation 

och lärande). Göteborg: Göteborgs Universitet. 

Lager, K. (2015). ‘Learning to play with new friends’: systematic quality 

development work in a leisure-time centre. Early Child Development and Care, 

(publicerad online) doi:10.1080/03004430.2015.1030634 

Lager, K., Sheridan, S., & Gustafsson, J. (2015). Systematic quality 

development work in a Swedish leisure-time centre. Scandinavian Journal of 

Educational Research, (publicerad online) 10.1080/00313831.2015.1066434 

Lenz Taguchi, H. (1997). Varför pedagogisk dokumentation? Stockholm: HLS 

förlag. 



I SPÄNNINGSFÄLTET MELLAN KONTROLL OCH UTVECKLING 

104 

Lindblad, S., Asgeir Johannesson, I., & Simola, H. (2002a). Education 

Governance in Transition: An introduction. Scandinavian Journal of 

Educational Research, 46(3), 237-245. doi: 10.1080/0031383022000005652 

Lindblad, S., Lundahl, L., Lindgren, J., & Zackari, G. (2002b). Educating for 

the New Sweden? Scandinavian Journal of Educational Research, 46(3), 283-303. 

doi: 10.1080/0031383022000005689 

Lindensjö, B., & Lundgren, U.P. (2005). Utbildningsreformer och politisk styrning. 

Stockholm: HLS förlag. 

Lipsky, M. (1980). Street-level democracy: Dilemmas of the individuals in public services. 

New York: Russel Sage Foundation. 

Lundahl, C., & Folke-Fichtelius, M. (Red.). (2010). Bedömning i och av skolan: 

Praktik, principer, politik. Lund: Studentlitteratur. 

Löfdahl, A., & Perez Prieto, H. (2010). Den osynliggjorda förskolan. I C. 

Lundahl & M. Folke-Fichtelius (Red.), Bedömning i och av skolan: Praktik, 

principer, politik (s. 71-84). Lund: Studentlitteratur. 

Ma Rhea, Z. (2012). Partnership for improving outcomes in Indigenous 

education: Relationship or business? Journal of Education Policy, 27(1), 45-66. 

doi: 10.1080/02680939.2011.621030 

Maguire, M., Ball, S.J., & Braun, A. (2010). Behaviour, classroom management 

and student ‘control’: Enacting policy in the English secondary school. 

International Studies in Sociology of Education, 20(2), 153-170. doi: 

10.1080/09620214.2010.503066 

Merriam, S.B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. San 

Fransiciso: Jossey-Bass. 

Mooney, A. (2007). The Effectiveness of Quality Improvement Programmes for Early 

Childhood Education and Childcare. London: University of London, Thomas 

Coram Research Unit. Hämtad 2015-10-15 från: http://www.ncb.org.uk/ 

media/237835/thomascoram_literature_review.pdf 

Municio, I. (1995). Genomförande: Vem tolkar beslut och vem ser till att reformer blir 

mer än ord. Stockholm: Liber. 

Munton, A.G., Mooney, A., & Rowland, L. (1995). Deconstructing quality: A 

conceptual framework for the new paradigm in day care provision for the 

under eights. Early Child Development and Care, 114(1) 11-23. doi: 

10.1080/0300443951140102 



REFERENSER 

105 

OECD. (2006). Starting Strong: Curricula and pedagogies in early childhood education 

and care. Directorate for Education. Paris: OECD. 

Ozga, J. (2000). Policy research in educational settings: Contested terrain. Berkshire: 

Open university press. 

Ozga, J., Dahler-Larsen, P., Segerholm, C., & Simola H. (Eds.). (2011). 

Fabricating quality in Education: Data and governance in Europe. Oxon: 

Routledge. 

Persson, S. (2015). En likvärdig förskola för alla barn: Innebörder och indikatorer. 

Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Pierre, J. (Red.). (2007). Skolan som politisk organisation. Kristianstad: Gleerups. 

Pihlgren, A.S. (Red.). (2013). Fritidshemmets didaktik. Lund: Studentlitteratur. 

Plantenga, J. & Remery, C. (2013). Childcare services for school age children. 

Luxembourg: Publications Office of the European Union. doi: 

10.2838/14787 

Powell, W.W., & DiMaggio, P.J. (Eds.). (1991). The new institutionalism in 

organizational analysis. Chicago: The University of Chicago Press. 

Power, M. (1997). The audit society: Rituals of verification. Oxford: Oxford 

University Press. 

Pressman, J.L. & Wildavsky, A.B. (1973). Implementation: How great expectations in 

Washington are dashed in Oakland; or, why it’s amazing that federal programs work at 

all, this being a saga of the economic development administration as told by two 

sympathetic observers who seek to build morals on a foundation of ruined hopes. 

Berkeley: University of California Press. 

Prop. 2004/05:11. Kvalitet i förskolan. Hämtad 2015-10-15 från: https:// 

www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-

skrivelser/prop-20040511-Kvalitet-i-for_GS0311/?html=true 

Rohlin, M. (2012). Fritidshemmets historiska dilemman: En nutidshistoria om 

konstruktionen av fritidshemmet i samordning med skolan. Västerås: Stockholms 

universitets förlag. 

Røvik, K., A. (2008). Managementsamhället: Trender och idéer på 2000-talet. Malmö: 

Liber. 

Saar, T. (2014). Towards a new pedagogy in the after-school setting. European 

Early Childhood Education Research Journal, 22(2), 254-270. doi: 

10.1080/1350293x.2014.883722 



I SPÄNNINGSFÄLTET MELLAN KONTROLL OCH UTVECKLING 

106 

Saar, T., Löfdahl, A., & Hjalmarsson, M. (2012). Kunskapsmöjligheter i 

svenska fritidshem. Nordisk Barnehageforskning 5(3), 1-13. doi: 

http://dx.doi.org/10.7577/nbf.315 

Segerholm, C. (2012). Global evaluation and quality assurance policy meet 

local education context: A Swedish case narrative. I L. Wikander, C. 

Gustafsson & U. Riis (Red.), Enlightenment, creativity and education: Polities, 

politics, performances (s. 133-146). Rotterdam: Sense Publishers. 

SFS 1980:620. Socialtjänstlag. Hämtad 2015-10-15 från: http://www.notisum.se 

/rnp/sls/lag/19800620.htm 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Hämtad 2015-

10-15 från: http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/10/100800.PDF 

Sharp, R., & Green, A. (1975). Education and social control: A study in progressive 

primary education. London: Routledge. 

Sheridan, S. (2001). Pedagogical quality in preschool: An issue of perspectives. 

(Doktorsavhandling, Göteborg Studies in Educational Sciences, 160). 

Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Sheridan, S. (2007). Dimensions of pedagogical quality in preschool. The 

International Journal of Early Years Education, 15(2), 197-217. doi: 

10.1080/09669760701289151 

Sheridan, S. (2009). Discerning pedagogical quality in preschool. Scandinavian 

Journal of Educational research, 53(3), 245-261. doi: 10.1080/003138309 

02917295 

Sheridan, S., & Pramling Samuelsson, I. (2009). Barns lärande: Fokus i 

kvalitetsarbetet. Stockholm: Liber. 

Sheridan, S., Pramling Samuelsson, I., & Johansson, E. (Red.). (2009). Barns 

tidiga lärande: En tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för barns lärande. 

(Antologi). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. Hämtad 2015-

10-15 från: http://hdl.handle.net/2077/20404. 

Sheridan, S., Williams, P., & Sandberg, A. (2012). Systematic quality work in 

preschool. IJEC, 45(1), 123-150. doi: 10.1007/s13158-012-0076-8 

Silverman, D. (2005). Doing qualitative research: A practical handbook. London: 

Sage. 

 

 



REFERENSER 

107 

Singh, P., Thomas, S., & Harris, J. (2013). Recontextualising policy discourses: 

A Bernsteinian perspective on policy, interpretation, translation 

enactment. Journal of Education Policy, 28(4), 465-480. doi: 

10.1080/02680939.2013.770554 

Skolinspektionen. (2010). Kvalitet i fritidshem. Stockholm. Hämtad 2015-10-15 

från:http://www.skolinspektionen.se/Documents/publikationssok/gransk

ningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2010/fritidshem/rapport-kvalitet-

fritidshem.pdf 

Skolverket. (2005). Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan. Stock-

holm: Fritzes. 

Skolverket. (2006). Allmänna råd och kommentarer för kvalitetsredovisning. Stock-

holm: Fritzes. 

Skolverket. (2010). Läroplan för förskolan. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket. (2011). Allmänna råd och kommentarer: Planering och genomförande av 

undervisningen. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Fritzes. 

Skolverket. (2012). Allmänna råd och kommentarer: Systematiskt kvalitetsarbete: För 

skolväsendet. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket. (2014). Allmänna råd och kommentarer: Fritidshem. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket. (2015). Antal inskrivna barn. Hämtad 2015-09-16 från: http:// 

www.skolverket.se/statistikochutvardering/statistik/fritidshem/efterfragad

e-matt-1.127399 

Smith, D.E. (2006). Institutional ethnography as practice. Lanham: Rowman & 

Littlefield. 

Socialstyrelsen. (1987). Pedagogiskt program för förskolan: Allmänna råd från social-

styrelsen 1987:3. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen. (1988). Pedagogiskt program för fritidshem: Allmänna råd från social-

styrelsen 1988:7. Stockholm: Socialstyrelsen. 

SOU 1974:42. Barns fritid: Fritidsverksamhet för 7-12-åringar. Delbetänkade i 

Barnstugeutredningen. Stockholm: Beckmans tryckerier. 

SOU 1997:157. Att erövra omvärlden. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

SOU 1997:21. Växa i lärande: Förslag till läroplan för barn och unga 6-16 år. 

Stockholm: Utbildningsdepartementet. 



I SPÄNNINGSFÄLTET MELLAN KONTROLL OCH UTVECKLING 

108 

Strandell, H. (2013). After-school care as investment in human capital. From 

policy to practices. Children & Society, 27(4), 270-281. doi: 10.1111/ 

chso.12035 

Supovitz, J.A., & Weinbaum, E.H. (Eds.). (2008).The implementation gap: 

Understanding reform in high schools. New York: Teachers College Press. 

Sylva, K., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B., Sammons, P., Melhuish, E., Elliot, 

K. & Totsika, V. (2006). Capturing quality in early childhood through 

environmental rating scales. Early Childhood Research Quarterly, 21(1), 76-92. 

doi: 10.1016/j.ecresq.2006.01.003 

Taguma, M., Litjens, I. & Makowiecki, K. (2012). Quality matters in early 

childhood education and care. Sweden. (OECD). Hämtad 2015-10-15 från: 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264176744-en 

Tallberg Broman, I. (2006). Att förändra den sociala ordningen. Malmö: Malmö 

Högskola. Hämtad 2015-10-15 från: http://hdl.handle.net/2043/8151 

Tallberg Broman, I. (Red.). (2011). Skola och barndom: Normering, demokratisering 

och individualisering. Malmö: Gleerups. 

Tremblay, R.E., Barr, R.G., Peters, R.De.V., & Boivin, M. (Eds.). Encyclopedia 

on early childhood development. Montreal, Quebec: Centre of excellence for early 

Childhood development.  

Vallberg Roth, A-C. (2001). Läroplaner för de yngre barnen: Utvecklingen 

från 1800-talets mitt till idag. Pedagogisk forskning i Sverige, 6(4), 241-269. 

Vallberg Roth, A-C. (2012). Different forms of assessment and docu-

mentation in Swedish preschools. Nordisk Barnehageforskning, 5(23), 1-18. 

Vallberg Roth, A-C. (2015). Spår av transformativ bedömning i 

multidokumentation. I G. Åsén (Red.), Utvärdering och pedagogisk bedömning i 

förskolan (s.51-71). Stockholm: Liber. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 2015-05-30 från: http://www.vr.se/ 

download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer

_tf_2002.pdf 

Weed, M. (2008). A potential method for the interpretive synthesis of 

qualitative research: Issues in the development of ‘Meta interpretation’. 

International Journal of Social Research Methodology, 11(1), 13-28. 

doi:10.1080/13645570701401222 



REFERENSER 

109 

Wikander, L., Gustafsson, C., & Riis, U. (2012). Enlightenment, creativity and 

education: Polities, politics, performances. Rotterdam: Sense Publishers. 

Åsén, G. (2002). Utvärdering i förskolan: Frågor och exempel. Skolverket. 

Stockholm: Liber. 

Åsén, G. (Red.). (2015). Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan. Stock-

holm: Liber. 

Åsén, G., & Vallberg Roth, A-C. (2012). Utvärdering i förskolan: En 

forskningsöversikt. (Vetenskapsrådets rapportserie, 2012:6). Stockholm: Vet-

enskapsrådet. 

Øksnes, M. (2008a). The carnival goes on and on: Children’s perceptions of 

their leisure-time and play in SFO. Leisure Studies, 27(2), 149-164. doi: 

10.1080/02614360701757140 

Øksnes, M. (2008b). Lekens ontologiska betydning hos Hans-Georg 

Gadamer. Barn, 3, 75-88. 

Øksnes, M., Knutas, A., Ludvigsson, A., Falkner, C. & Kjaer, B. (2014). 

Lekens rolle i skandinaviske skolefritidsordninger og fritidshjem. Barn, 3, 

107-123. 

 





  Bilaga 1 

Intervjuguide  
 

Uppdrag 

 läroplan och styrdokument 

 Hur ser du på ditt uppdrag som fritidspedagog?  
 Hur ser du på ditt uppdrag i relation till läroplanen? 
 Hur ser du på ditt uppdrag i relation till 

genomförandet i arbetet på fritidshemmet?  
 Kan du beskriva hur en arbetsdag för dig ser ut?  

 
 Hur har ni fått kunskap om läroplanen? 
 Hur har den implementerats? 
 Vilka är huvuddragen i läroplanen? 
 Vad är nytt? 
 Vilka är de viktiga punkterna anser du? 
 Kan du ge tre exempel på kunskapsmål som är 

viktiga för dig i ditt arbete?  
 Varför just dessa? 

 
 Vilka läroplansmål arbetar ni främst med på 

fritidshemmet?  
 Varför arbetar ni med just dessa mål? 
 Hur arbetar ni med dessa mål? Beskriv 
 Vad vill ni uppnå med det? 

 

Systematiskt kvalitetsarbete  Vad innebär systematiskt kvalitetsarbete för dig?  
 Hur arbetar ni med det systematiska kvalitetsarbetet 

på ert fritidshem?  Ge konkreta exempel. 
 Varför arbetar ni på detta sätt? 
 Vilken kunskap får ni genom att arbeta systematiskt 

med detta?  
 Hur använder ni den kunskap ni får av att arbeta 

systematiskt med kvalitet? 
 
 Beskriv arbetet med ett mål/målområde utifrån: 

Planering, genomförande, dokumentation, 
utvärdering, analys, utveckling och uppföljning. 

 
 Finns det färdiga modeller för systematiskt 

kvalitetsarbete på er skola/fritidshem och/eller i er 
stadsdel? Om så, vilka och hur använder ni dessa?  

 Hur är kommunala och nationella intentioner med 



  Bilaga 1 

kvalitetsarbete och mål för verksamheten relaterade 
till varandra menar ni? 

 

Barns lärande och 
utveckling 

 Hur lär barn? 
 Hur ser du på barns lärande och utveckling på 

fritidshem? 
 Vilken är din roll som fritidspedagog för barns 

lärande och utveckling?  
 Vad lär sig barn på ert fritidshem? 
 Hur får du kunskap om barns intressen och tidigare 

erfarenheter?  
 Hur vet du vad barn lär sig på fritidshemmet?  
 Hur följer/följer upp/redovisar du barns lärande och 

förändrade kunnande?  
 Varför gör ni på just det sättet? 

 
 

Verksamhetens innehåll  

Struktur, ramar 

 

 Hur mycket planeringstid har du i din tjänst?  
 Hur är den fördelad? 
 Hur använder du den tiden? 
 Till vad?  
 Varför på det sättet?  
 Hur väljs innehållet ut?  
 Varför gör ni det ni gör? 

 
 Vilken profil, fokus har er verksamhet?  
 Varför? 

 
 Hur dokumenterar ni er verksamhet? 
 Varför på det sättet? 

 
 Hur arbetar ni med skolutveckling?  
 Varför arbetar ni på det sättet? 
 Finns utvecklingsledare? 
 Fritidshemmets roll i skolutvecklingsarbetet? 
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Information till föräldrar/vårdnadshavare om ditt/ert barns fritidshems 
deltagande i ett avhandlingsarbete om kvalitetsarbete i fritidshem. 
 
På institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet 
bedriver jag, Karin Lager, min forskarutbildning. Avhandlingsarbetet handlar om systema-
tiskt kvalitetsarbete i förskola och fritidshem. Avhandlingsarbetets första delstudie är av-
slutad. Den handlade om kvalitetsarbete i förskolan och kommunen. Arbetets andra 
delstudie handlar om systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem. Denna delstudie påbörjades 
2012-01-01 och planeras pågå fram till 2015. Syftet med avhandlingsarbetet är att få kun-
skap om systematiskt kvalitetsarbete i pedagogisk verksamhet.  

 
För att skapa ökad kunskap och förståelse kring systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem 
genomförs under 2012 fältstudier i två olika fritidshem. Förutsättningen för att jag ska 
kunna genomföra studien är ett samarbete med er föräldrar/vårdnadshavare och ert barns 
fritidshem. Jag vill därför informera er om min forskning och hur studien kommer att ge-
nomföras. 

 
Under maj/juni och augusti/september 2012 bedrivs fältstudier i form utav att jag deltar 
som observatör i fritidshemsverksamheten och deltar vid arbetslagets olika möten. Den 
senare delen av perioden planeras för samtal/intervjuer med barnen om deras fritidshem 
och det arbete som pågår där.  

 
Studien kommer att uppmärksamma vilka målområden som är i fokus i verksamheten, 
hur dessa områden planeras, genomförs, utvärderas och följs upp. Den första delen 
kommer att fokusera på personalen i verksamheten (fritidspedagoger/lärare med inrikt-
ning mot arbete i fritidshem) samt rektor. Den senare delen kommer att försöka ge ett 
barnperspektiv på fritidsverksamheten, här planerar jag att genomföra samtalspromenader 
med barnen i deras fritidhemsmiljö.  
 
Det jag önskar av er som föräldrar/vårdnadshavare är att ni ger samtycke till att ert barn 
deltar i studien. Allt deltagande kommer att kodas och anonymiseras. Allt deltagande är 
frivilligt och alla har rätt att när som helst avbryta sin medverkan utan angivande av skäl 
för detta. Alla personuppgifter är skyddade för utomstående. Allt material kommer att 
kodas på så sätt att inga personuppgifter kommer att kunna utläsas i materialet. Den in-
formation som samlas kommer enbart att används i forskningsändamål och/eller utbild-
ning och vid forskningskonferenser. 
 

Om ni önskar mer information om mitt avhandlingsarbete, kontakta mig Karin Lager 
031-786 2154 alt. karin.lager@ped.gu.se vid Göteborgs Universitet. 



 

 

 
 

”Systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem” 
 
 
Vänligen fyll i nedanstående talong och lämna den till arbetslaget på ert fri-
tidshem. 
 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
    Vi har fått information om studien som pågår vid mitt barns fritidshem. 
 
  Vi har fått information om studien och vill gärna att vårt barn deltar i 

studiens intervjuer, under förutsättning att barnet självt vill.  
 
  Vi har fått information om studien men vill inte att vårt barn deltar i stu-

dien.  
 
 

 
 
 ..........................................................  
Barnets namn 
 
 
 ................................................................   ....................................................................  
Fritidshemmets namn Avdelning 
 
 
 ..........................................................  
Datum 
 
 
 ................................................................   ....................................................................  
Vårdnadshavares/vårdnadshavarnas underskrift 
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Information till fritidspedagoger/lärare i fritidshem samt rektor om 
deltagande i studie om systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem  

 
På institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet 
bedriver jag, Karin Lager, min forskarutbildning. Avhandlingsarbetet handlar om systema-
tiskt kvalitetsarbete i förskola och fritidshem. Avhandlingsarbetets första delstudie är av-
slutad, den handlade om kvalitetsarbete i kommunen och förskolan. Den andra delstudien 
handlar om systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmet. Denna delstudie påbörjades 
2012-01-01 och planeras pågå fram till 2015. Syftet med avhandlingsarbetet är att få kun-
skap om systematiskt kvalitetsarbete i pedagogisk verksamhet.  

 
För att skapa ökad kunskap och förståelse kring systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem 
genomförs under 2012 fältstudier i två olika fritidshem. Förutsättningen för att jag ska 
kunna genomföra studien är ett samarbete med arbetslag och rektor vid fritidshemmet. 
Jag vill därför informera er om min forskning och hur studien kommer att genomföras. 

 
Under maj/juni och augusti/september 2012 bedrivs fältstudier i form utav att jag deltar 
som observatör i fritidshemsverksamheten och deltar vid arbetslagets olika möten. Den 
senare delen av perioden planeras för samtal/intervjuer med barnen om deras fritidshem 
och det arbete som pågår där.  

 
Studien kommer att uppmärksamma vilka målområden som är i fokus i verksamheten, 
hur dessa områden planeras, genomförs, utvärderas och följs upp. Den första delen 
kommer att fokusera på personalen i verksamheten (fritidspedagoger/lärare med inrikt-
ning mot arbete i fritidshem) samt rektor. Den senare delen kommer att försöka ge ett 
barnperspektiv på fritidshemsverksamheten, här planerar jag genomföra samtalspromena-
der med barnen i deras fritidhemsmiljö.  
 
Det jag önskar av er som fritidspedagoger/lärare/rektor är att ni ger samtycke till att delta 
i studien. Allt deltagande kommer att kodas och anonymiseras. Allt deltagande är frivilligt 
och alla har rätt att när som helst avbryta sin medverkan utan angivande av skäl för detta. 
Alla personuppgifter är skyddade för utomstående. Allt material kommer att kodas på så 
sätt att inga personuppgifter kommer att kunna utläsas i materialet. Den information som 
samlas kommer enbart att används i forskningsändamål och/eller utbildning och vid 
forskningskonferenser. 
 

Om ni önskar mer information om mitt avhandlingsarbete, kontakta mig Karin Lager 
031-786 2154 alt. karin.lager@ped.gu.se vid Göteborgs Universitet. 



Systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem  
 
 

 
För samtycke om deltagande i studien, fyll i nedanstående talong och lämna 
till Karin Lager.  
 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 Jag har fått information om studien men vill inte delta i studien.  

 
 Jag har fått information om studien och vill delta, samt bli observerad och 

intervjuad.   
 
 
 
 ..........................................................  
Namn 
 
 
 ................................................................   ....................................................................  
Fritidshemmets namn Befattning/yrke  
 
 
 ..........................................................  
Datum 
 
 
 ................................................................   
Underskrift 

 



Tidigare utgåvor: 
 

Editors: Kjell Härnqvist and Karl-Gustaf Stukát 

 

1. KARL-GUSTAF STUKÁT  Lekskolans inverkan på 
barns utveckling. Stockholm 1966 
2. URBAN DAHLLÖF  Skoldifferentiering och 
undervisningsförlopp. Stockholm 1967 
3. ERIK WALLIN   Spelling. Factorial and experimental 
studies. Stockholm 1967 

4. BENGT-ERIK ANDERSSON  Studies in adolescent 
behaviour. Project Yg, Youth in Göteborg. Stockholm 1969 

5. FERENCE MARTON  Structural dynamics of 
learning. Stockholm 1970 

6. ALLAN SVENSSON  Relative achievement. School 
performance in relation to intelligence, sex and home 
environment. Stockholm 1971 

7. GUNNI KÄRRBY  Child rearing and the development 
of moral structure. Stockholm 1971 

 

Editors: Urban Dahllöf, Kjell Härnqvist and  
              Karl-Gustaf Stukát 
 

8. ULF P. LUNDGREN  Frame factors and the teaching 
process. A contribution to curriculum theory and theory on 
teaching. Stockholm 1972 

9. LENNART LEVIN Comparative studies in foreign-
language teaching. Stockholm 1972 

10. RODNEY ÅSBERG  Primary education and national 
development. Stockholm 1973 

11. BJÖRN SANDGREN  Kreativ utveckling. 
Stockholm 1974  

12. CHRISTER BRUSLING  Microteaching - A concept 
in development. Stockholm 1974  

13. KJELL RUBENSON  Rekrytering till 
vuxenutbildning. En studie av kortutbildade yngre män. 
Göteborg 1975 

14. ROGER SÄLJÖ  Qualitative differences in learning as 
a function of the learner’s conception of the task. Göteborg 
1975 
15. LARS OWE DAHLGREN  Qualitative differences in 
learning as a function of content-oriented guidance. Göteborg 
1975 

16. MARIE MÅNSSON  Samarbete och 
samarbetsförmåga. En kritisk granskning. Lund 1975 
17. JAN-ERIC GUSTAFSSON  Verbal and figural 
aptitudes in relation to instructional methods. Studies in 
aptitude - treatment interactions. Göteborg 1976 

18. MATS EKHOLM  Social utveckling i skolan. Studier 
och diskussion. Göteborg 1976 

19. LENNART SVENSSON  Study skill and learning. 
Göteborg 1976 

20. BJÖRN ANDERSSON  Science teaching and the 
development of thinking. Göteborg 1976 

21. JAN-ERIK PERNEMAN  Medvetenhet genom 
utbildning. Göteborg 1977 

 

Editors: Kjell Härnqvist, Ference Marton and  
              Karl-Gustaf Stukát 
 

22. INGA WERNERSSON  Könsdifferentiering i 
grundskolan. Göteborg 1977 

23. BERT AGGESTEDT & ULLA TEBELIUS  
Barns upplevelser av idrott. Göteborg 1977 

24. ANDERS FRANSSON  Att rädas prov och att vilja 
veta. Göteborg 1978 

25. ROLAND BJÖRKBERG  Föreställningar om arbete, 
utveckling och livsrytm. Göteborg 1978 

26. GUNILLA SVINGBY  Läroplaner som styrmedel för 
svensk obligatorisk skola. Teoretisk analys och ett empiriskt 
bidrag. Göteborg 1978 

27. INGA ANDERSSON  Tankestilar och hemmiljö. 
Göteborg 1979 

28. GUNNAR STANGVIK  Self-concept and school 
segregation. Göteborg 1979 

29. MARGARETA KRISTIANSSON  
Matematikkunskaper Lgr 62, Lgr 69. Göteborg 1979 

30. BRITT JOHANSSON  Kunskapsbehov i 
omvårdnadsarbete och kunskapskrav i vårdutbildning. 
Göteborg 1979 

31. GÖRAN PATRIKSSON  Socialisation och 
involvering i idrott. Göteborg 1979 

32. PETER GILL  Moral judgments of violence among Irish 
and Swedish adolescents. Göteborg 1979 

33. TAGE LJUNGBLAD  Förskola - grundskola i 
samverkan. Förutsättningar och hinder. Göteborg 1980 

34. BERNER LINDSTRÖM  Forms of representation, 
content and learning. Göteborg 1980 

35. CLAES-GÖRAN WENESTAM  Qualitative 
differences in retention. Göteborg 1980 

36. BRITT JOHANSSON   Pedagogiska samtal i 
vårdutbildning. Innehåll och språkbruk. Göteborg 1981 

37. LEIF LYBECK   Arkimedes i klassen. En 
ämnespedagogisk berättelse. Göteborg 1981 

38. BIÖRN HASSELGREN  Ways of apprehending 
children at play. A study of pre-school student teachers’ 
development. Göteborg 1981 



39. LENNART NILSSON  Yrkesutbildning i 
nutidshistoriskt perspektiv. Yrkesutbildningens utveckling från 
skråväsendets upphörande 1846 till 1980-talet samt tankar 
om framtida inriktning. Göteborg 1981 

40. GUDRUN BALKE-AURELL  Changes in ability as 
related to educational and occupational experience. Göteborg 
1982 

41. ROGER SÄLJÖ  Learning and understanding. A 
study of differences in constructing meaning from a text. 
Göteborg 1982 

42. ULLA MARKLUND  Droger och påverkan. 
Elevanalys som utgångspunkt för drogundervisning. 
Göteborg 1983 

43. SVEN SETTERLIND  Avslappningsträning i 
skolan. Forskningsöversikt och empiriska studier. Göteborg 
1983 

44. EGIL ANDERSSON & MARIA LAWENIUS  
Lärares uppfattning av undervisning. Göteborg 1983 

45. JAN THEMAN  Uppfattningar av politisk makt. 
Göteborg 1983 

46. INGRID PRAMLING  The child’s conception of 
learning. Göteborg 1983 

47. PER OLOF THÅNG  Vuxenlärarens 
förhållningssätt till deltagarerfarenheter. En studie inom 
AMU. Göteborg 1984 

48. INGE JOHANSSON  Fritidspedagog på fritidshem. 
En yrkesgrupps syn på sitt arbete. Göteborg 1984 

49. GUNILLA SVANBERG  Medansvar i undervisning. 
Metoder för observation och kvalitativ analys. Göteborg 
1984 

50. SVEN-ERIC REUTERBERG  Studiemedel och 
rekrytering till högskolan. Göteborg 1984 

51. GÖSTA DAHLGREN &  LARS-ERIK 
OLSSON  Läsning i barnperspektiv. Göteborg 1985 

52. CHRISTINA KÄRRQVIST  Kunskapsutveckling 
genom experimentcentrerade dialoger i ellära. Göteborg 1985 

53. CLAES ALEXANDERSSON  Stabilitet och 
förändring. En empirisk studie av förhållandet mellan 
skolkunskap och vardagsvetande. Göteborg 1985 

54. LILLEMOR JERNQVIST  Speech regulation of 
motor acts as used by cerebral palsied children. Observational 
and experimental studies of a key feature of conductive 
education. Göteborg 1985 

55. SOLVEIG HÄGGLUND  Sex-typing and 
development in an ecological perspective. Göteborg 1986 

56. INGRID CARLGREN  Lokalt utvecklingsarbete. 
Göteborg 1986 

57. LARSSON, ALEXANDERSSON, HELMSTAD 
& THÅNG  Arbetsupplevelse och utbildningssyn hos icke 
facklärda. Göteborg 1986 

58. ELVI WALLDAL  Studerande vid gymnasieskolans 
vårdlinje. Förväntad yrkesposition, rollpåverkan, 
självuppfattning. Göteborg 1986 

 

Editors: Jan-Eric Gustafsson, Ference Marton and   
             Karl-Gustaf Stukát 
 

59. EIE ERICSSON  Foreign language teaching from the 
point of view of certain student activities. Göteborg 1986 

60. JAN HOLMER  Högre utbildning för lågutbildade i 
industrin. Göteborg 1987 

61. ANDERS HILL & TULLIE RABE  Psykiskt 
utvecklingsstörda i kommunal förskola. Göteborg 1987 

62. DAGMAR NEUMAN  The origin of arithmetic 
skills. A phenomenographic approach. Göteborg 1987 

63. TOMAS KROKSMARK  Fenomenografisk didaktik. 
Göteborg 1987 

64. ROLF LANDER  Utvärderingsforskning - till vilken 
nytta? Göteborg 1987 

65. TORGNY OTTOSSON  Map-reading and 
wayfinding. Göteborg 1987 

66. MAC MURRAY  Utbildningsexpansion, jämlikhet och 
avlänkning. Göteborg 1988 

67. ALBERTO NAGLE CAJES  Studievalet ur den 
väljandes perspektiv. Göteborg 1988 

68. GÖRAN LASSBO  Mamma - (Pappa) - barn. En 
utvecklingsekologisk studie av socialisation i olika familjetyper. 
Göteborg 1988 

69. LENA RENSTRÖM  Conceptions of matter. A 
phenomenographic approach. Göteborg 1988 

70. INGRID PRAMLING  Att lära barn lära. 
Göteborg 1988 

71. LARS FREDHOLM  Praktik som bärare av 
undervisnings innehåll och form. En förklaringsmodell för 
uppkomst av undervisningshandlingar inom en 
totalförsvarsorganisation. Göteborg 1988 

72. OLOF F. LUNDQUIST  Studiestöd för vuxna. 
Utveckling, utnyttjande, utfall. Göteborg 1989 

73. BO DAHLIN  Religionen, själen och livets mening. En 
fenomenografisk och existensfilosofisk studie av 
religionsundervisningens villkor. Göteborg 1989 

74. SUSANNE BJÖRKDAHL ORDELL  
Socialarbetare. Bakgrund, utbildning och yrkesliv. Göteborg 
1990 

75. EVA BJÖRCK-ÅKESSON  Measuring Sensation 
Seeking. Göteborg 1990 

76. ULLA-BRITT BLADINI  Från hjälpskolelärare till 
förändringsagent. Svensk speciallärarutbildning 1921-1981 
relaterad till specialundervisningens utveckling och förändringar 
i speciallärarens yrkesuppgifter. Göteborg 1990 



77. ELISABET ÖHRN  Könsmönster i 
klassrumsinteraktion. En observations- och intervjustudie av 
högstadieelevers lärarkontakter. Göteborg 1991 

78. TOMAS KROKSMARK  Pedagogikens vägar till dess 
första svenska professur. Göteborg 1991 

 

Editors: Ingemar Emanuelsson, Jan-Eric Gustafsson   
             and Ference Marton  
              

79. ELVI WALLDAL  Problembaserad inlärning. 
Utvärdering av påbyggnadslinjen Utbildning i öppen hälso- och 
sjukvård. Göteborg 1991  

80. ULLA AXNER  Visuella perceptionssvårigheter i 
skolperspektiv. En longitudinell studie. Göteborg 1991 

81. BIRGITTA KULLBERG  Learning to learn to read. 
Göteborg 1991 

82. CLAES ANNERSTEDT  Idrottslärarna och 
idrottsämnet. Utveckling, mål, kompetens - ett didaktiskt 
perspektiv. Göteborg 1991 

83. EWA PILHAMMAR ANDERSSON  Det är vi 
som är dom. Sjuksköterskestuderandes föreställningar och 
perspektiv under utbildningstiden. Göteborg 1991 

84. ELSA NORDIN  Kunskaper och uppfattningar om 
maten och dess funktioner i kroppen. Kombinerad enkät- och 
intervjustudie i grundskolans årskurser 3, 6 och 9. Göteborg 
1992 

85. VALENTIN GONZÁLEZ  On human attitudes. 
Root metaphors in theoretical conceptions. Göteborg 1992 

86. JAN-ERIK JOHANSSON  Metodikämnet i 
förskollärarutbildningen. Bidrag till en traditionsbestämning. 
Göteborg 1992 

87. ANN AHLBERG  Att möta matematiska problem. 
En belysning av barns lärande. Göteborg 1992 

88. ELLA DANIELSON  Omvårdnad och dess 
psykosociala inslag. Sjuksköterskestuderandes uppfattningar 
av centrala termer och reaktioner inför en omvårdnadssituation. 
Göteborg 1992 

89. SHIRLEY BOOTH  Learning to program. A 
phenomenographic perspective. Göteborg 1992 

90. EVA BJÖRCK-ÅKESON  Samspel mellan små barn 
med rörelsehinder och talhandikapp och deras föräldrar - en 
longitudinell studie. Göteborg 1992 

91. KARIN DAHLBERG  Helhetssyn i vården. En 
uppgift för sjuksköterskeutbildningen. 1992 

92. RIGMOR ERIKSSON  Teaching Language 
Learning. In-service training for communicative teaching and 
self directed learning in English as a foreign language. 1993 

93. KJELL HÄRENSTAM  Skolboks-islam. Analys av 
bilden av islam i läroböcker i religionskunskap. Göteborg 
1993. 

94. INGRID PRAMLING  Kunnandets grunder. 
Prövning av en fenomenografisk ansats till att utveckla barns 
sätt att uppfatta sin omvärld. Göteborg 1994. 

95. MARIANNE HANSSON SCHERMAN  Att 
vägra vara sjuk. En longitudinell studie av förhållningssätt till 
astma/allergi. Göteborg 1994 

96. MIKAEL ALEXANDERSSON  Metod och 
medvetande. Göteborg 1994 

97. GUN UNENGE  Pappor i föräldrakooperativa 
daghem. En deskriptiv studie av pappors medverkan. 
Göteborg 1994 

98. BJÖRN SJÖSTRÖM  Assessing acute postoperative 
pain. Assessment strategies and quality in relation to clinical 
experience and professional role. Göteborg 1995 

99. MAJ ARVIDSSON  Lärares orsaks- och 
åtgärdstankar om elever med svårigheter. Göteborg 1995 

100. DENNIS BEACH  Making sense of the problems of 
change: An ethnographic study of a teacher education reform. 
Göteborg 1995.  

101. WOLMAR CHRISTENSSON  Subjektiv 
bedömning - som besluts och handlingsunderlag. Göteborg 
1995 

102. SONJA KIHLSTRÖM  Att vara förskollärare. Om 
yrkets pedagogiska innebörder. Göteborg 1995 

103. MARITA LINDAHL  Inlärning och erfarande. 
Ettåringars möte med förskolans värld. Göteborg. 1996 

104. GÖRAN FOLKESTAD  Computer Based Creative 
Music Making - Young Peoples´ Music in the Digital Age. 
Göteborg 1996 

105. EVA EKEBLAD  Children • Learning • Numbers. 
A phenomenographic excursion into first-grade children’s 
arithmetic. Göteborg 1996 

106. HELGE STRÖMDAHL  On mole and amount of 
substance. A study of the dynamics of concept formation and 
concept attainment. Göteborg 1996 

107. MARGARETA HAMMARSTRÖM  Varför inte 
högskola? En longitudinell studie av olika faktorers betydelse 
för studiebegåvade ungdomars utbildningskarriär. Göteborg 
1996 

108. BJÖRN MÅRDÉN  Rektorers tänkande. En kritisk 
betraktelse av skolledarskap. Göteborg 1996 

109. GLORIA DALL’ALBA & BIÖRN 
HASSELGREN (EDS)  Reflections on Phenomenography - 
Toward a Methodology? Göteborg 1996 

110. ELISABETH HESSLEFORS ARKTOFT  I ord 
och handling. Innebörder av ”att anknyta till elevers 
erfarenheter”, uttryckta av lärare. Göteborg 1996 

111. BARBRO STRÖMBERG  Professionellt 
förhållningssätt hos läkare och sjuksköterskor. En studie av 
uppfattningar. Göteborg 1997 

112. HARRIET AXELSSON  Våga lära. Om lärare 
som förändrar sin miljöundervisning. Göteborg 1997 



113. ANN AHLBERG  Children’s ways of handling and 
experiencing numbers. Göteborg 1997 

114. HUGO WIKSTRÖM  Att förstå förändring. 
Modellbyggande, simulering och gymnasieelevers lärande. 
Göteborg 1997 

115. DORIS AXELSEN  Listening to recorded music. 
Habits and motivation among high-school students. Göteborg 
1997.  

116. EWA PILHAMMAR ANDERSSON  
Handledning av sjuksköterskestuderande i klinisk praktik. 
Göteborg 1997 

117. OWE STRÅHLMAN  Elitidrott, karriär och 
avslutning. Göteborg 1997 

118. AINA TULLBERG  Teaching the ’mole’. A 
phenomenographic inquiry into the didactics of chemistry. 
Göteborg 1997. 

119. DENNIS BEACH  Symbolic Control and Power 
Relay Learning in Higher Professional  Education. 
Göteborg 1997 

120. HANS-ÅKE SCHERP  Utmanande eller utmanat 
ledarskap. Rektor, organisationen och förändrat 
undervisningsmönster i gymnasieskolan. Göteborg 1998 

121. STAFFAN STUKÁT  Lärares planering under och 
efter utbildningen. Göteborg 1998 

122. BIRGIT LENDAHLS ROSENDAHL  
Examensarbetets innebörder. En studie av blivande lärares 
utsagor. Göteborg 1998 

123. ANN AHLBERG  Meeting Mathematics. 
Educational studies with young children. Göteborg 1998 

124. MONICA ROSÉN  Gender Differences in Patterns 
of Knowledge. Göteborg 1998.  

125. HANS BIRNIK  Lärare- elevrelationen. Ett 
relationistiskt perspektiv. Göteborg 1998 

126. MARGRETH HILL  Kompetent för ”det nya 
arbetslivet”? Tre gymnasieklasser reflekterar över och 
diskuterar yrkesförberedande studier. Göteborg 1998 

127. LISBETH ÅBERG-BENGTSSON  Entering a 
Graphicate Society. Young Children Learning Graphs and 
Charts. Göteborg 1998 

128. MELVIN FEFFER  The Conflict of Equals: A 
Constructionist View of Personality Development. Göteborg 
1999 

129. ULLA RUNESSON  Variationens pedagogik. 
Skilda sätt att behandla ett matematiskt innehåll. Göteborg 
1999 

130. SILWA CLAESSON  ”Hur tänker du då?” 
Empiriska studier om relationen mellan forskning om 
elevuppfattningar och lärares undervisning. Göteborg 1999 

131. MONICA HANSEN  Yrkeskulturer i möte. 
Läraren, fritidspedagogen och samverkan. Göteborg 1999 

132. JAN THELIANDER  Att studera arbetets  
förändring under kapitalismen. Ure och Taylor i pedagogiskt 
perspektiv. Göteborg 1999 

133. TOMAS SAAR  Musikens dimensioner - en studie av 
unga musikers lärande. Göteborg 1999 

134. GLEN HELMSTAD  Understandings of 
understanding. An inquiry concerning experiential conditions 
for developmental learning. Göteborg 1999 

135. MARGARETA HOLMEGAARD  
Språkmedvetenhet och ordinlärning. Lärare och inlärare 
reflekterar kring en betydelsefältsövning i svenska som 
andraspråk. Göteborg 1999 

136. ALYSON MCGEE  Investigating Language Anxiety 
through Action Inquiry: Developing Good Research Practices. 
Göteborg 1999 

137. EVA GANNERUD  Genusperspektiv på 
lärargärning. Om kvinnliga klasslärares liv och arbete. 
Göteborg 1999 

138. TELLERVO KOPARE  Att rida stormen ut. 
Förlossningsberättelser i Finnmark och Sápmi. Göteborg 
1999 

139. MAJA SÖDERBÄCK  Encountering Parents. 
Professional Action Styles among Nurses in Pediatric Care. 
Göteborg 1999 

140. AIRI ROVIO - JOHANSSON  Being Good at 
Teaching. Exploring different ways of handling the same 
subject in Higher Education. Göteborg 1999 

141. EVA JOHANSSON  Etik i små barns värld. Om 
värden och normer bland de yngsta barnen i förskolan. 
Göteborg 1999 

142. KENNERT ORLENIUS  Förståelsens paradox. 
Yrkeserfarenhetens betydelse när förskollärare blir 
grundskollärare. Göteborg 1999. 

143. BJÖRN MÅRDÉN  De nya hälsomissionärerna – 
rörelser i korsvägen mellan pedagogik och hälsopromotion. 
Göteborg 1999 

144. MARGARETA CARLÉN  Kunskapslyft eller 
avbytarbänk? Möten med industriarbetare om utbildning för 
arbete. Göteborg 1999 

145. MARIA NYSTRÖM  Allvarligt psykiskt störda 
människors vardagliga tillvaro. Göteborg 1999 

146. ANN-KATRIN JAKOBSSON  Motivation och 
inlärning ur genusperspektiv. En studie av gymnasieelever på 
teoretiska linjer/program. Göteborg 2000 

147. JOANNA GIOTA  Adolescents’ perceptions of school 
and reasons for learning. Göteborg 2000 

148. BERIT CARLSTEDT  Cognitive abilities – aspects 
of structure, process and measurement. Göteborg 2000 

149. MONICA REICHENBERG  Röst och kausalitet i 
lärobokstexter. En studie av elevers förståelse av olika 
textversioner. Göteborg 2000 



150. HELENA ÅBERG  Sustainable waste management 
in households – from international policy to everyday practice. 
Experiences from two Swedish field studies. Göteborg 2000 

151. BJÖRN SJÖSTRÖM & BRITT JOHANSSON  
Ambulanssjukvård. Ambulanssjukvårdares och läkares 
perspektiv. Göteborg 2000 

152. AGNETA NILSSON  Omvårdnadskompetens inom 
hemsjukvård – en deskriptiv studie. Göteborg 2001 

153. ULLA LÖFSTEDT  Förskolan som lärandekontext 
för barns bildskapande. Göteborg 2001 

154. JÖRGEN DIMENÄS  Innehåll och interaktion. Om 
elevers lärande i naturvetenskaplig undervisning. Göteborg 
2001 

155. BRITT MARIE APELGREN  Foreign Language 
Teachers’ Voices. Personal Theories and Experiences of 
Change in Teaching English as a Foreign Language in 
Sweden. Göteborg 2001 

156. CHRISTINA CLIFFORDSON  Assessing 
empathy: Measurement characteristics and interviewer effects. 
Göteborg 2001 

157. INGER BERGGREN  Identitet, kön och klass. 
Hur arbetarflickor formar sin identitet. Göteborg 2001 

158. CARINA FURÅKER  Styrning och visioner – 
sjuksköterskeutbildning i förändring. Göteborg 2001 

159. INGER BERNDTSSON  Förskjutna horisonter. 
Livsförändring och lärande i samband med synnedsättning eller 
blindhet. Göteborg 2001 

160. SONJA SHERIDAN  Pedagogical Quality in 
Preschool. An issue of perspectives. Göteborg 2001 

161. JAN BAHLENBERG  Den otroliga verkligheten 
sätter spår. Om Carlo Derkerts liv och konstpedagogiska 
gärning. Göteborg 2001 

162. FRANK BACH  Om ljuset i tillvaron. Ett 
undervisningsexperiment inom optik. Göteborg 2001 

163. PIA WILLIAMS  Barn lär av varandra. Samlärande 
i förskola och skola. Göteborg 2001 

164. VIGDIS GRANUM  Studentenes forestillinger om 
sykepleie som fag og funksjon. Göteborg 2001 

165. MARIT ALVESTAD  Den komplekse planlegginga. 
Førskolelærarar om pedagogisk planlegging og praksis. 
Göteborg 2001 

166. GIRMA BERHANU  Learning-In-Context. An 
Ethnographic Investigation of Mediated Learning Experiences 
among Ethiopian Jews in Israel. Göteborg 2001.  

167. OLLE ESKILSSON  En longitudinell studie av 10 
– 12-åringars förståelse av materiens förändringar. Göteborg 
2001 

168. JONAS EMANUELSSON  En fråga om frågor. 
Hur lärares frågor i klassrummet gör det möjligt att få reda på 
elevernas sätt att förstå det som undervisningen behandlar i 
matematik och naturvetenskap. Göteborg 2001 

169. BIRGITTA GEDDA  Den offentliga hemligheten. 
En studie om sjuksköterskans pedagogiska funktion och 
kompetens i folkhälsoarbetet. Göteborg 2001 

170. FEBE FRIBERG  Pedagogiska möten mellan 
patienter och sjuksköterskor på en medicinsk vårdavdelning. 
Mot en vårddidaktik på livsvärldsgrund. Göteborg 2001 

171. MADELEINE BERGH  Medvetenhet om 
bemötande. En studie om sjuksköterskans pedagogiska 
funktion och kompetens i närståendeundervisning. Göteborg 
2002 

172. HENRIK ERIKSSON  Den diplomatiska punkten 
– maskulinitet som kroppsligt identitetsskapande projekt i 
svensk sjuksköterskeutbildning. Göteborg 2002 

173. SOLVEIG LUNDGREN  I spåren av en 
bemanningsförändring. En studie av sjuksköterskors arbete på 
en kirurgisk vårdavdelning. Göteborg 2002 

174. BIRGITTA DAVIDSSON  Mellan soffan och 
katedern. En studie av hur förskollärare och grundskollärare 
utvecklar pedagogisk integration mellan förskola och skola. 
Göteborg 2002 

175. KARI SØNDENÅ  Tradisjon og Transcendens – ein 
fenomenologisk studie av refleksjon i norsk 
førskulelærarutdanning. Göteborg 2002 

176. CHRISTINE BENTLEY  The Roots of Variation 
of English-Teaching. A Phenomenographic Study Founded on 
an Alternative Basic Assumption. Göteborg 2002 

177. ÅSA MÄKITALO  Categorizing Work: Knowing, 
Arguing, and Social Dilemmas in Vocational Guidance. 
Göteborg 2002 

178. MARITA LINDAHL  VÅRDA – VÄGLEDA 
– LÄRA. Effektstudie av ett interventionsprogram för 
pedagogers lärande i förskolemiljön. Göteborg 2002 

179. CHRISTINA BERG  Influences on schoolchildren’s 
dietary selection. Focus on fat and fibre at breakfast. 
Göteborg 2002 

180. MARGARETA ASP  Vila och lärande om vila. En 
studie på livsvärldsfenomenologisk grund. Göteborg 2002 

181. FERENCE MARTON & PAUL MORRIS 
(EDS)  What matters? Discovering critical contitions of 
classroom learning. Göteborg 2002 

182. ROLAND SEVERIN  Dom vet vad dom talar om. 
En intervjustudie om elevers uppfattningar av begreppen makt 
och samhällsförändring. Göteborg 2002  

 

Editors: Björn Andersson, Jan Holmer and  
              Ingrid Pramling Samuelsson 

 

183. MARLÉNE JOHANSSON  Slöjdpraktik i skolan 
– hand, tanke, kommunikation och andra medierande 
redskap. Göteborg 2002 



184. INGRID SANDEROTH  Om lust att lära i 
skolan: En analys av dokument och klass 8y. Göteborg 
2002 

185. INGA-LILL JAKOBSSON  Diagnos i skolan. En 
studie av skolsituationer för elever med syndromdiagnos. 
Göteborg 2002 

186. EVA-CARIN LINDGREN  Empowering Young 
Female Athletes – A Possible Challenge to the Male 
Hegemony in Sport. A Descriptive and Interventional Study. 
Göteborg 2002 

187. HANS RYSTEDT  Bridging practices. Simulations in 
education for the health-care professions. Göteborg 2002 

188. MARGARETA EKBORG  Naturvetenskaplig 
utbildning för hållbar utveckling? En longitudinell studie av 
hur studenter på grunskollärarprogrammet utvecklar för 
miljöundervisning relevanta kunskaper i naturkunskap. 
Göteborg 2002 

189. ANETTE SANDBERG  Vuxnas lekvärld. En 
studie om vuxnas erfarenheter av lek. Göteborg 2002 

190. GUNLÖG BREDÄNGE  Gränslös pedagog. Fyra 
studier om utländska lärare i svensk skola. Göteborg 2003 

191. PER-OLOF BENTLEY  Mathematics Teachers and 
Their Teaching. A Survey Study. Göteborg 2003 

192. KERSTIN NILSSON  MANDAT – MAKT – 
MANAGEMENT. En studie av hur vårdenhetschefers 
ledarskap konstrueras. Göteborg 2003 

193. YANG YANG  Measuring Socioeconomic Status and 
its Effects at Individual and Collective Levels: A Cross-
Country Comparison. Göteborg 2003 

194. KNUT VOLDEN  Mediekunnskap som 
mediekritikk. Göteborg 2003. 

195. LOTTA LAGER-NYQVIST  Att göra det man 
kan – en longitudinell studie av hur sju lärarstudenter 
utvecklar sin undervisning och formar sin lärarroll i 
naturvetenskap. Göteborg 2003 

196. BRITT LINDAHL  Lust att lära naturvetenskap och 
teknik? En longitudinell studie om vägen till gymnasiet. 
Göteborg 2003 

197. ANN ZETTERQVIST  Ämnesdidaktisk 
kompetens i evolutionsbiologi. En intervjuundersökning med 
no/biologilärare. Göteborg 2003 

198. ELSIE ANDERBERG  Språkanvändningens 
funktion vid utveckling av kunskap om objekt. Göteborg 
2003. 

199. JAN GUSTAFSSON  Integration som text, diskursiv 
och social praktik. En policyetnografisk fallstudie av mötet 
mellan skolan och förskoleklassen. Göteborg 2003.  

200. EVELYN HERMANSSON  Akademisering och 
professionalisering – barnmorskans utbildning i förändring. 
Göteborg 2003  

201. KERSTIN VON BRÖMSSEN  Tolkningar, 
förhandlingar och tystnader. Elevers tal om religion i det 
mångkulturella och postkoloniala rummet. Göteborg 2003 

202. MARIANNE LINDBLAD FRIDH  Från 
allmänsjuksköterska till specialistsjuksköterska inom 
intensivvård. En studie av erfarenheter från 
specialistutbildningen och från den första yrkesverksamma 
tiden inom intensivvården. Göteborg 2003 

203. BARBRO CARLI  The Making and Breaking of a 
Female Culture: The History of Swedish Physical Education 
‘in a Different Voice’. Göteborg 2003 

204. ELISABETH DAHLBORG-LYCKHAGE  
“Systers” konstruktion och mumifiering – i TV-serier och i 
studenters föreställningar. Göteborg 2003 

205. ULLA HELLSTRÖM MUHLI  Att överbrygga 
perspektiv. En studie av behovsbedömningssamtal inom 
äldreinriktat socialt arbete. Göteborg 2003 

206. KRISTINA AHLBERG  Synvändor. 
Universitetsstudenters berättelser om kvalitativa förändringar 
av sätt att erfara situationers mening under 
utbildningspraktik. Göteborg 2004 

207. JONAS IVARSSON  Renderings & Reasoning: 
Studying artifacts in human knowing. Göteborg 2004 

208. MADELEINE LÖWING  
Matematikundervisningens konkreta gestaltning. En studie av 
kommunikationen lärare – elev och matematiklektionens 
didaktiska ramar. Göteborg 2004 

209. PIJA EKSTRÖM  Makten att definiera. En studie 
av hur beslutsfattare formulerar villkor för specialpedagogisk 
verksamhet. Göteborg 2004 

210. CARIN ROOS  Skriftspråkande döva barn. En 
studie om skriftspråkligt lärande i förskola och skola. 
Göteborg 2004 

211. JONAS LINDEROTH  Datorspelandets mening. 
Bortom idén om den interaktiva illusionen. Göteborg 2004 

212. ANITA WALLIN  Evolutionsteorin i klassrummet. 
På väg mot en ämnesdidaktisk teori för undervisning i 
biologisk evolution. Göteborg 2004  

213. EVA HJÖRNE  Excluding for inclusion? Negotiating 
school careers and identities in pupil welfare settings in the 
Swedish school. Göteborg 2004 

214. MARIE BLIDING  Inneslutandets och uteslutandets 
praktik. En studie av barns relationsarbete i skolan. 
Göteborg 2004 

215. LARS-ERIK.JONSSON  Appropriating 
Technologies in Educational Practices. Studies in the Contexts 
of Compulsory Education, Higher Education, and Fighter 
Pilot Training. Göteborg 2004 

216. MIA KARLSSON  An ITiS Teacher Team as a 
Community of Practice. Göteborg 2004 

217. SILWA CLAESSON  Lärares levda kunskap. 
Göteborg 2004 

218. GUN-BRITT WÄRVIK  Ambitioner att förändra 
och artefakters verkan. Gränsskapande och stabiliserande 
praktiker på produktionsgolvet. Göteborg 2004 



219. KARIN LUMSDEN WASS  Vuxenutbildning i 
omvandling. Kunskapslyftet som ett sätt att organisera 
förnyelse. Göteborg 2004 

220. LENA DAHL  Amningspraktikens villkor. En 
intervjustudie av en grupp kvinnors föreställningar på och 
erfarenheter av amning. Göteborg 2004 

221. ULRIC BJÖRCK  Distributed Problem-Based 
Learning. Studies of a Pedagogical Model in Practice. 
Göteborg 2004 

222. ANNEKA KNUTSSON  “To the best of your 
knowledge and for the good of your neighbour”. A study of 
traditional birth attendants in Addis Ababa, Ethiopia. 
Göteborg 2004 

223. MARIANNE DOVEMARK  Ansvar – flexibilitet 
– valfrihet. En etnografisk studie om en skola i förändring. 
Göteborg 2004 

224. BJÖRN HAGLUND  Traditioner i möte. En 
kvalitativ studie av fritidspedagogers arbete med samlingar i 
skolan. Göteborg 2004 

225. ANN-CHARLOTTE MÅRDSJÖ  Lärandets 
skiftande innebörder – uttryckta av förskollärare i 
vidareutbildning. Göteborg 2005 

226. INGRID GRUNDÉN  Att återerövra kroppen. En 
studie av livet efter en ryggmärgsskada. Göteborg 2005 

227. KARIN GUSTAFSSON & ELISABETH 
MELLGREN  Barns skriftspråkande – att bli en 
skrivande och läsande person. Göteborg 2005 

228. GUNNAR NILSSON  Att äga π. Praxisnära 
studier av lärarstudenters arbete med geometrilaborationer. 
Göteborg 2005.  

229. BENGT LINDGREN  Bild, visualitet och vetande. 
Diskussion om bild som ett kunskapsfält inom utbildning. 
Göteborg 2005 

230. PETRA ANGERVALL  Jämställdhetsarbetets 
pedagogik. Dilemman och paradoxer i arbetet med 
jämställdhet på ett företag och ett universitet. Göteborg 2005 

231. LENNART MAGNUSSON  Designing a 
responsive support service for family carers of frail older people 
using ICT. Göteborg 2005 

232. MONICA REICHENBERG  Gymnasieelever 
samtalar kring facktexter. En studie av textsamtal med goda 
och svaga läsare. Göteborg 2005 

233. ULRIKA WOLFF  Characteristics and varieties of 
poor readers. Göteborg 2005 

234. CECILIA NIELSEN  Mellan fakticitet och projekt. 
Läs- och skrivsvårigheter och strävan att övervinna dem. 
Göteborg 2005.  

235. BERITH HEDBERG  Decision Making and 
Communication in Nursing Practice. Aspects of Nursing 
Competence. Göteborg 2005 

236. MONICA ROSÉN, EVA MYRBERG & JAN-
ERIC GUSTAFSSON  Läskompetens i skolår 3 och 4. 
Nationell rapport från PIRLS 2001 i Sverige. The IEA 
Progress in International Reading Literacy Study. Göteborg 
2005 

237. INGRID HENNING LOEB  Utveckling och 
förändring i kommunal vuxenutbildning. En yrkeshistorisk 
ingång med berättelser om lärarbanor. Göteborg 2006.  

238. NIKLAS PRAMLING  Minding metaphors: Using 
figurative language in learning to represent. Göteborg 2006 

239. KONSTANTIN KOUGIOUMTZIS  
Lärarkulturer och professionskoder. En komparativ studie av 
idrottslärare i Sverige och Grekland. Göteborg 2006 

240. STEN BÅTH  Kvalifikation och medborgarfostran. 
En analys av reformtexter avseende gymnasieskolans 
samhällsuppdrag. Göteborg 2006. 

241. EVA MYRBERG  Fristående skolor i Sverige –  
Effekter på 9-10-åriga elevers läsförmåga. Göteborg 2006 

242. MARY-ANNE HOLFVE-SABEL  Attitudes 
towards Swedish comprehensive school. Comparisons over time 
and between classrooms in grade 6. Göteborg 2006 

243. CAROLINE BERGGREN  Entering Higher 
Education – Gender and Class Perspectives. Göteborg 2006 

244. CRISTINA THORNELL & CARL 
OLIVESTAM  Kulturmöte i centralafrikansk kontext med 
kyrkan som arena. Göteborg 2006 

245. ARVID TREEKREM  Att leda som man lär. En 
arbetsmiljöpedagogisk studie av toppledares ideologier om 
ledarskapets taktiska potentialer. Göteborg 2006 

246. EVA GANNERUD & KARIN 
RÖNNERMAN  Innehåll och innebörd i lärares arbete i 
förskola och skola – en fallstudie ur ett genusperspektiv. 
Göteborg 2006 

247. JOHANNES LUNNEBLAD  Förskolan och 
mångfalden – en etnografisk studie på en förskola i ett 
multietniskt område. Göteborg 2006 

248. LISA ASP-ONSJÖ  Åtgärdsprogram – dokument 
eller verktyg? En fallstudie i en kommun. Göteborg 2006 

249. EVA JOHANSSON & INGRID PRAMLING 
SAMUELSSON  Lek och läroplan. Möten mellan barn och 
lärare i förskola och skola. Göteborg 2006 

250. INGER BJÖRNELOO  Innebörder av hållbar 
utveckling. En studie av lärares utsagor om undervisning. 
Göteborg 2006 

251. EVA JOHANSSON  Etiska överenskommelser i 
förskolebarns världar. Göteborg 2006 

252. MONICA PETERSSON  Att genuszappa på säker 
eller osäker mark. Hem- och konsumentkunskap ur ett 
könsperspektiv. Göteborg 2007 

253. INGELA OLSSON  Handlingskompetens eller 
inlärd hjälplöshet? Lärandeprocesser hos 
verkstadsindustriarbetare. Göteborg 2007 



254. HELENA PEDERSEN  The School and the 
Animal Other. An Ethnography of human-animal relations 
in education. Göteborg 2007 

255. ELIN ERIKSEN ØDEGAARD  Meningsskaping 
i barnehagen. Innhold og bruk av barns og voksnes 
samtalefortellinger. Göteborg 2007 

256. ANNA KLERFELT  Barns multimediala 
berättande. En länk mellan mediakultur och pedagogisk 
praktik. Göteborg 2007 

257. PETER ERLANDSON  Docile bodies and 
imaginary minds: on Schön's reflection-in-action. Göteborg 
2007  

258. SONJA SHERIDAN OCH PIA WILLIAMS  
Dimensioner av konstruktiv konkurrens. Konstruktiva 
konkurrensformer i förskola, skola och gymnasium. 
Göteborg 2007 

259. INGELA ANDREASSON  Elevplanen som text - 
om identitet, genus, makt och styrning i skolans 
elevdokumentation. Göteborg 2007 

 

Editors: Jan-Eric Gustafsson, Annika Härenstam and 
             Ingrid Pramling Samuelsson 

 

260. ANN-SOFIE HOLM  Relationer i skolan. En 
studie av femininiteter och maskuliniteter i år 9. Göteborg 
2008 

261. LARS-ERIK NILSSON  But can't you see they are 
lying: Student moral positions and ethical practices in the wake 
of technological change. Göteborg 2008 

262. JOHAN HÄGGSTRÖM  Teaching systems of linear 
equations in Sweden and China: What is made possible to 
learn? Göteborg 2008 

263. GUNILLA GRANATH  Milda makter! 
Utvecklingssamtal och loggböcker som disciplineringstekniker. 
Göteborg 2008   

264. KARIN GRAHN  Flickor och pojkar i idrottens 
läromedel. Konstruktioner av genus i 
ungdomstränarutbildningen. Göteborg 2008.  

265. PER-OLOF BENTLEY  Mathematics Teachers and 
Their Conceptual Models. A New Field of Research. 
Göteborg 2008 

266. SUSANNE GUSTAVSSON  Motstånd och mening. 
Innebörd i blivande lärares seminariesamtal. Göteborg 2008 

267. ANITA MATTSSON  Flexibel utbildning i 
praktiken. En fallstudie av pedagogiska processer i en 
distansutbildning med en öppen design för samarbetslärande. 
Göteborg 2008 

268. ANETTE EMILSON  Det önskvärda barnet. 
Fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar 
mellan lärare och barn i förskolan. Göteborg 2008 

269. ALLI KLAPP LEKHOLM  Grades and grade 
assignment: effects of student and school charachterisitcs. 
Göteborg 2008 

270. ELISABETH BJÖRKLUND  Att erövra 
litteracitet. Små barns kommunikativa möten med berättande, 
bilder, text och tecken i förskolan. Göteborg 2008 

271. EVA NYBERG  Om livets kontinuitet. Undervisning 
och lärande om växters och djurs livscykler - en fallstudie i 
årskurs 5. Göteborg 2008 

272. CANCELLED 

273. ANITA NORLUND  Kritisk sakprosaläsning i 
gymnasieskolan. Didaktiska perspektiv på läroböcker, lärare 
och nationella prov. Göteborg 2009 

274. AGNETA SIMEONSDOTTER SVENSSON  
Den pedagogiska samlingen i förskoleklasen. Barns olika sätt 
att erfara och hantera svårigheter. Göteborg 2009 

275. ANITA ERIKSSON  Om teori och praktik i 
lärarutbildningen. En etnografisk och diskursanalytisk studie. 
Göteborg 2009 

276. MARIA HJALMARSSON  Lärarprofessionens 
genusordning. En studie av lärares uppfattningar om 
arbetsuppgifter, kompetens och förväntningar. Göteborg 
2009.  

277. ANNE DRAGEMARK OSCARSON  Self-
Assessement of Writing in Learning English as a Foreign 
Language. A Study at the Upper Secondary School Level. 
Göteborg 2009 

278. ANNIKA LANTZ-ANDERSSON  Framing in 
Educational Practices. Learning Activity, Digital Technology 
and the Logic of Situated Action. Göteborg 2009 

279. RAUNI KARLSSON  Demokratiska värden i 
förskolebarns vardag. Göteborg 2009 

280. ELISABETH FRANK  Läsförmågan bland 9-10-
åringar. Betydelsen av skolklimat, hem- och skolsamverkan, 
lärarkompetens och elevers hembakgrund. Göteborg 2009 

281. MONICA JOHANSSON  Anpassning och 
motstånd. En etnografisk studie av gymnasieelevers 
institutionella identitetsskapande. Göteborg 2009 

282. MONA NILSEN  Food for Thought. Communication 
and the transformation of work experience in web-based in-
service training. Göteborg 2009 

283. INGA WERNERSSON (RED)  Genus i förskola 
och skola. Förändringar i policy, perspektiv och praktik. 
Göteborg 2009 

284. SONJA SHERIDAN, INGRID PRAMLING 
SAMUELSSON & EVA JOHANSSON (RED) Barns 
tidiga lärande. En tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för 
barns lärande. Göteborg 2009 

285. MARIE HJALMARSSON  Lojalitet och motstånd - 
anställdas agerande i ett föränderligt hemtjänstarbete. 
Göteborg 2009.  



286. ANETTE OLIN  Skolans mötespraktik - en studie 
om skolutveckling genom yrkesverksammas förståelse. 
Göteborg 2009 

287. MIRELLA FORSBERG AHLCRONA  
Handdockans kommunikativa potential som medierande 
redskap i förskolan. Göteborg 2009 

288. CLAS OLANDER  Towards an interlanguage of 
biological evolution: Exploring students´ talk and writing as 
an arena for sense-making. Göteborg 2010 

 

Editors: Jan-Eric Gustafsson, Åke Ingerman and 
             Ingrid Pramling Samuelsson 

 

289. PETER HASSELSKOG Slöjdlärares 
förhållningssätt i undervisningen. Göteborg 2010 

290. HILLEVI PRELL Promoting dietary change. 
Intervening in school and recognizing health messages in 
commercials. Göteborg 2010 

291. DAVOUD MASOUMI Quality Within E-learning 
in a Cultural Context. The case of Iran. Göteborg 2010 

292. YLVA ODENBRING Kramar, kategoriseringar och 
hjälpfröknar. Könskonstruktioner i interaktion i förskola, 
förskoleklass och skolår ett. Göteborg 2010 

293. ANGELIKA KULLBERG What is taught and 
what is learned. Professional insights gained and shared by 
teachers of mathematics. Göteborg 2010  

294. TORGEIR ALVESTAD Barnehagens relasjonelle 
verden - små barn som kompetente aktører i produktive 
forhandlinger. Göteborg 2010 

295. SYLVI VIGMO New spaces for Language Learning. 
A study of student interaction in media production in English. 
Göteborg 2010 

296. CAROLINE RUNESDOTTER I otakt med tiden? 
Folkhögskolorna i ett föränderligt fält. Göteborg 2010  

297. BIRGITTA KULLBERG En etnografisk studie i en 
thailändsk grundskola på en ö i södra Thailand. I sökandet 
efter en framtid då nuet har nog av sitt. Göteborg 2010 

298. GUSTAV LYMER The work of critique in 
architectural education. Göteborg 2010 

299. ANETTE HELLMAN Kan Batman vara rosa? 
Förhandlingar om pojkighet och normalitet på en förskola. 
Göteborg 2010 

300. ANNIKA BERGVIKEN-RENSFELDT 
Opening higher education. Discursive transformations of 
distance and higher education government. Göteborg 2010 

301. GETAHUN YACOB ABRAHAM  Education for 
Democracy? Life Orientation: Lessons on Leadership 
Qualities and Voting in South African Comprehensive 
Schools. Göteborg 2010 

302. LENA SJÖBERG Bäst i klassen? Lärare och elever i 
svenska och europeiska policytexter. Göteborg 2011  

303. ANNA POST  Nordic stakeholders and sustainable 
catering. Göteborg 2011    

304. CECILIA KILHAMN  Making Sense of Negative 
Numbers. Göteborg 2011 

305. ALLAN SVENSSON (RED)  Utvärdering Genom 
Uppföljning. Longitudinell individforskning under ett 
halvsekel. Göteborg 2011 

306. NADJA CARLSSON  I kamp med skriftspråket. 
Vuxenstuderande med läs- och skrivsvårigheter i ett 
livsvärldsperspektiv. Göteborg 2011 

307. AUD TORILL MELAND  Ansvar for egen læring. 
Intensjoner og realiteter ved en norsk videregående skole. 
Göteborg 2011 

308. EVA NYBERG  Folkbildning för demokrati. 
Colombianska kvinnors perspektiv på kunskap som 
förändringskraft. Göteborg 2011 

309. SUSANNE THULIN  Lärares tal och barns 
nyfikenhet. Kommunikation om naturvetenskapliga innehåll i 
förskolan.  Göteborg 2011 

310. LENA FRIDLUND  Interkulturell undervisning – 
ett pedagogiskt dilemma. Talet om undervisning i svenska som 
andraspråk och i förberedelseklass. Göteborg 2011 

311. TARJA ALATALO  Skicklig läs- och 
skrivundervisning i åk 1-3. Om lärares möjligheter och hinder. 
Göteborg 2011 

312. LISE-LOTTE BJERVÅS  Samtal om barn och 
pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i 
förskolan. En diskursanalys. Göteborg 2011 

313. ÅSE HANSSON  Ansvar för matematiklärande. 
Effekter av undervisningsansvar i det flerspråkiga 
klassrummet. Göteborg 2011 

314. MARIA REIS  Att ordna, från ordning till ordning. 
Yngre förskolebarns matematiserande. Göteborg 2011 

315. BENIAMIN KNUTSSON  Curriculum in the Era 
of Global Development – Historical Legacies and 
Contemporary Approaches. Göteborg 2011 

316. EVA WEST  Undervisning och lärande i 
naturvetenskap. Elevers lärande i relation till en 
forskningsbaserad undervisning om ljud, hörsel och hälsa.  
Göteborg 2011 

317. SIGNILD RISENFORS  Gymnasieungdomars 
livstolkande. Göteborg 2011 

318. EVA JOHANSSON & DONNA 
BERTHELSEN (Ed.)  Spaces for Solidarity and 
Individualism in Educational Contexts. Göteborg 2012 

319. ALASTAIR HENRY  L3 Motivation. Göteborg 
2012 

320. ANN PARINDER  Ungdomars matval – 
erfarenheter, visioner och miljöargument i eget hushåll. 
Göteborg 2012 

321. ANNE KULTTI  Flerspråkiga barn i förskolan: 
Villkor för deltagande och lärande. Göteborg 2012 



322. BO-LENNART EKSTRÖM  Kontroversen om 
DAMP. En kontroversstudie av vetenskapligt gränsarbete och 
översättning mellan olika kunskapsparadigm. Göteborg 
2012 

323. MUN LING LO  Variation Theory and the 
Improvement of Teaching and Learning. Göteborg 2012 

324. ULLA ANDRÉN  Self-awareness and self-knowledge 
in professions. Something we are or a skill we learn. 
Göteborg 2012 

325. KERSTIN SIGNERT  Variation och invarians i 
Maria Montessoris sinnestränande materiel. Göteborg 2012 

326. INGEMAR GERRBO  Idén om en skola för alla 
och specialpedagogisk organisering i praktiken. Göteborg 
2012 

327. PATRIK LILJA  Contextualizing inquiry. 
Negotiations of tasks, tools and actions in an upper secondary 
classroom. Göteborg 2012 

328. STEFAN JOHANSSON  On the Validity of 
Reading Assessments: Relationships Between Teacher 
Judgements, External Tests and Pupil Self-assessments. 
Göteborg 2013 

329. STEFAN PETTERSSON  Nutrition in Olympic 
Combat Sports. Elite athletes’ dietary intake, hydration status 
and experiences of weight regulation. Göteborg 2013 

330. LINDA BRADLEY  Language learning and 
technology – student activities in web-based environments. 
Göteborg 2013 

331. KALLE JONASSON  Sport Has Never Been 
Modern. Göteborg 2013 

332. MONICA HARALDSSON STRÄNG  Yngre 
elevers lärande om natur. En studie av kommunikation om 
modeller i institutionella kontexter. Göteborg 2013 

333. ANN VALENTIN KVIST  Immigrant Groups and 
Cognitive Tests – Validity Issues in Relation to Vocational 
Training. Göteborg 2013  

334. ULRIKA BENNERSTEDT  Knowledge at play. 
Studies of games as members’ matters. Göteborg 2013 

335. EVA ÄRLEMALM-HAGSÉR  Engagerade i 
världens bästa? Lärande för hållbarhet i förskolan. 
Göteborg 2013 

336. ANNA-KARIN WYNDHAMN  Tänka fritt, 
tänka rätt. En studie om värdeöverföring och kritiskt 
tänkande i gymnasieskolans undervisning. Göteborg 2013 

337. LENA TYRÈN  ”Vi får ju inte riktigt 
förutsättningarna för att genomföra det som vi vill.” En studie 
om lärares möjligheter och hinder till förändring och förbättring 
i praktiken. Göteborg 2013 

 

Editors: Jan-Eric Gustafsson, Åke Ingerman and 
             Pia Williams 

 

338. ANNIKA LILJA  Förtroendefulla relationer mellan 
lärare och elev. Göteborg 2013 

339. MAGNUS LEVINSSON  Evidens och existens. 
Evidensbaserad undervisning i ljuset av lärares erfarenheter. 
Göteborg 2013 

340. ANNELI SCHWARTZ  Pedagogik, plats och 
prestationer. En etnografisk studie om en skola i förorten. 
Göteborg 2013 

341. ELISABET ÖHRN och LISBETH LUNDAHL 
(red)  Kön och karriär i akademin. En studie inom det 
utbildningsvetenskapliga fältet. Göteborg 2013 

342. RICHARD BALDWIN  Changing practice by 
reform. The recontextualisation of the Bologna process in 
teacher education. Göteborg 2013 

343. AGNETA JONSSON  Att skapa läroplan för de 
yngsta barnen i förskolan. Barns perspektiv och nuets 
didaktik. Göteborg 2013 

344. MARIA MAGNUSSON  Skylta med kunskap. En 
studie av hur barn urskiljer grafiska symboler i hem och 
förskola. Göteborg 2013 

345. ANNA-LENA LILLIESTAM  Aktör och struktur 
i historieundervisning. Om utveckling av elevers historiska 
resonerande. Göteborg 2013 

346. KRISTOFFER LARSSON  Kritiskt tänkande i 
grundskolans samhällskunskap. En fenomenografisk studie 
om manifesterat kritiskt tänkande i samhällskunskap hos 
elever i årskurs 9. Göteborg 2013 

347. INGA WERNERSSON och INGEMAR 
GERRBO (red)  Differentieringens janusansikte. En 
antologi från Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 
vid Göteborgs universitet. Göteborg 2013 

348. LILL LANGELOTZ  Vad gör en skicklig lärare? 
En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik. 
Göteborg 2014 

349. STEINGERDUR OLAFSDOTTIR  Television 
and food in the lives of young children. Göteborg 2014 

350. ANNA-CARIN RAMSTEN  Kunskaper som 
byggde folkhemmet. En fallstudie av förutsättningar för lärande 
vid teknikskiften inom processindustrin. Göteborg 2014 

351. ANNA-CARIN BREDMAR  Lärares arbetsglädje. 
Betydelsen av emotionell närvaro i det pedagogiska arbetet. 
Göteborg 2014 

352. ZAHRA BAYATI ”den Andre” i lärarutbildningen. 
En studie om den rasifierade svenska studentens villkor i 
globaliseringens tid. Göteborg 2014 

353 ANDERS EKLÖF Project work, independence and 
critical thinking. Göteborg 2014 

354 EVA WENNÅS BRANTE Möte med multimodalt 
material. Vilken roll spelar dyslexi för uppfattandet av text 
och bild? Göteborg 2014 

355 MAGNUS FERRY Idrottsprofilerad utbildning – i 
spåren av en avreglerad skola. Göteborg 2014 



356 CECILIA THORSEN  Dimensionality and Predictive 
validity of school grades: The relative influence of cognitive and 
socialbehavioral aspects. Göteborg 2014 

357 ANN-MARIE ERIKSSON  Formulating 
knowledge. Engaging with issues of sustainable development 
through academic writing in engineering education.  
Göteborg 2014 

358 PÄR RYLANDER  Tränares makt över spelare i 
lagidrotter: Sett ur French och Ravens maktbasteori. 
Göteborg 2014 

359 PERNILLA ANDERSSON VARGA 
Skrivundervisning i gymnasieskolan. Svenskämnets roll i den 
sociala reproduktionen. Göteborg 2014 

360 GUNNAR HYLTEGREN Vaghet och vanmakt 
- 20 år med kunskapskrav i den svenska skolan.  
Göteborg 2014 

361 MARIE HEDBERG Idrotten sätter agendan.  
En studie av Riksidrottsgymnasietränares handlande utifrån 
sitt dubbla uppdrag. Göteborg 2014 

362 KARI-ANNE JøRGENSEN  What is going on out 
there? - What does it mean for children's experiences when the 
kindergarten is moving their everyday activities into the nature - 
landscapes and its places?  Göteborg 2014 

363 ELISABET ÖHRN och ANN-SOFIE HOLM 
(red) Att lyckas i skolan. Om skolprestationer och kön i 
olika undervisningspraktiker. Göteborg 2014 

364 ILONA RINNE Pedagogisk takt i betygssamtal.  
En fenomenologisk hermeneutisk studie av gymnasielärares och 
elevers förståelse av betyg. Göteborg 2014 

365 MIRANDA ROCKSÉN Reasoning in a Science 
Classroom. Göteborg 2015 

366 ANN-CHARLOTTE BIVALL Helpdesking: 
Knowing and learning in IT support practices. 
Göteborg 2015 

367 BIRGITTA BERNE Naturvetenskap möter etik. En 
klassrumsstudie av elevers diskussioner om samhällsfrågor 
relaterade till bioteknik. Göteborg 2015 

368 AIRI BIGSTEN Fostran i förskolan.  
Göteborg 2015 

369 MARITA CRONQVIST Yrkesetik i lärarutbildning 
- en balanskonst. Göteborg 2015 

370 MARITA LUNDSTRÖM Förskolebarns strävanden 
att kommunicera matematik. Göteborg 2015 

371 KRISTINA LANÅ Makt, kön och diskurser.  
En etnografisk studie om elevers aktörsskap och 
positioneringar i undervisningen. Göteborg 2015 

372 MONICA NYVALLER Pedagogisk utveckling 
genom kollegial granskning: Fallet Lärande Besök utifrån 
aktör-nätverksteori. Göteborg 2015 

373 GLENN ØVREVIK KJERLAND   
Å lære å undervise i kroppsøving. Design for utvikling  
av teoribasert undervisning og kritisk refleksjon i 
kroppsøvingslærerutdanningen. Göteborg 2015 

374 CATARINA ECONOMOU  ”I svenska två vågar 
jag prata mer och så”. En didaktisk studie om skolämnet 
svenska som andraspråk. Göteborg 2015 

375 ANDREAS OTTEMO  Kön, kropp, begär och 
teknik: Passion och instrumentalitet på två tekniska 
högskoleprogram. Göteborg 2015 

376 SHRUTI TANEJA JOHANSSON  Autism-in-
context. An investigation of schooling of children with a 
diagnosis of autism in urban India. Göteborg 2015 

377 JAANA NEHEZ  Rektorers praktiker i möte med 
utvecklingsarbete. Möjligheter och hinder för planerad 
förändring. Göteborg 2015 

378 OSA LUNDBERG  Mind the Gap – Ethnography 
about cultural reproduction of difference and disadvantage in 
urban education. Göteborg 2015 

379 KARIN LAGER  I spänningsfältet mellan kontroll 
och utveckling. En policystudie av systematiskt kvalitetsarbete i 
kommunen, förskolan och fritidshemmet. Göteborg 2015 
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