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Sammanfattning 
I Läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) presenteras det i kapitlet “Uppföljning, 

utvärdering och utveckling” de skyldigheter förskolan och förskolans personal har för att 

systematiskt kartlägga och följa upp barnens utveckling och lärande. Under vår tid på 

förskollärarutbildningen har vi under bland annat verksamhetsförlagd utbildning observerat 

osäkerhet kring områdena dokumentation och kvalitetsarbete hos pedagogerna i förskolan. 

Syftet med studien är att närma sig de tankar och reflektioner några förskollärare har kring 

den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. Även hur de 

praktiskt genom olika verktyg dokumenterar i förskolan, de faktorer som påverkar deras 

dokumentations- och kvalitetsarbete samt relationen mellan dem. 

 

I studien utgår vi ifrån två infallsvinklar på dokumentation i förskolan: ett 

utvecklingspedagogiskt perspektiv samt ett intra-aktivt pedagogiskt perspektiv. Dessa två 

infallsvinklar kan simplifieras som att utvecklingspedagogiken synliggör vad barnen lär sig, 

och den intra-aktiva pedagogiken synliggör hur barnen lär sig. Men de två infallsvinklarna är 

inte enbart olika, utan även lika på vissa sätt. Ett exempel på en sådan likhet är att de båda 

lyfter reflektionen som en viktig del av dokumentationen. 

 

Vi utgår utifrån vårt syfte ifrån en kvalitativ forskningsansats och en fenomenografisk 

metodansats. I studien har vi använt oss av forskningsmetoden semi-strukturerade intervjuer. 

Vi har intervjuat sju stycken förskollärare och en verksamhetsledare som i grunden är 

förskollärare. Intervjuerna varierade i längd från 10 minuter till strax över 50 minuter, och vi 

har analyserat det insamlade materialet utefter en fenomenografisk analysprocess. 

 

Resultatet visar fyra distinkta synsätt på den pedagogiska dokumentationens innebörd i 

förskolan; att dokumentera med barnen, att dokumentera barns utveckling, att dokumentera 

med reflektion och att dokumentera för att föra verksamheten framåt. De mest framträdande 

faktorer som förskollärarna anser påverkar deras arbete med dokumentations- och 

kvalitetsarbetet är kompetensutbildningen, tidsbristen, förskolechefen och svårigheten med att 

mäta kvalitet i förskolan. Lärplattan beskriver respondenterna som det mest använda 

redskapet i förskolan för att dokumentera. Slutligen beskriver de den pedagogiska 

dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet som beroende av varandra, och 

relationen som oundviklig. 

 

Vi drar slutsatsen att för att få ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete krävs det ett 

fungerande dokumentationsarbete, oavsett synsätt på dokumentation. Det krävs tid för att få 

öva på att använda dokumentation som ett redskap, och en struktur i arbetslaget för att det inte 

ska kännas som en betungande del av ens yrkesvardag. 
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INLEDNING 
Att dokumentera och skriva det systematiska kvalitetsarbetet är sådant många pedagoger 

upplever som stort och ogreppbart. De tankarna är något som vi många gånger har hört om då 

vi befunnit oss i olika verksamheter under verksamhetsförlagd utbildning och som 

timvikarier. Tidsbristen samt mängden med andra uppdrag gör att det känns tungt och svårt är 

också sådant som en del pedagoger kan uttrycka i samtal kring dessa metoder. Samtidigt ser 

de ändå på arbetet i sig som något positivt för att kunna föra verksamheten framåt. I 

Läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) tas det upp olika skyldigheter som åligger 

förskolan och förskolans personal i att systematiskt kartlägga och följa upp barns utveckling 

och lärande.  

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. 

verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så 

att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. 

Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma 

om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som 

behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, 

utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. Det är analyserna av 

utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden 

(Skolverket 2016, s. 14).  

Vallberg Roth (2015) beskriver att det saknas studier i problematiserandet kring 

kvalitetsbegrepp, bedömning och dokumentation. Hon menar vidare att det inom förskolan 

behöver bedrivas mer forskning kring hur de systematiska dokumentationerna och dess 

analyser kan kopplas samman med ett systematiskt kvalitetsarbete, som sedan leder till att 

verksamheten kan utvecklas. Tid för den reflektion och bedömning som behövs över 

dokumentationerna är något som också menas saknas i hög utsträckning. Eftersom det är av 

stort intresse att det sker mer forskning inom detta område är det en av anledningarna till att 

vi har valt att forska inom detta ämne. Vi anser området vara intressant då det finns många 

olika aspekter som spelar in i dokumentationsarbetet. Vi vill närma oss de tankar några 

förskollärare kan ha kring förskolans dokumentations- och kvalitetsarbete, att föra in 

dokumentationerna i det systematiska kvalitetsarbetet, samt de faktorer som påverkar deras 

arbete med dokumentationen och kvalitetsarbetet.  

 

Två huvudsakliga synsätt på dokumentation är utvecklingspedagogikens och den intra-aktiva 

pedagogikens. Dessa två synsätt kan simplifieras som att den ena fokuserar på att 

dokumentera vad barnen lär sig, och den andra fokuserar på att dokumentera hur barnen lär 

sig (Eidevald 2013). Vi anser dessa utgångspunkter intressanta för hur de kan synas i 

förskollärares dokumentationsarbete. Vi har därför valt att begränsa vårt arbete genom att se 

på förskolans dokumentations- och kvalitetsarbete ur dessa två perspektiv. 
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SYFTE 
Genom studien vill vi ta reda på hur några förskollärare reflekterar kring förskolans arbete 

med den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. Vi har för 

avsikt att studera olika arbetssätt de använder sig av, och de faktorer som de anser påverkar 

deras arbete med dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

● På vilka sätt dokumenteras det i förskolan och finns det variationer i de 

dokumentationsmetoder som används? 

● Vilka faktorer anser några förskollärare påverkar dokumentations- och 

kvalitetsarbetet? 

● På vilket sätt reflekterar några förskollärare om relationen mellan den pedagogiska 

dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet? 

BEGREPPSDEFINITION 
Nedan definieras ett antal begrepp och ord som är återkommande i arbetet och relevanta för 

studien. 

 

Begreppet fysisk dokumentation hänvisar till den form av dokumentation som är vanligast 

synlig i förskolans fysiska miljö. Det kan handla om sådant som sätts upp på väggar, till 

exempel bilder, målningar eller liknande. Den kännetecknas ofta av att den är retrospektiv, 

alltså handlar om att återberätta vad som tidigare hänt och har som syfte att samla 

minnesbilder eller skapa väggdekorationer (Lenz Taguchi 2013). 

 

När vi istället beskriver pedagogisk dokumentation menas den form av dokumentation som 

särskiljer sig från den fysiska dokumentationen genom olika aspekter. Det är ett redskap både 

för pedagoger och barn att reflektera kring verksamheten och kunna synliggöra 

lärandeprocesser. En dokumentation blir pedagogisk först när den reflekteras över och skapar 

konsekvenser för hur framtida arbete i verksamheten kan se ut (Svenning 2011). 

 

Vidare talar vi även om förskolans dokumentationsarbete vilket i sig syftar till 

verksamheternas arbete med alla sorters former av dokumentation. Det gäller till exempel den 

fysiska dokumentationen på väggarna eller den pedagogiska dokumentationen. 

 

Det systematiska kvalitetsarbetet som beskrivs i studien innebär det arbete som pedagoger 

utför för att kvalitetssäkra sin verksamhet. Hur arbetet ser ut kan skilja sig från olika 

verksamheter. Att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete är någonting alla förskolor måste 

göra sedan 2005 (Håkansson 2013). 

 

I arbetet är både lärare och pedagoger återkommande begrepp. Med lärare menas då den 

personal i förskole- eller skolverksamhet med lärarutbildning, till exempel förskollärare och 

grundskollärare. Pedagoger hänvisar istället till både förskollärare, barnskötare och eventuellt 

outbildad personal i barngrupperna. 

 

Intra-aktiv pedagogik och utvecklingspedagogik är två återkommande teoretiska begrepp som 

är synsätt på kunskap och barns lärande. De två teorierna kan simplifieras som att den första 

dokumenterar hur barnen lär sig, och den andra dokumenterar vad barnen lär sig. En sådan 

simplifiering blir dock något missvisande då de inte enbart är olika, utan även lika på vissa 

sätt även inom deras syn på dokumentationsarbetet (Eidevald 2013). 
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LITTERATURGENOMGÅNG 
I följande del av arbetet kommer vi att gå igenom den litteratur som berör vårt valda ämne. 

Det är en blandning av litteratur och vetenskapliga artiklar som vi tagit till oss genom 

förskollärarutbildningen, tips vi fångat upp under verksamhetsförlagd utbildning, samt sådant 

vi sökt fram via olika databaser. Genomgången börjar med det systematiska kvalitetsarbetet 

och går sedan vidare till dokumentation och pedagogisk dokumentation. 

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan 

Nedan följer historiken för förskolans arbete med det systematiska kvalitetsarbetet, samt vad 

kvalitet i förskolan kan innebära och det innehåll som ska finnas med i ett systematiskt 

kvalitetsarbete. 

Förskolans kvalitetsarbete ur ett historiskt perspektiv 

Sedan 1997 har det funnits en förordning från regeringen som beskriver att skolan ska 

genomföra kvalitetsredovisningar. Den kom som svar på återkommande kritik från Skolverket 

som påpekade brister i kommunernas arbete med uppföljningen och utvärderingen av skolan. 

De brister som Skolverket lyfte 1997 handlade bland annat om avsaknad av dokumentation av 

kvalitetsarbetet som genomfördes, och att de uppföljningar och utvärderingar som bedrevs 

inte skedde i linje med de nationella mål som fanns. Ibland saknades det till och med helt och 

hållet uppföljningar och utvärderingar (Håkansson 2013). Begreppet kvalitetsredovisning, 

syftade i sitt första omnämnande till ett förtydligande av de krav som fanns på den 

uppföljning och utvärdering i skollagen och förordningar för skolformer. De krav som fanns 

förtydligades, och det kan ses som en påbyggnad av den lokala uppföljning och utvärdering 

som redan existerade (Myndigheten för skolutveckling 2007). 

 

I förskolan fanns inget nationellt krav på kvalitetsredovisning före 2005, åtta år efter det att 

kravet på andra skolformer kom. Däremot var det många kommuner som redan i slutet på 90-

talet började med högre krav på kvalitetsarbetet efter att högre krav på skolväsendet infördes. 

Då den första versionen av Läroplanen för förskolan kom 1998 förefaller den ha haft en stor 

betydelse för förskolans kvalitetsredovisning. Kommunerna började starta upp arbetet med att 

dokumentera sin kvalitet redan då, trots att bestämmelserna skulle komma först åtta år senare 

(Myndigheten för skolutveckling 2007). 

 

Då de förhöjda kraven på kvalitetsredovisning kom 1997 var det inte bara ett bristfälligt 

tidigare arbete som låg till grund. Förordningen hade även som avsikt till att kunna stärka 

måluppfyllelse på en lokal nivå samt hjälpa till att förbättra verksamheterna. De krav som 

tillkom 1997 togs bort eller reviderades 2011 när den nya Skollagen kom (Håkansson 2013). 

Vad innebär det att ha kvalitet i ett kvalitetsarbete? 

Att beskriva något så pass komplicerat och mångsidigt som det systematiska kvalitetsarbetet 

är en svårighet. Om man enbart ser till kvalitetsbegreppet i sig är det ett begrepp som inte 

heller har någon entydig betydelse. Två exempel på kvalitetsbegreppets definitioner kan vara 

att kvalitet besvarar varans, eller tjänstens kapacitet att uppnå eller överträffa de behov 

och/eller förväntningar som varans eller tjänstens köpare har. Det kan även vara alla aspekter 

av ett objekt eller en företeelses förmåga att tillfredsställa både uttalade eller underförstådda 

behov och förväntningar. Det finns en problematik med att använda sig av denna typ av 

begreppsdefinitioner inom förskolans kvalitetsarbete. De definitionerna av kvalitet bygger i 

stor utsträckning på bedömningar av subjektiva uppfattningar hos köparna av tjänsterna eller 

varorna, i detta fall vårdnadshavare och barn (Håkansson 2013). 
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Frågan som går att ställa sig är om en förskola är av god kvalitet enbart för att vårdnadshavare 

och barn tycker att den är bra? Håkansson (2013) lyfter vidare den tolkning av vad som 

konstituerar god kvalitet i det något unika sammanhang som skola, förskola och fritidshem 

ingår i. En god verksamhet måste kännetecknas av olika saker. Den måste uppnå de nationella 

krav och riktlinjer som finns. Den måste även uppfylla övriga mål, krav och riktlinjer som är 

överensstämmande med de nationella. Detta kan syfta till exempel till kommunalt satta mål 

som finns i den specifika verksamheten. Avslutningsvis måste även verksamheten visa en 

ansträngning mot att ständigt förnyas och förbättras efter aktuella förutsättningar. På liknande 

sätt beskriver Eidevald (2013) den komplexitet som infinner sig i förskolans kvalitetssäkring. 

Vissa menar att förskolan borde snegla mot de metoder som används i tillverkningsindustrin 

trots att förskolan har andra förutsättningar. I tillverkningsindustrin är det önskvärt att röja 

undan olika variationer för att försäkra sig om att inget kan sänka kvaliteten. I förskolan 

däremot är det då snarare önskvärt att det finns variationer, då olika situationer har olika 

behov bakom sig. Tillfredsställelse från barn och vårdnadshavare behöver sedan heller inte 

betyda en hög uppfyllelse av läroplanens mål. 

Det systematiska kvalitetsarbetets innehåll 

Frågan kan då ställas om vad det systematiska kvalitetsarbetet faktiskt ska innehålla. 

Håkansson (2013) lyfter de tre grundläggande komponenterna i det systematiska 

kvalitetsarbetet; innehåll, processer och metoder.  

 

Med innehåll menas de olika mål, krav och även riktlinjer som står i skollagen, förordningar 

och läroplanen. Även andra mål kan vara aktuella, till exempel mål som är specifika för 

verksamheten i sig. Högst prioriteras de nationella målen, vilket tydligt står skrivet i 

skollagen. Där beskrivs det att det systematiska kvalitetsarbetets inriktning ska vara de mål 

som finns för utbildningsformen i både skollagen och övriga föreskrifter (Skollagen 

2010:800, 4 kap. 5§). Det finns trettio olika mål i Läroplanen för förskolan om vad 

verksamheterna ska sträva efter att barnen utvecklas i. Detta skapar då en problematik 

eftersom att det kan bli svårt att veta vad för mål som ska fokuseras på i kvalitetsarbetet 

(Håkansson 2013). 

 

Processer hänvisar till det konkreta arbete som sker i samband med det systematiska 

kvalitetsarbetet och som kan direkt knytas till uppföljningen, utvärderingen och utvecklingen 

av verksamheten. Det kan till exempel vara samtal som förs med barngruppen och deras 

vårdnadshavare om hur de uppfattar verksamhetens kvalitet. Men också samtal som förs i 

arbetslaget med och utan förskolechefen. Håkansson (2013) menar att utan processerna och en 

flödande kommunikation går det inte att ha ett bra systematiskt kvalitetsarbete, eftersom att 

det är det som håller ihop arbetet.  

 

Slutligen syftar metoder till något mer specifikt än innehållet och processerna. Med begreppet 

menas hur materialet till kvalitetsarbetet har samlats in, till exempel genom observationer, 

enkäter, intervjuer eller liknande, samt hur de senare har analyserats och bearbetats 

(Håkansson 2013). 

Vad innebär det att dokumentera? 

I denna del av arbetet presenteras den svenska förskolans dokumentationstradition och hur 

den förändrats över tid. Det tas även upp vem som har ansvar över att dokumentation, 

uppföljning, utvärdering och utveckling utförs i förskolan. Samt även vad begreppen 
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dokumentation och pedagogisk dokumentation kan ha för innebörd och olika redskap som 

används för att dokumentera. 

Den svenska förskolans dokumentationstradition 

I förskolan har det sedan lång tid tillbaka varit tradition att dokumentera, utvärdera och 

observera, både barns utveckling och verksamheten i förskolan (Eidevald 2013). Även om 

pedagogisk dokumentation är en relativt ny företeelse som introducerades i svenska förskolor 

på 90-talet, har det sedan 1930-talet funnits ett stort intresse bland förskolans företrädare att 

observera barns lek och lärande. Syftet med dessa barnobservationer skiljer sig dock från 

dagens dokumentationstradition på en avgörande punkt. De tidiga barnobservationerna hade 

som avsikt att jämföra barnens utveckling i relation till vad som ansågs vara normalt för deras 

ålder (Palmer 2012).  

 

Vidare lyfter Eidevald (2013) barnstugeutredningen, som genomfördes under åren 1968 till 

1972 och ses som en av de viktigare utredningarna för förskolans framväxt. Utredningen hade 

som syfte att utreda vilka mål som fanns för den inre verksamheten, vilket senare låg som 

grund till den förskolelag som infördes 1975. 

 

Under 1970- och 80-talet skapades flera olika nya arbetsplaner. Dessa pedagogiska planer och 

utvärderingar skrevs utifrån ett synsätt där barnens individuella prestationer inte skulle 

bedömas, utan mer ligga som en grund för hur barnen skulle handledas. Pedagogiskt program 

för förskolan, som gällde innan den nuvarande läroplanen, beskrevs av Socialstyrelsen i 

termer som benämnde den gemensamma diskussionen och reflektionen som ett redskap för att 

fortsatt kunna planera så att verksamheten kunde utvecklas (Eidevald 2013). 

 

När den första upplagan av Läroplanen för förskolan kom 1998 nämndes det uppföljnings-, 

utvärderings- och utvecklingsuppdrag som förskolan hade enbart kortfattat. Förskolans 

verksamhet skulle planeras, genomföras, utvärderas och utvecklas i förhållande till de 

nationellt uppställda målen i läroplanen. Pedagogisk dokumentation lyftes som ett sätt för att 

synliggöra förskolans verksamhet och som ett underlag för den diskussion som skulle finnas 

kring verksamhetens utvecklingsbehov och kvalitet (Utbildningsdepartementet 1998). 

Revideringen av läroplanen 2010 innebar att kraven förtydligades eftersom det blev ett helt 

eget kapitel enbart om uppföljning, utvärdering och utveckling (Eidevald 2013). 

Ansvaret för uppföljning, utvärdering och utveckling 

Då Läroplanen för förskolan kom 1998 fanns det inga specifika krav på ansvar för olika 

yrkesroller i förskolan vad gäller förskolans uppföljning, utvärdering och utveckling. Istället 

beskrevs det brett och ansvaret föll på vad dåtidens läroplan beskriver som “väl utbildad 

personal” (Utbildningsdepartementet 1998, s.4). I den reviderade upplagan av läroplanen går 

det istället att läsa sig till en tydligare ansvarsfördelning. Förskollärare ska ha ett ansvar över 

att det systematiska kvalitetsarbetet, och då även dokumentationen, utförs med en 

vetenskaplig grund. Det för att dokumentationen inte ska bli ett mätinstrument, eller leda till 

en bedömning och/eller kategorisering av barn. Det innebär däremot inte att lärare i förskolan 

har ett ensamt ansvar att utföra dokumentationen, utan det är ett ansvar som föreskrivs på hela 

arbetslaget. Det yttersta och övergripandet ansvaret för kvalitetsarbetet faller dock på 

förskolechefen, som har ansvar för verksamhetens kvalitet och att den bedrivs i enlighet med 

de nationella målen och förordningarna. Det innebär även att förskolechefen har ett ansvar för 

att tillhandahålla personalen den kompetensutbildning de behöver för att på ett professionellt 

och vetenskapligt grundat sätt kunna utföra dokumentationen och kvalitetsarbetet (Skolverket 

2016). 
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Dokumentation och pedagogisk dokumentation 

Begreppet dokumentation är ett begrepp som kan betyda väldigt mycket. I sin vida 

bemärkelse betyder dokumentera att samla in och sammanställa information av olika slag. Det 

kan till exempel innefatta film, fotografier, anteckningar, loggböcker, bloggar, individuella 

utvecklingsplaner, observationer, intervjuer, ljudinspelningar och barnens egna teckningar och 

liknande (Vallberg Roth & Månsson 2010). Fysisk dokumentation syftar ofta till den serie av 

praktiker där förskolans verksamhet dokumenteras till exempel genom observationer, 

fotografier eller film. Den kännetecknas av att den alltid är retrospektiv, alltså fångar en del av 

verksamheten som skett tidigare (Lenz Taguchi 2013). 

 

Pedagogisk dokumentation är ett begrepp som används flitigt, men även det kan ha olika 

innehåll och betydelser. Begreppet används av somliga som en synonym med begreppet 

fysisk dokumentation, men de skiljer sig åt i vissa aspekter.  En dokumentation blir 

pedagogisk först då den börjar användas med en tydlig pedagogisk process, där samtalet är det 

mest centrala. Syftet ska vara att upptäcka de olika sätt som barn förstår på, så att det går att 

utveckla arbetet med barnen, samtidigt som det är barnen som blir utgångspunkt i planeringen 

och utformningen av verksamheten. Frågor som bör ställas under dokumentationsprocessen är 

vem som väljer vad som ska dokumenteras, hur det görs och vilka möjligheter ges till barnen 

att uttrycka sin mening (Svenning 2011). 

 

Om det går att skapa en kultur i arbetslaget av att gemensamt reflektera, samarbeta och 

kommunicera, kommer det att underlätta för att kunna synliggöra verksamheten genom 

dokumentationen. Det blir då en naturlig och integrerad del av det pedagogiska arbetet. 

Dokumentationen ska alltså inte ses som något ytterligare som finns vid sidan av. De som ska 

ses som delaktiga i det gemensamma reflektionsarbetet i den pedagogiska dokumentationen är 

lärare, barn och vårdnadshavare. Därför bör den pedagogiska dokumentationen ses som ett 

kollektivt arbetsverktyg. Pedagogisk dokumentation kan därmed användas som ett redskap 

där den egna praktiken kan synliggöras och granskas (SOU 1997:157a). 

Redskap och digitaliseringen av förskolan 

Lundström (2016) beskriver sin start som förskollärare i slutet av 90-talet. På den tiden hade 

inte den digitala tekniken som finns idag haft sitt genomslag, varken i hemmet eller i 

förskolan. De fotograferade då med analoga kameror och filmrullarna framkallades sedan som 

papperskopior. Motiven bestod oftast av olika större tillfällen som luciafester eller utflykter. 

Bilderna hamnade sedan i avdelningens fotoalbum, och där stannade dem. Det var inte förrän 

framkallningsföretag började erbjuda gratis dubbletter av fotografier som portofoliopärmarna 

började ta form. Möjligheten fanns då att skapa individuella fotoalbum för varje barn som de 

kunde få med sig hem efter tiden på förskolan var slut. 

 

Portfoliopärmarna avser en speciell metod för att samla in och se lärande. Det finns en stor 

variation i hur portfoliopärmarna kan se ut. En av dem kan vara den varianten av portfolion 

som fokuserar på jaget och i viss mån även familj, vänner och verksamheten i anknytning till 

Läroplanen för förskolan. Portfolion kan innehålla olika områden kopplade till läroplanen, till 

exempel utveckling och lärande som reflekteras genom barnets förmåga att skriva sitt namn, 

klippövningar, att rita ett träd per termin och liknande (Vallberg Roth & Månsson 2010). 

 

Det finns många olika sätt att samla in material till dokumentationerna. Att lära sig en bra 

metod och teknik för att teckna och anteckna är lämpligt. Teknik är ett helt eget kapitel, och 

ibland kan det ta sex månader eller mer att få fram fungerande digitala verktyg. Därför är det 

lämpligt att alltid kunna ta till papper och penna om det skulle behövas (Wehner-Godée 
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2010). Digitalkameran menar Palmer (2012) är ett verktyg som är mycket användbart i 

förskolan, både för barn och vuxna. Fotografier har fördelen att lyfta fram, synliggöra och 

konfirmera vad som pågår. Det öppnar även upp för kommunikation då bilder ofta utlöser 

samtal. 

 

Mycket har hänt sedan de analoga kamerorna. Idag är den digitala tekniken någonting som 

finns i var människas hand. För barnen som växer upp i vår kultur är den digitala tekniken 

lika självklar som papper och penna var för tjugo år sedan (Lundström 2016). Lärplattorna 

markerar en vändpunkt för barns meningsskapande och lek i både formella och informella 

miljöer menas det. Kjällander och Moinian (2014) beskriver att 2014 är lärplattan ännu ett 

relativt outforskat område. Bristen på forskning menar de beror på att lärplattan är ett nytt 

verktyg i förskolan. Men de har styrkor i sin storlek, vikt och den mångsidiga utformningen. 

En sådan mångsidighet öppnar upp för många olika användningsområden. 

Olika infallsvinklar på dokumentation 

Att dokumentera är alltså inte ett entydigt begrepp. I följande avsnitt tar vi upp två olika 

infallsvinklar på dokumentation i förskolan. Det ena är det utvecklingspedagogiska 

perspektivet på dokumentation där fokus ligger på att dokumentationen synliggör vad barnen 

lär sig. Sedan även det perspektiv hämtat från Reggio Emilia och den intra-aktiva 

pedagogiken där fokus ligger på att dokumentationen synliggör hur barnen lär sig. Det är dock 

en förenklad och smått missvisande syn. Förvisso har de två inriktningarna tydliga skillnader i 

hur de beskriver dokumentationen, men det finns även områden där de förenar sig. Ett 

exempel på något som förenar dem är att de båda tar upp reflektionen och samtalen som en 

viktig del av dokumentationen (Eidevald 2013). I följande avsnitt har vi för avsikt att ta upp 

både likheter och olikheter inom dem. 

Utvecklingspedagogiskt perspektiv på dokumentation 

Dokumentation i förskolan kan ses som ett sätt att samla in, analysera och kategorisera för att 

kunna synliggöra något. Genom att arbeta på detta sätt samlas argumentationer för hur något 

är, eller synliggörs, men också ett förhållningssätt. Därför bör det finnas ett tydligt syfte för 

det som dokumenteras, och det ska alltså vara tydligt vad det är som ska synliggöras och 

varför. Till exempel hur barns delaktighet och inflytande har arbetats med och att detta utgår 

från satta mål och intentioner (Sheridan & Pramling Samuelsson 2016). 

 

Det som ska dokumenteras bör vara hela arbetsprocessen. Det inkluderar det som har 

planerats och hur genomförandet har sett ut för läraren, samt hur barnen har inkluderats. Det 

ska även dokumenteras hur barnen ger uttryck för en förståelse inför det de ska ha lärt sig. 

Synen på barn och hur barn lär sig har förändrats över tid, och därför används inte begrepp 

som observation i samma syfte som det gjordes förr. Förr var syftet för observation att lyfta 

sådant som skulle leda till något att ta ställning till i barns utveckling. Idag kan observation 

ses som en metod inom dokumentationsarbetet istället (Sheridan & Pramling Samuelsson 

2016). Det är något som styrks av Lindgren och Sparrman (2003) då de beskriver att det idag i 

regel inte talas om observationer, utan istället talar man om dokumentation.  

 

När barns lärandeprocesser ska utvärderas så blir begreppet dokumentation nära relaterat till 

detta. Eftersom dokumentationen ska ligga som grund till utvärderingen så är syftet med det 

som dokumenteras viktigt. Det är också viktigt att inte se det som att dokumentationen tar slut 

efter att det har dokumenterats, utan den bör istället ses som ett sätt att kunna lära sig något 

(Sheridan & Pramling Samuelsson 2016).  
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Det krävs kunskap i att analysera, reflektera och att dra slutsatser hos läraren. Detta behövs 

för att kunna utmana barns lärande och för att kunna höja kvaliteten i förskolan (Sheridan & 

Pramling Samuelsson 2016). Det kan generellt sägas att pedagogisk dokumentation förutsätter 

att pedagogerna som arbetar med den bör ha kunskaper om barns lärandeprocesser, kunskap 

om olika dokumentationsverktyg och kunskaper kring de etiska frågeställningar som barn kan 

ställa i samband med dokumentationen. Pedagogerna behöver också ha en kunskap i att kunna 

analysera och reflektera tillsammans med arbetslaget, med barnen och även enskilt. Det krävs 

därför träning i att använda dokumentationerna som ett verktyg, och samtidigt ska 

pedagogerna även följa med i aktuell forskning om hur barn lär, utvecklas och hur deras 

livsvärldar kan se ut. Pedagogerna ska också kunna tolka en dokumentation utifrån en 

vetenskaplig grund och/eller beprövad erfarenhet. Att kunna granska olika former av 

dokumentation med ett kritiskt förhållningssätt, samt att kunna problematisera vad de innebär 

som bedömning och veta vilken barnsyn traditionerna och modellerna bygger på är viktiga 

aspekter för pedagogerna att behärska (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2015).   

 

För att göra en dokumentation pedagogisk behöver alla aspekter av den pedagogiska 

kvaliteten dokumenteras. Alltså behöver dokumentationen kunna beskriva något om 

kvaliteten på förskolan. Dokumentationerna bör också innefatta läroplansmålen och hur de 

uppfylls, samt hur barnen ges möjligheter till att utvecklas och närma sig i att kunna tolka 

samtliga aktuella mål för vad de innebär. Även lärarnas reflektioner kring innehållet i 

genomförandet bör finnas med, samt vad som har gjorts innan och hur det har genomförts. 

Detsamma gäller för barns meningsskapande kring innehållet (Sheridan & Pramling 

Samuelsson 2016). 

 

Dokumentationen inom den intra-aktiva pedagogiken  

Reggio Emilia - lyssnandets pedagogik?  

Reggio Emilias förskolor grundades i Italien av Loris Malaguzzi (f. 1920, d. 1994). 

Arbetssättet fick större uppmärksamhet i slutet av 1900-talet, bland annat på grund av deras 

sätt att dokumentera. Inom Reggio Emilia-pedagogiken är det relationerna och 

kommunikationen som är det mest centrala. Miljön och olika typer av värderingsfrågor är 

också relevanta delar inom denna pedagogik. Att vara en inlyssnande pedagog och att det sker 

en ömsesidig interaktion ses som viktigt för att en utveckling av barnens identitet ska kunna 

ske, men också för att kunna öka barns förståelse för omvärlden. I Reggio Emilia uppfattas 

barnen vara kompetenta samt aktiva, och rättigheter hos barnen lyfts ofta fram snarare än 

behov. Pedagogiken står för att barnen ska uppleva det lustfyllt att lära sig saker, att det ger en 

mening och att stärka barnens självförtroende. Föräldrarna anses ha en aktiv roll inom Reggio 

Emilia då pedagogiken övervägande utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, där 

gruppsocialisation ses som en viktig faktor. Lärarens uppgift blir att stödja och synliggöra 

barnens tankar och att barnen ska få möjlighet till att uttrycka sig på olika sätt. 

Dokumentationens syfte blir att barnen ska stanna upp för att reflektera över sitt lärande 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014). 

Pedagogisk dokumentation i den intra-aktiva pedagogiken 

Genom den pedagogiska dokumentationen kan barnen ges chansen att ta makt över sina egna 

lärandeprocesser. Med hjälp av dokumentationen skapas en rekonstruktion av verksamheten, 

och till följd av att aktivt delta i verksamhetens rekonstruktion skapas också möjligheter till 

att ta makt över förändringen (Lenz Taguchi 2013). 
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Med hjälp av dokumentation kan pedagoger lära sig saker om sig själva men också lära sig 

saker om barnen, närma sig barnens upplevelser, hur de upplever omvärlden, samt deras 

förståelse och uttryck om omvärlden. Barnet ska få stå i centrum och istället för att ses som ett 

objekt ska de ses som ett subjekt. Genom att låta barnet få ge uttryck för sina tankar och ge 

dem makten till att få påverka, kan barnet då bli till ett subjekt för den vuxna. Till följd av att 

låta barnet bli ett subjekt så hjälper vi dem växa i sin självkänsla, då det positiva i barnet lyfts. 

För att förverkliga en sådan position behöver barnet vara aktivt, förundrat och nyfiken på 

riktigt, inte bara tillfredsställa pedagogen genom att genomföra det som är förutbestämt (Lenz 

Taguchi 2013).   

 

Lindahl (2011) beskriver att pedagoger behöver bättre sätt att bemöta barnens undrande. Det 

är viktigt att fokus hamnar på de frågor och teorier som barnen har kring deras omvärld. De 

dokumentationer som blir en produkt av observationer blir pedagogiska då det går att 

återkoppla till barnen och pedagogerna börjar tänka kring detta.  Barnen kan sedan använda 

dokumentationerna som ett hjälpmedel till att pröva den egna verkligheten. På liknande sätt 

beskriver Palmer (2012) de reflekterande samtalen kring dokumentationerna som en central 

del i pedagogisk dokumentation. Det är de reflektionerna som kan avgöra hur det egna arbetet 

kan fortsätta och vilka möjligheterna är. Genom samtalen kan pedagogerna tillsammans med 

barnen upptäcka vilka frågor som ställs och vilket material som behövs för att kunna arbeta 

vidare. Dokumentationerna finns på något vis alltid i verksamheten, men den blir pedagogisk 

först då den går tillbaka till verksamheten och ger en mening. 

 

De didaktiska frågorna som ställs är det som särskiljer den pedagogiska dokumentationen från 

den fysiska dokumentationen. Den fysiska dokumentationen kan ibland vara något 

vanemässig. Exempel på didaktiska frågor att ställa i den pedagogiska dokumentationen är 

vad och varför något ska studeras, vilken målgruppen är och vem som ska göra 

dokumentationen. I samband med att dokumentationen används som ett redskap till att 

synliggöra så kan flera aktörer dra nytta av och använda dokumentationen som 

diskussionsunderlag. De aktörerna kan vara andra vuxna, pedagoger sinsemellan, barn, eller 

barn och pedagoger tillsammans (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2015).  

 

Pedagogisk dokumentation är också ett verktyg till kommunikation. Barnen kommunicerar på 

olika sätt genom teckningar, utsagor och bilder och så vidare. På så sätt kan barnen berätta om 

sina kunskaper och/eller upplevelser. Pedagogen i sin tur kommunicerar med hjälp av 

dokumentationen, där de kan återberätta för barnet vad hen sa förra gången för att synliggöra 

barnets tänkande, så att hen kan tänka vidare utifrån detta. Med hjälp av barnens utsagor kan 

pedagogen sedan i sin tur förmedla till andra vuxna vad de har upplevt, lärt sig och vad de 

tänker. På så vis kan också pedagogen få syn på sin egen lärprocess, genom att synliggöra sitt 

eget sätt att tänka och egna erfarenheter (Lenz Taguchi 2013). Genom de pedagogiska 

dokumentationerna ges möjlighet till att kunna lyssna, reflektera och se vad som pågår i 

verksamheten, samt att förstå barnet lite bättre. Detta kan göra så det blir enklare att reflektera 

mer på djupet i sitt eget görande och därmed ge en ökad medvetenhet (Eriksson 2015). 

Dokumentation ur ett internationellt perspektiv 

I England har reflektionerna om dokumentationen av tidig undervisning under de senaste tio 

åren rört sig mot en bedömning av lärande. Bath och Basford (2014) lyfter den konflikt som 

kan uppstå med de krav som ställs på pedagoger. Kraven kan tvinga in dem i att utföra 

strategiska tillvägagångssätt i dokumentationsarbetet, istället för autentiska, för att kunna 

uppnå krav de har från gällande styrdokument. Några exempel som tagits från Reggio Emilia-
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pedagogiken och från Skandinaviska modeller har haft inflytande i att föra arbetet framåt för 

att barn i de yngre åldrarna ska bli mer delaktiga i dokumentationen. Dessa framsteg har i sin 

tur påverkat den engelska utbildningspolitiken till att få pedagoger att utveckla fler 

tillvägagångssätt i att träna på att få barnen mer delaktiga. Bath (2012) lyfter en studie av 

Garrick, Bath, Dunn, Maconochie, Willis och Wolstenholme (2010) där resultatet visar på att 

de dokumentationer som genomförs är övervägande till för att läsas av andra vuxna, och de 

blir en mer sammanfattande dokumentation än en pågående dokumentation. Detta tack vare 

att pedagogerna anser det vara svårt att skriva utan att bli för summativa på grund av de krav 

från olika styrdokument de har att följa. Det som kan bli en fara är att ifrågasätta barnets 

medverkan i den pedagogiska dokumentationen. Detta då det inte går att identifiera vare sig 

anledning, fällor eller fördelar med deras medverkan. Anledningen till detta är att det inte går 

att utesluta pedagogiken i dokumentationerna eftersom de är sammanflätade. Därför anser 

Bath (2012) att frågan bör vändas från vad anledningarna, fällorna och vinningarna kan vara 

av att involvera barnen, till hur det går att uppnå en pedagogik där barnen involveras.  

 

Rinaldi (2005) beskriver ett perspektiv på dokumentation som att den ska stå för sanningen 

och synliggöra fakta, samtidigt som den representerar något som ligger bakåt i tiden och föder 

en ny vetenskapligt baserad tanke. Denna syn på dokumentation menar hon är historiskt 

kopplad till evolutionen av den vetenskapliga tanken och konceptet om att kunskap är ett 

objektivt och påvisbart väsen. Inom Reggio Emilia däremot beskriver hon att fokus ligger på 

att dokumentationerna ska ses som en integrerad del av den process som riktar in sig på att 

fostra lärande och relationen mellan att lära och att lära ut. Detta innebär att synen på 

dokumentationen blir att hitta ett meningsskapande i verksamheten, eller snarare att skapa ett 

meningsskapande för barnen till exempel i leken. Genom att upptäcka vilket sorts lärande som 

sker i barns lek går det att försöka formulera tillsammans med barnen vad för kunskap de 

tillägnar sig. Därför bör frågor som vad, varför och hur kunna besvaras. Att vara en lyhörd 

pedagog kan innebära att lyssna på fler än ett sätt enligt Reggio Emilia-pedagogiken. Det 

finns flera sätt att beskriva vad lyssnandets pedagogik kan innebära, och det innebär i vid 

bemärkelse att inte enbart lyssna på vad som sägs utan även andra aspekter som till exempel 

de känslor som visas. Dokumentationerna blir därför viktiga eftersom de ska fånga upp 

genom lyssnandet och sedan kunna synliggöra en lärandeprocess, både för barnet men också 

andra aktörer i förskolan. 
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TEORETISK RAM 
Det är olika teorier inom kunskapsskapande och synen på lärande som påverkar handlandet i 

förskolan. Lundström (2016) menar att det bör gå att identifiera vilken teori som är vald att 

utgå ifrån. Detta eftersom det påverkar vad som dokumenteras, samt vad som väljs att 

fokusera på i dokumentationerna. Nedan kommer det att redogöras för intra-aktiv pedagogik, 

olika perspektiv på några konstruktionistiska teorier samt utvecklingspedagogik. Dessa 

teoretiska perspektiv kommer vi att använda för att analysera utsagorna från de förskollärare 

vi intervjuade.      

Intra-aktiv pedagogik 

Den intra-aktiva pedagogiken bygger på teorier som funnits i Sverige sedan 90-talet och är 

inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken. Inom pedagogiken från Reggio Emilia ser man på 

barnet som en medskapare av kunskap och kultur i en ömsesidig relation till familj, samhälle 

och vuxna. Därför brukar praktiska utövare inom Reggio Emilia också kalla pedagogiken för 

lyssnandets pedagogik. För att kunna synliggöra en lärandeprocess krävs därför tydligt 

strukturerade metoder för att dokumentera och observera. Den pedagogiska dokumentationen 

betraktas därför som ett väsentligt verktyg, dels för pedagogerna själva där de kan synliggöra 

sitt eget agerande, men också för att synliggöra barns meningsskapande för andra utanför 

förskolans eller skolans värld. Dokumentationerna ska också skapa en djupare inblick i barns 

lärandeprocesser för att kunna utmana barnen, och den pedagogiska dokumentationens syfte 

blir då att synliggöra lärande. Genom den intra-aktiva pedagogiken går det att se hur den 

fysiska miljön påverkar lärandet. Inom Reggio Emilia pedagogiken brukar miljön även kallas 

för den tredje pedagogen, då den ses som en viktig aspekt i lärandeprocessen. Miljön syftar på 

tid, rum, material och organiseringen av dessa. Den intra-aktiva pedagogiken formulerar det 

språk som beskriver tingens påverkan, till skillnad från det inter-personella perspektivet som 

betyder att fokus ligger på det som sker i mötet mellan två, eller fler personer. Det finns också 

ett perspektiv där fokus ligger på det intra-personliga, alltså det inre språket (Lenz Taguchi 

2012). 

Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionism innebär att människor genom samtal skapar en gemensam uppfattning 

om vad som är och hur det har utformats. Lev Vygotskij (f. 1896, d.1934) hävdade att 

lärandet består av två led, det första ledet är inter-personellt; en dialog mellan en insatt och en 

nybörjare. Det andra ledet är det intra-personella; nybörjaren för en inre monolog där dialogen 

återskapas. Med hjälp av språket, det talade och det tänkta, blir det verktyg för det kulturella 

skapandet av kunskap. Socialkonstruktionismen utgår från de omständigheter som en person 

möter och som utformar dennes tankar, handlande och kunskaper. Omständigheterna kan vara 

möten mellan olika individer, kulturer, samhällen, situationer, seder eller språk och så vidare. 

Dessa möten bildar en gemensam syn på något som har upplevts kollektivt (Stensmo 2007). 

 

Den socialkonstruktionistiska teorin menar att det inte går att dra allmänna slutsatser om barns 

utveckling. Det menas att kulturen och den sociala omgivningen inte har direkt påverkan på 

barns utveckling, utan att de snarare förenas till en helhet i deras mognad (Eidevald 2013). 

Konstruktionism  

Att arbeta med pedagogisk dokumentation är ett specifikt arbetssätt där barnens utforskande 

och nyfikenhet är det som pedagogerna ska förhålla sig till, samt de frågor som kan väckas 

under arbetets gång. De vuxnas roll är inte att agera ledsagare utan mer som medskapare av 

kunskaper. Detta sätt att se på kunskap och lärande utgår från konstruktionistisk teori. I 
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förskolan innebär inte synsättet att pedagogerna ska bestämma i förhand vilka barnens 

kunskaper i utforskandet ska bli. Men de ska fortfarande arbeta mot de strävansmål som finns 

i en pedagogisk verksamhet. Den konstruktionistiska teorin lägger betoning på hur viktigt 

språket är för att kunna producera kunskaper. Språket skapar tillvaron, det vill säga att vi 

samtalar oss till kunskap om världen (Palmer 2012). Barnens teorier och perspektiv ses som 

likvärdig med en vuxen. Frågan som ställs här och nu blir den aktuella frågan att arbeta vidare 

ifrån, och det blir pedagogens uppgift att synliggöra och utgå från den i undervisningen. I den 

pedagogiska dokumentationen inom konstruktionismen blir utgångspunkten att alla kan lära 

sig något och därför är en del av kunskapsskapandet. Det handlar inte om att barnen ska 

lyckas uppnå specifika kunskapsmål eller resultat, och inte heller om att individerna ska 

imitera någon annan eller att en ska vägleda den andra (Lundström 2016).    

Postkonstruktionism 

I den postkonstruktionistiska teorin ses det som att saker i sig själva är aktiva, det är tingen 

som triggar igång saker i verksamheten. Relationerna som barnen hela tiden upprättar till 

objekt i sin miljö är det som skapar ett engagemang och ett intresse hos barnen. Dessa objekt 

kan till exempel vara vatten, färgpennor, värme och kyla. Även det sociala samspelet ska ses 

som en betydelsefull relation för människan. Denna teori är ett alternativt sätt att tänka på då 

det inte går att särskilja den fysiska miljön från den som lär sig något eller hur lärandet sker. 

Barns lärande sker ickelinjärt och i oförutsägbara banor menas det (Palmer 2012). 

Utvecklingspedagogik 

Variationsteorin och den sociokulturella teorin är den teoretiska grunden för 

utvecklingspedagogiken. Samtidigt har den influerats av utvecklingspsykologisk och 

barndomssociologisk forskning. Inom utvecklingspedagogiken går det att se att den både tar 

avstånd från utvecklingspsykologin, samtidigt som den influerats av vissa delar. Det som 

skiljer utvecklingspsykologin från utvecklingspedagogiken är synen på vad barnen lär. Inom 

utvecklingspedagogiken menas det att utgångspunkten ska vara i barnens perspektiv och de 

naturliga erfarenheter de bär med sig till förskolan (Eidevald 2013). Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2014) anser att lärandet i förskolan oftast ses som något som sker 

inofficiellt och något som sker i barnens vardag. Läraren får då i uppgift att synliggöra detta 

och rikta barnens uppmärksamhet mot innehållet. Läraren ska ha ett tydligt syfte i vad som 

ska läras genom att kunna upptäcka det i hur barnen agerar. Leken och lärandet är därför 

beroende av varandra för att kunna få en helhet i förskolans pedagogik. 
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METOD 
I följande kapitel kommer det att presenteras de metodval som gjorts, genomförandet av 

studien, hur det empiriska materialet behandlats samt de etiska hänsynstaganden som hafts i 

beaktning. 

Metodval 

Utifrån syftet med studien gjordes valet att använda oss av en kvalitativ metod. Den 

kvalitativa forskningen hänvisar till att genom olika redskap och medel kunna identifiera och 

kartlägga olika företeelser och dess kännetecken. Den handlar om olika tings innebörd, och 

hur dessa innebörder skiljer sig från person till person (Kihlström 2007). Inom den kvalitativa 

forskningen är redskapet kvalitativa intervjuer vanligt förekommande (Bryman 2011), och det 

är också det redskap som valdes att användas inom studien. Fenomenografi är väl lämpat för 

studier som ämnar att kunna beskriva och analysera de reflektioner och tankar människor har 

om sin omvärld. Den är orienterad mot en beskrivning av människors olika sätt att förstå 

fenomen i omvärlden, och uppmärksamheten riktas mot de variationer i hur människor förstår 

sin omvärld, inte enbart de likheter som finns (Dahlgren & Johansson 2015). Ett 

fenomenografiskt tillvägagångssätt var lämpligt för studien då syftet var att kunna undersöka 

och förstå de reflektioner några förskollärare hade om den pedagogiska dokumentationen och 

det systematiska kvalitetsarbetet, samt den relation som existerar mellan dem. 

Intervju som redskap 

Att arbeta med kvalitativa intervjuer innebär att försöka förstå omvärlden ur respondentens 

perspektiv, finna mening i deras erfarenheter och synliggöra deras värld (Kvale & Brinkmann 

2014). Kihlström (2007) menar att för att kunna öka förståelsen för något måste man först 

kunna närma sig hur respondenterna resonerar kring ämnet. Att forska genom intervjuer kan 

vid första anblick verka som en okomplicerad uppgift. Men Kvale och Brinkmann (2014) och 

Kihlström (2007) lyfter att det är svårt att göra det på ett bra sätt, vilket kan vara en fallgrop 

med intervjuforskning. 

 

En kvalitativ intervju kan liknas vid ett vardagligt samtal mellan två eller fler personer, med 

den markanta skillnaden att en kvalitativ intervju har ett förbestämt fokus. Alltså en riktning 

dit forskaren vill föra respondenten i jakt på att kunna besvara de forskningsfrågor som ställs i 

studien. Det är viktigt att ha i åtanke att inte styra intervjun för hårt, eller ställa frågor som är 

alltför ledande. Det respondenten säger är vad som är väsentligt, och alla reflekterar olika 

kring olika företeelser (Kihlström 2007). 

 

För den kvalitativa intervjun är intervjuaren det viktigaste redskapet. Kvale och Brinkmann 

(2014) lyfter tio olika färdigheter som en skicklig intervjuare måste ha. En skicklig intervjuare 

ska vara kunnig om intervjuns ämne, strukturerad genom hela intervjun, vara tydlig i både tal 

och frågor, vänlig och känslig till respondentens svar, öppen för olika aspekter som kan 

komma upp under intervjun, styrande till en viss grad att kunna hålla respondenten på rätt 

spår, kritisk till innehållet och kunna ställa frågor som prövar reliabiliteten, ha gott minne 

samt vara duktig på att tolka innebörder. Bryman (2011) förklarar vidare några praktiska 

aspekter som är viktiga att ha i åtanke, som att under ett tidigare skede bekanta sig med den 

miljö där respondenten till exempel arbetar, säkerställa att intervjun sker i en lugn och ostörd 

miljö, samt se till att ha en bra bandspelare. Många kvalitativa forskare väljer att spela in sina 

intervjuer och sedan skriva ut dem, alltså transkribera. Det är viktigt för den ingående analys 

som ofta är ett krav vid kvalitativa undersökningar för att så noggrant som möjligt fånga 

respondentens ord. 
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Vi valde att göra vad Bryman (2011) refererar till som en semi-strukturerad intervju. Vi 

utgick ifrån en lista med övergripande frågor, medan följdfrågor fick ta form utefter vilken 

riktning som intervjun tog. Ledordet för både den semi-strukturerade intervjun och den 

ostrukturerade, som ytterligare liknar ett vardagligt samtal, är just att intervjuprocessen är 

flexibel. Detta var väsentligt för oss av olika anledningar. Samtidigt som det var viktigt att 

hålla sig inom ämnet, var det även lika viktigt att respondenterna kunde svara sanningsenligt 

och utifrån egna erfarenheter. Målet var att de inte skulle besvara frågorna utifrån vad de 

trodde var ”rätt svar”, och därför användes inte alltför strukturerade frågor. 

Urvalsgrupp 

De förskolor och förskollärare som deltog i studien valdes på grund av att vi sedan tidigare 

haft kontakt med dem genom verksamhetsförlagd utbildning. Detta är ett så kallat 

bekvämlighetsurval, som innebär att man genomför undersökningen på den grupp som är 

lättast att nå (Björkdahl Ordell 2007). Vi gjorde ett medvetet val att enbart bjuda in 

förskollärare till intervjuer eftersom att de enligt Läroplanen för förskolan har ett särskilt 

ansvar för förskolans dokumentations- och kvalitetsarbete (Skolverket 2016). Förskolorna och 

skolan fick fingerade namn såsom Apelsinens förskola, Citronens förskola och Duvans 

grundskola för att göra det enklare för oss att hålla isär dem under materialets bearbetning. 

Även respondenterna fick kodnamn utefter den verksamhet där de arbetar, detta för att bevara 

deras anonymitet (Hermerén 2011). 

 

Vår studie genomfördes på två förskolor samt en grundskola. Från förskolorna fick fyra 

förskollärare från Apelsinens förskola och tre förskollärare från Citronens förskola delge sina 

tankar och reflektioner kring dokumentation, kvalitetsarbete och relationen mellan dem. 

Genom ett tidigare informationsmöte under verksamhetsförlagd utbildning kom vi i kontakt 

med en verksamhetsledare inom pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete 

som utgår från Duvans grundskola. Även hen var i grunden förskollärare, och vi valde därför 

att intervjua hen också. 

 

Alla tre verksamheter där respondenterna är verksamma är kommunala verksamheter. 

Samtliga ligger i Västsverige. Citronen och Duvan ligger i en relativt liten kommun med cirka 

30,000 invånare. Apelsinen ligger i en något större kommun med cirka 100,000 invånare. 

 

De respondenter som intervjuades är följande: 

Apelsinens förskola 

Apelsinens förskola har fem avdelningar, varav tre är storbarnsavdelningar med barn i 

åldrarna 3-5 år och två är småbarnsavdelningar med barn i åldrarna 1-3 år. A1 och A2 arbetar 

tillsammans på en av storbarnsavdelningarna, A3 på en av småbarnsavdelningarna och A4 på 

en av storbarnsavdelningarna. Det finns cirka 90 barn inskrivna på förskolan. 

A1 tog examen från förskollärarutbildningen 2010. Har arbetat inom 

förskolan sedan dess. A1 började på Apelsinens förskola efter examen, 

men har även varit verksam vid en annan förskola under en period. 

A2 är barnskötare i grunden som började arbeta inom förskolan 2001. A2 

gick valideringsutbildningen till förskollärare mellan 2007 och 2010. På 

Apelsinens förskola har A2 jobbat i omgångar med start 2001. 
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A3 tog examen från förskollärarutbildningen 2005. Har även gått en kurs 

inom Reggio Emilia och läser för tillfället till handledare för VFU-

studenter. Har arbetat på Apelsinens förskola sedan 2005. 

A4 är barnskötare i grunden men har inte arbetat som barnskötare. Tog 

examen från förskollärarutbildningen 2010 och har sedan dess arbetat 

inom förskolan. A4 har arbetat på Apelsinens förskola sedan 2016. 

Citronens förskola 

Citronens förskola har två avdelningar, en storbarnsavdelning med barn i åldrarna 3-5 år och 

en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3 år. C1 arbetar på småbarnsavdelningen, och C2 

och C3 arbetar tillsammans inne på storbarnsavdelningen. Det finns cirka 30 barn inskrivna 

på förskolan. 

C1 har arbetat inom förskolan sedan 1995. C1 tog sin examen som 

förskollärare 1999. Förutom detta har C1 läst 30 högskolepoäng i svenska 

som andraspråk. Har arbetat på Citronens förskola i omgångar och sedan 

från 2001 tills nu. 

C2 är barnskötare i grunden och har arbetat inom förskolan sedan 1992. 

Tog examen som förskollärare 2002. Har även gått utbildningen för att få 

handleda VFU-studenter. Arbetade på en annan förskola i 14 år innan C2 

började arbeta på Citronens förskola 2006. 

C3 är barnskötare i grunden och har arbetat inom förskolan sedan 1997. 

Utbildade sig till förskollärare mellan 1999-2002. C3 har arbetat på 

Citronens förskola sedan 1998. 

Duvans grundskola 

Duvans grundskola går från förskoleklass till årskurs sex. Skolan huserar bland annat 

förskolechefen för Citronens förskola. Även D1 har kontor och utgår därifrån. 

D1 är barnskötare i grunden och har arbetat inom förskolan sedan 1994. 

Började sedan att inom särskolan 1997. Utbildade sig till förskollärare 

mellan 2006-2011. Har arbetat som verksamhetsledare för området i fyra 

års tid nu, och handleder pedagoger i dokumentation och kvalitetsarbete. 

Genomförande 

Förskollärare kontaktades vid fyra förskolor för att se om de hade ett intresse för att medverka 

i studien. Av sammanlagt tretton tillfrågade förskollärare tackade sju stycken ja, medan sex 

stycken tackade nej på grund av tidsbrist. Vi tillfrågade även en verksamhetsledare som utgår 

ifrån en grundskola i samma skolområde som en av förskolorna och handleder förskollärare i 

pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete. Därefter satte vi ihop ett 

missivbrev (se bilaga 1) som vi lämnade ut till samtliga förskollärare, och 

verksamhetsledaren, som visat intresse för att bli intervjuade. Därefter fick de några dagar på 

sig att ta ett slutgiltigt beslut innan vi bokade in en tid för intervju. Missivbrevet innehöll 

information om vår studie och dess syfte, samt även kontaktuppgifter om det skulle 

uppkomma frågor. Här beskrev vi även de etiska hänsynstaganden som vi hade i åtanke under 

studien, och hur de i praktiken skulle fungera för dem som respondenter i intervjuerna. 
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Efter detta genomförde vi under en veckas tid intervjuer med samtliga åtta respondenter som 

tackat ja, sju förskollärare och en verksamhetsledare. Samtliga intervjuer genomförde vi 

tillsammans. Tanken var i början att den ena skulle anteckna medan den andra ställde frågor, 

men detta insåg vi snabbt inte var nödvändigt då vi valde att spela in intervjuerna med ljud. 

 

Frågorna hade vi inte testat genom pilotintervju tidigare, utan den första intervjun var första 

gången som vi provade att använda frågorna. Till intervjuerna hade vi med oss vår 

intervjuguide (se bilaga 2) som bestod av åtta övergripande frågor, två frågor om 

respondenternas utbildning och erfarenhet och sex frågor som behandlade ämnet pedagogisk 

dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete. Vi hade även underfrågor till de övergripande 

frågorna som stöd till oss själva i att kunna hålla en röd tråd i intervjuerna och inte avvika från 

ämnet för mycket. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes på en lugn plats på förskolan eller skolan som var utvald 

sedan tidigare. På Apelsinens förskola användes ett samtalsrum, på Citronens förskola 

användes personalens kontor och på Duvans grundskola användes skolsköterskans kontor. 

Intervjuerna spelades in med ljud och varierade i längd. Den kortaste intervjun tog cirka 10 

minuter medan den längsta tog strax över 50 minuter. Vi genomförde flera intervjuer per dag, 

och i slutet av dagen satte vi oss och transkriberade de intervjuer som gjorts den dagen. 

 

Efter det började vi tillsammans analysera det material som vi samlade in under intervjuerna. 

Vi följde en fenomenografisk analysprocess som beskrivs av Dahlgren och Johansson (2015). 

Efter att ha presenterat resultatet började vi tillsammans koppla ihop det med den litteratur vi 

funnit i början av studien för att skapa vårt diskussionsavsnitt och dra slutsatser. 

Tillförlitlighet och giltighet 

Vissa menar att kvalitativ forskning inte kan bedömas och värderas efter samma standarder 

som kvantitativ forskning, utan att kvalitativ forskning behöver alternativa begrepp för att 

bedöma kvaliteten (Bryman 2011). De begrepp som vi valt att ta upp nedan berör en studies 

tillförlitlighet och validitet. 

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet består av fyra olika delkriterier som motsvarar de kriterier som ställs inom 

kvantitativ forskning. Det är för det första trovärdighet. Trovärdighet syftar till att forskare 

säkerställer att forskningen utförts enligt gällande regler som finns, och att resultaten av 

forskningen rapporteras till de respondenter som deltog i studien för att bekräfta 

trovärdigheten. Överförbarhet syftar till hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö. 

Det handlar om hur väl resultaten som uppnåtts går att tillämpa i andra kontexter. Pålitlighet 

innebär att det skapas en komplett redogörelse för varenda fas av forskningsprocessen från 

start till slut. Varje steg ska alltså dokumenteras, och kan sedan granskas av till exempel en 

eller flera forskarkollegor. Denna typ av valideringsteknik används dock sällan, troligtvis för 

att kvalitativa studier ofta genererar massiva mängder med data. Slutligen finns också 

delkriteriet att kunna styrka och konfirmera studien, vilket utgår ifrån att det inom samhällelig 

forskning inte går att vara fullständigt objektiv. Forskaren ska då i det fallet försöka 

säkerställa att hen agerat i god tro, och det får inte vara uppenbart att hen medvetet låtit till 

exempel personliga värderingar påverka utförande eller slutsatserna i en studie (Bryman 

2011). 

 

Under studiens gång återkopplade vi och hade en öppen dialog med de förskollärare som 

deltog i intervjuerna. Vi var noggranna med att hålla dem uppdaterade på studiens framsteg, 
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och lovade även att komma förbi med ett exemplar av arbetet när det var färdigställt. För att 

öka studiens pålitlighet och för att kunna styrka och konfirmera studiens goda tro var vi 

genom studiens gång väldigt sällan isär. Alla intervjuer gjordes tillsammans, vilket vi ansåg 

positivt påverkat pålitligheten och även minskat risken för att personliga värderingar kan ha 

påverkat resultatet från intervjuerna. 

Validitet 

Validitet är ett kvalitetsbegrepp som har sin hemvist i den kvantitativa forskningen, men som 

även används av kvalitativa forskare. Begreppet står i grund och botten för i vilken 

utsträckning som studien genomförts och om de metoder som använts verkligen undersöker 

det som studien har som syfte att undersöka (Fejes & Thornberg  2015). 

 

Syftet med vår studie var att undersöka på vilket sätt det dokumenteras i förskolan, och på 

vilket sätt några förskollärare reflekterade kring förskolans dokumentations- och 

kvalitetsarbete. Utifrån det valda syftet ansåg vi att kvalitativa intervjuer bäst skulle kunna 

besvara syftet. Vi intervjuade åtta respondenter, sju förskollärare och en verksamhetsledare 

med förskollärarutbildning i grunden för att få så vid utsträckning av studien som möjligt. Det 

ansåg vi höjde studiens validitet, då vi kunde få en större helhet av att intervjua fler 

respondenter. 

Analysmetod 

Utifrån vårt syfte och den valda metoden valde vi att utföra en fenomenografisk analys av det 

empiriska material som samlats in under intervjuerna. Dahlgren och Johansson (2015) menar 

att det finns ett flertal olika sätt att beskriva hur en fenomenografisk analys ser ut. Det kan 

därför vara riskabelt att ge en redovisning för hur det kan genomföras, då det finns så pass 

många olika sätt. Det tillvägagångssätt som beskrivs nedan är ett av många exempel i en 

fenomenografisk analys. Vi valde att följa nedanstående metod för att analysera vårt 

insamlade material. 

 

Först måste forskaren bekanta sig med materialet. Det kan innebära i fallet med intervjuer att 

sätta sig och läsa igenom de transkriberade texterna om och om igen. Samtidigt som de läses 

igenom förs anteckningar om materialet (Dahlgren & Johansson 2015). Vi läste materialet 

flera gånger om, och vi ansåg också att det hjälpte oss att båda hade deltagit vid samtliga 

intervjuer. Vi var därför båda lika bekanta med materialet innan vi började att bearbeta det. 

 

Sedan börjar analysen av materialet och då man börjar att skilja ut de mer väsentliga 

uttalanden i intervjuerna. Dahlgren och Johansson (2015) rekommenderar att arbeta med 

papper och klippa ut passager från de transkriberade texterna. Det möjliggör att kunna fysiskt 

gruppera ihop de utklippta passagerna för en enklare överblick. Vi gjorde som rekommenderat 

och skrev ut samtliga intervjuer i pappersform. Sedan klippte vi ut passager ur intervjuerna 

som vi ansåg väsentliga och som stod ut i texten. Vi valde att arbeta med dem i pappersform 

eftersom att vi då fick ett fysiskt grepp om de utklippta passagerna. Detta underlättade sedan 

för att kunna gruppera dem utefter deras innehåll. 

 

De olika utklippta passagerna jämförs sedan och målet är att försöka urskilja likheter och 

olikheter inom materialet. Då fenomenografin syftar till att urskilja variationer som kan 

finnas, är det viktigt att se på även likheter, inte enbart skillnader. Efter att ha funnit skillnader 

och likheter i passagerna ska de grupperas ytterligare en gång i olika grupper för att kunna 

försöka relatera dem till varandra (Dahlgren & Johansson 2015). Vi började att söka efter 

dessa likheter och skillnader i materialet, och försöka oss förstå oss på vad respondenterna 
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menade i sina utsagor. Vi valde att ge kategorierna simpla namn enbart för att hålla koll på 

vad de olika passagerna handlade om. Vi undersökte de kategorierna som naturligt hade 

formats och försökte urskilja ytterligare variationer. 

 

Att artikulera kategorierna menar Dahlgren och Johansson (2015) innebär att dra gränser för 

hur stor variation som får finnas inom en kategori innan en ny kategori måste skapas. 

Vanligen börjar en fenomenografisk analys med fler kategorier än vad som i slutändan är 

nödvändigt. Vi började att dra gränser för vad som var en acceptabel variation inom en 

kategori. Analysprocessen började med fjorton kategorier, men efter artikulationen hade vi tio 

kategorier kvar. 

 

Att namnge de slutgiltiga kategorierna kan vara svårt. Beteckningen för en kategori bör vara 

relativt kort, och det gäller att försöka fånga känslan för hur något uppfattas (Dahlgren & 

Johansson 2015). Tillsammans namngav vi alla kategorierna, och funderade över hur vi 

kortfattat kunde beskriva dem genom överskrifter för att bäst fånga upp deras innehåll. 

 

Det avslutande steget i en fenomenografisk analys syftar till att granska alla kategorier och 

deras passager. En kategori bör vara exklusiv och en passage får inte passa in i flera 

kategorier (Dahlgren & Johansson 2015). I det slutgiltiga steget insåg vi att vissa av 

kategorierna inte var helt exklusiva, och resultatet blev då att ytterligare fyra kategorier slogs 

ihop. I slutändan fick vi fyra kategorier, jämfört med de fjorton som vi börjat med. Två av 

kategorierna hade underkategorier. 

 

Detta ger ett resultat som inom fenomenografin kallas ett utfallsrum. Ett utfallsrum består av 

ett flertal olika kategorier med olika kärnfulla stycken för att illustrera dess innehåll (Dahlgren 

& Johansson 2015). 

Etiska hänsynstaganden 

Under arbetets gång har vi kontinuerligt tagit hänsyn till Vetenskapsrådets råd vad gäller god 

forskningssed. Det var väsentligt att förskollärarna på de delaktiga förskolorna skulle känna 

sig bekväma med att vara en del av studien, inte bara under intervjuerna utan under all tid som 

vi spenderade i deras verksamheter. I en forskningsstudie gäller alltid en avvägning av risker 

och vinster. En undersökning börjar alltid på minus med anledning att den tar tid från 

medverkande och utsätter dem för en viss risk, om än minimal. Något som då måste väga upp 

är till exempel att den metod som används besvarar de frågeställningar som ställs. Om 

undersökningen inte kan ge svar på frågorna bör den inte genomföras. När en studie börjar 

ska man alltid välja den metod som har minst möjliga skadlighet för de medverkande 

individerna, om de valbara metoderna i övrigt är jämlika (Hermerén 2011). Av den anledning 

valdes det att ej gå in i barngrupp och observera hur förskollärarna dokumenterar. Detta på 

grund av den hårda sekretess som finns i förskolan, och för att skydda barnen. 

 

Bryman (2011) lyfter fram fyra olika etiska principer som bör följas genomgående. 

Informationskravet innebär att berörda personer alltid ska informeras om studiens syfte. 

Viktig information får inte undanhållas, och falska illusioner får ej förekomma. 

Samtyckeskravet hänvisar till att alla delaktiga i studien har rätt till att själva bestämma över 

sitt medverkande i undersökningen och kan vid vilket tillfälle som helst välja att avsluta sitt 

medverkande i studien. Konfidentialitetskravet ställer krav på att de som håller i studien 

behandlar alla uppgifter som uppkommer på ett adekvat sätt med avsikt till att skydda 

medverkande. Alla uppgifter som framkommer ska alltså behandlas anonymt och de ska 

förvaras på sådant sätt att obehöriga ej kan få tillträde till dem. Avslutningsvis hänvisas det 
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till nyttjandekravet, som menar att de uppgifter och material som samlas in under studien 

enbart får användas till det syfte som beskrivs i arbetet. Dessa principer menar Bryman (2011) 

är alltid viktiga att ha i åtanke och de bör diskuteras genomgående i studien. Däremot lyfts de 

oftast fram när något brustit i forskningsetiken. 

 

Då valet av metodredskap föll på att intervjua några yrkesverksamma förskollärare behövdes 

ovanstående etiska principer appliceras. Hermerén (2011) lyfter att konfidentialitetskravet 

som ett exempel kan tillgodoses i intervjuer genom att forskarna använder sig av kodnycklar 

och de uppgifter som framkommer maskeras och anonymiseras. Detta betyder alltså att 

uppgifterna hanteras konfidentiellt. Vi arbetade på ett liknande sätt genom att avidentifiera 

förskolorna där intervjuerna tog plats och ge dem fingerade namn. Förskolorna fick namnen 

Apelsinens förskola och Citronens förskola, och skolan fick namnet Duvans grundskola. 

Utefter detta fick förskollärarna kodnamn också. Förskollärarna från Apelsinen fick prefixet 

A, de från Citronen fick prefixet C, och verksamhetsledaren från Duvan fick prefixet D. Alltså 

benämns de intervjuade enbart som Förskollärare A1, Förskollärare A2, och så vidare. 

 

Informationskravet tillgodosågs genom att vi tidigt informerade respondenterna genom att 

lämna ut ett missivbrev. I missivbrevet inkluderades information om vad studien handlade 

om, samt deras rättigheter som respondenter i intervjuerna. Där gavs även information om 

samtyckeskravet, och att de vid valfritt tillfälle kunde välja att avsluta sin medverkan i studien 

om de ville. Vi hänvisade även till nyttjandekravet, och att all information som samlades in 

under intervjuerna enbart skulle användas till forskning och inte till några andra syften. 
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RESULTAT 
Nedan kommer det att presenteras resultatet från de åtta intervjuer som genomfördes med 

förskollärare under studiens gång. Resultatet är indelat i fyra olika kategorier varav två har 

underkategorier. 

Vad pedagogisk dokumentation innebär 

Att dokumentera med barnen 

När vi analyserar intervjuerna ser vi att ett flertal av respondenterna lyfter den pedagogiska 

dokumentationens innebörd som när barnen får en speciell delaktighet i dokumentationen och 

dokumentationsprocessen. 

Det är när vi dokumenterar verksamheten tillsammans med barnen. (C2) 

Ja, det är ju att synliggöra barnens lärandeprocesser och lärande. Att dom 

är delaktiga, det är viktigt att dom är delaktiga i den pedagogiska 

dokumentationen och får vara med och bestämma… (A4) 

Pedagogisk dokumentation innebär att barnen har en stor del utav sin 

dokumentation tänker jag. Att dom får vara med liksom att dokumentera, 

att få vara med och bestämma. Att det inte bara är jag som pedagog som 

styr det här utan även dom är med. (A2) 

A2 menar att den pedagogiska dokumentationen inte enbart får vara en vuxenstyrd process, då 

är det inte pedagogisk dokumentation. Barnen behöver vara delaktiga både i att bestämma och 

även vara med och dokumentera. Det A2 lyfter går att dra paralleller till den syn på 

pedagogisk dokumentation som lyfter barnens delaktighet i processen och att de kan få ta 

makt över sitt eget lärande. Respondenterna menar att det är viktigt att dokumentera 

verksamheten med barnen och att barnen får vara med och bestämma. Det går att se att 

respondenterna lyfter en syn på dokumentation likt den syn inom Reggio Emilia-pedagogiken. 

A4 lyfter att dokumentationen har som syfte att synliggöra barnens lärandeprocesser, vilket är 

ett återkommande tema inom den intra-aktiva pedagogiken. 

Att dokumentera barns utveckling 

Andra respondenter lyfter i intervjuerna ett synsätt på den pedagogiska dokumentationen som 

ett redskap för att synliggöra, följa upp och utvärdera barnens utveckling. Att det handlar om 

att använda dokumentationen för att kunna få syn på barns lärande och pedagogens görande i 

förskolan. 

Att man följer barnen och ser deras utveckling, att de utifrån sig själva gör 

framsteg och utvecklas. (C1) 

För mig är det ett arbetssätt och ett förhållningssätt. Det handlar om att få 

syn på det vi gör, alltså få syn på barns lärande, vad det är vi gör som får 

effekter, hur vi kan se det. Det handlar ju mycket om barnsyn och det 

handlar om arbetssätt och om hur barn lär sig. Det handlar mycket om vad 

de är intresserade av, och det är också ett diskussionsunderlag. (D1) 

När A1 blir tillfrågad om när en dokumentation blir pedagogisk lyfter hen då att det behövs en 

tydlig återkoppling från barnen, att de kan återberätta och konfirmera vad de gjort och lärt sig 
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av aktiviteten som synliggörs i dokumentationen. Liknande lyfter då C1 som menar att en 

dokumentation blir pedagogisk då den visar på ett lärande. De lyfter den pedagogiska 

dokumentationen som ett arbetssätt för att kunna synliggöra barnens utveckling, och för att 

kunna följa upp och utvärdera den. Det måste finnas ett tydligt syfte med vad de 

dokumenterar menar A1, och det är viktigt för att det ska kunna ligga som grund för en 

utvärdering av verksamheten. Respondenternas utsagor kan tolkas som att visa på spår av det 

utvecklingspedagogiska tänket där det menas att utgångspunkterna för vad som dokumenteras 

ska vara barnens perspektiv och de erfarenheter som de bär med sig till förskolans värld. 

Respondenterna lyfter även att genom att synliggöra barnens lärande så kan vi få syn på vårt 

eget görande som pedagoger, och vad vårt görande får för effekter. 

Att dokumentera med reflektion 

Två förskollärare menar i intervjuerna till att den pedagogiska dokumentationen innebär ett 

arbetssätt där en viss form av reflektion ingår. Den pedagogiska dokumentation är enbart 

pedagogisk om det finns en reflektion kring den, antingen i arbetslaget eller tillsammans med 

barnen. 

Det innebär att vi har en reflektion kring dokumentationen, vi pedagoger, 

och tillsammans med barnen tycker jag. Det är liksom inte bara att ta kort 

och lägga ut, utan det ska vara en reflektion runt korten också. Antingen vi 

pedagoger tillsammans, eller med barnen tycker jag. (A3) 

Pedagogisk dokumentation för mig är att du skriver ned, reflekterar och du 

kan även se… [...] Pedagogisk dokumentation kanske är mer det som sker 

runt omkring snarare än det du ser på bilden. Det som sägs, det som görs 

eller händer vid sidan om. (C3) 

Respondenterna lyfter en bild av dokumentationen som att kunna se miljön runt det som 

egentligen sker på till exempel fotografier. Att pedagogisk dokumentation kanske snarare 

handlar om vad som sker runt omkring motivet. Ett sådant synsätt kan vi tolka har koppling 

till den intra-aktiva pedagogiken och synen på den fysiska miljöns påverkan på lärandet. Det 

är som vad C3 beskriver; att det är vad som sker vid sidan om som är det pedagogiska. Att 

bara ta kort och lägga ut som dokumentation menar A3 inte är pedagogisk dokumentation. 

Det måste finnas en reflektion kring fotografierna anser hen, antingen då tillsammans med 

barnen eller i arbetslaget. I hens uttalande kan vi se spår av att de reflekterande samtalen ses 

som en del av kärnan i den pedagogiska dokumentationen. Konstruktionismen och 

utvecklingspedagogiken lyfter liknande tankar om reflekterande samtal som A3. 

Att dokumentera för att föra verksamheten framåt 

Några respondenter lyfter att syftet med att dokumentera är för att kunna driva verksamheten 

framåt, och att man vill kunna se en utveckling både hos barnen och hos pedagogerna. 

Den dokumentationen vi gör för att föra vår verksamhet framåt helt enkelt 

och att se vad håller vi på med egentligen [..] Syftet är väl att hela tiden 

alltså drivas framåt. Att man får se alla både positiva och negativa delar 

som man kan, som man förändrar helt enkelt. (A1) 

Dokumentationen kan hjälpa driva en framåt i ens arbete menar A1. Helt enkelt att kunna lära 

sig något av dokumentationen och fortsätta framåt. Att använda dokumentationen för att driva 

verksamheten framåt är synligt i alla infallsvinklar av dokumentationsarbete, och det är viktigt 

att inte låta dokumentationen ha ett slut efter att den dokumenterats. Det går att dra paralleller 
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till det konstruktionistiska synsätt där förändringen av en verksamhet ses som en 

rekonstruktion av verksamheten. C3 reflekterar över att det är en utmaning hur hen kan 

utveckla sig vidare i sin roll som förskollärare. Paralleller kan dras till den intra-aktiva 

pedagogiken och att dokumentationen inte bara öppnar upp för att lära sig om barnen, utan 

pedagoger kan även finna lärdomar om sig själv. 

Förutsättningar för dokumentation 

Kompetensutbildning 

Under intervjuerna framkommer det från samtliga respondenter att det finns en brist i 

kompetensutbildning inom förskolans dokumentations- och kvalitetsarbete. Vissa nämnde 

någon enstaka föreläsning eller utvecklingsdag, men inte mer djupgående än så.  

Kanske att det har varit någon utvecklingsdag någon gång. (A3) 

Föreläsningar, men inget annat. (C3) 

Ingen av respondenterna lyfter någon särskild kompetensutbildning inom att dokumentera 

eller arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet. Förskolan ska vila på en vetenskaplig grund 

och dokumentationen utföras professionellt. Det förefaller sig viktigt från respondenternas 

svar att det krävs att lärare behöver att få träna på att använda pedagogisk dokumentation som 

ett redskap. A1 lyfter att de på sin höjd kanske fått någon ny blankett av förskolechef och hen 

då förklarat hur de ska fylla i den, men inte någon särskild utbildning. 

Tidsbrist 

En faktor som påverkar förskollärarnas arbete med dokumentationen och 

kvalitetsarbetet är tidsbristen. 

Vi sätter upp så mycket vi hinner, men man önskar att det fanns mer tid till 

allting. (A4) 

A1 lyfter att det är viktigt, men att det behöver bli mer aktuellt i verksamheterna idag än vad 

det kanske är. Det är mycket annat som får ta plats, vilket gör att det känns betungande istället 

för positivt som det borde vara. 

Nej men asså, det är ju bara så viktigt. Det är väl det. Men ibland 

försvinner det lite iväg. (A1) 

Respondenterna beskriver tidsbristen som något som känns betungande. A1 menar att när det 

gäller dokumentationen får det ofta försvinna åt sidan lite och låta de större sakerna ta plats. 

Hen menar att det ska kännas som en väldigt positiv aspekt i förskolan men att verkligheten 

tyvärr inte alltid ser ut på det sättet. Det behöver bli mer aktuellt i förskolan än vad det kanske 

är, och det måste finnas någon slags struktur och integration av det i arbetssättet. Att man 

aldrig hinner ikapp lyfter C1, för att tiden man känner att man skulle behöva finns inte till. A2 

menar dock att trots att det är konstant nya saker som ska göras vill hen inte att det ska ta slut, 

utan att det är någonting positivt för verksamheterna för att föra utvecklingen framåt. 

Förskolechefen 

Respondenterna är generellt positiva till samarbetet med förskolechefen. Verksamhetsledaren 

D1 lyfter det faktum att många i förskolorna nog egentligen önskar att cheferna var mycket 
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mer verksamhetsnära än vad de kanske är i många fall, men att tiden inte finns till för 

cheferna. 

Men jag skulle önska att de var faktiskt ute och ser verkligheten. Vi är 

duktiga på att skriva det vi tror att man vill läsa snarare än det vi faktiskt 

gör. (D1) 

A3 menar att det blivit en stor skillnad sedan de fick en ny chef som kan vara närmare 

verksamheten, och kommer in på avdelningar och lär känna barnen. De får även feedback från 

förskolechefen, feedback som beskrivs som “jättebra”. D1 menar att många pedagoger nog 

önskar att förskolecheferna kunde vara mer verksamhetsnära likt vad förskolläraren från 

Apelsinens förskola beskriver, men att det sällan finns tid för sådant. Förskolechefen har det 

yttersta ansvaret för att förskolan uppfyller de mål och krav som ställs på verksamheten, och 

har ofta hand om flera förskolor samtidigt vilket kan vara en bidragande faktor till deras 

tidsbrist. 

Att mäta kvalitet 

D1 lyfter problematiken i förskolans värld i relation till måluppfyllelse på det viset att 

förskolan inte har mätbara mål på samma sätt som skolan har. Eftersom förskolan inte har 

mätbara mål ger det svårigheter i att mäta kvalitet om inget mätbart finns. God kvalitet i 

förskolan är således ett komplext område, och baseras på hur väl förskolan kan nå upp till 

nationella krav och riktlinjer, samt andra mål, krav och riktlinjer som kan finnas. På 

Apelsinens förskola kan respondenterna genom sin digitala lärplattform
1
 konkret se vilka mål 

från läroplanen som de har använt sig av mest, men också vilka de saknar mer arbete kring.  

Att man liksom har det svart på vitt, att men de här målen har vi faktiskt 

jobbat med här. (A1) 

För då ser man ju verkligen om vi lägger ut ett kort, men vad är det i det 

här kortet från läroplanen. (A3) 

Nackdelen menar D1 är att förskolan saknar de mätbara målen som behövs eftersom det finns 

en problematik i att mäta läroplanens strävansmål. På Apelsinens förskola kan de däremot 

genom den digitala lärplattformen se hur de arbetar med läroplansmålen, och de har alltså 

skapat en mätbarhet av läroplanens mål. 

Redskap för att dokumentera 

När respondenterna tillfrågas vilka redskap de använder för dokumentation i förskolan är 

lärplattan ett genomgående svar. 

Penna och papper, iPad, och datorn ibland. (C2) 

Här främst har det varit mycket iPaden faktiskt. (A4) 

Jag skulle säga att det är lärplattan, papper och penna, sen använder man 

datorn för att spara allting i. (D1) 

                                                 
1
 Den digitala lärplattformen används för att lägga ut dokumentation och information till vårdnadshavare. 

Exempel på digitala lärplattformer som används i Sverige är Pluttra, Vklass och Ping Pong. 
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Den digitala kameran är överhuvudtaget inte alls vanlig längre efter lärplattans intåg i 

förskolan. Förskolläraren A3 menar att de inte används lika ofta längre eftersom att det är 

smidigt med lärplattan att bara göra ett kollage som sedan kan läggas ut på lärplattformen. 

Nej, de som har använt det har isåfall haft ett projekt eller temaarbete där 

man valt att skicka med tillsammans med en ekorre hem till barnen för att 

de ska kunna ta kort på något hemma till exempel, då har de använt 

digitalkameran. (D1) 

Förskollärarna beskriver att de använder väldigt liknande sätt i hur de dokumenterar. Det är 

lärplattan som är majoritet och de menar att digitalkameror inte längre än vanliga. A3 lyfter 

att lärplattan är smidig eftersom att de använder en digital lärplattform för att lägga ut sin 

dokumentation. Trots att lärplattan är ett nytt verktyg i förskolan går det att se på 

respondenternas svar att den fått stort genomslag på Apelsinens och Citronens förskola då alla 

respondenter anser att de använder sig av dem. Lärplattans styrkor ligger i dess smidighet som 

A3 lyfter, och även dess mångsidighet i att den kan användas till många olika ändamål. Andra 

redskap som nämns av respondenterna är främst penna och papper, men även dator. Att ha 

penna och papper till hands kan vara lämpligt då tekniken inte alltid fungerar som den ska. 

Penna och papper finns nämligen alltid tillgängligt och är inte påverkningsbart på samma sätt 

som digitala verktyg, som kan gå sönder. 

Relationen mellan pedagogisk dokumentation och systematiskt 
kvalitetsarbete 

Relationen mellan den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet ses 

som oundviklig. D1 sammanfattar som följande: 

Pedagogisk dokumentation är ju en del av det systematiska kvalitetsarbetet 

och arbetar man inte med pedagogisk dokumentation, då måste man ju 

hitta något annat sätt att samla information och kontinuerligt dokumentera 

verksamheten [...] Man kan kanske ha ett systematiskt kvalitetsarbete utan 

pedagogisk dokumentation men, ja det är ju ändå en dokumentation man 

gör, men det är ju hur man väljer att se och samla in [...] Den pedagogiska 

dokumentationen är något som vi äger, det är ett levande dokument som vi 

inte lämnar ifrån oss. Medan det systematiska kvalitetsarbetet är något 

som vi lämnar ifrån oss. (D1) 

De flesta av förskollärarna från de båda olika förskolorna anser att de båda processerna, 

pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete, är beroende av varandra, hör ihop 

och för verksamheterna framåt. 

De påverkar varandra väldigt mycket skulle jag vilja säga. För det går ju 

liksom in i varandra, det ena hjälper ju det andra. Att använda barnens 

dokumentation för det systematiska och det systematiska ska ju 

barnens  bygga på. (A1) 

De går i varandra, inget av dem slår ut den andra, utan man har en vinning 

av båda [...] Då kan vi lätt plocka ut resultaten från dokumentationerna till 

det systematiska kvalitetsarbetet. (C3) 

Man behöver båda delarna, för utan den ena så kan du inte se helheten av 

verksamheten. (C2) 
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D1 lyfter att det handlar om en struktur i att vi måste göra oss medvetna om vad vi gör och de 

effekter som vårt görande har. Där kommer den pedagogiska dokumentationen in som ett 

redskap för att kunna analysera verksamheten och titta både bakåt och framåt i jakt på 

områden att kunna utvecklas i. 

Vi måste ju bli medvetna om vad vi gör och vad det får för effekter. Och 

då tänker jag att det är där den pedagogiska dokumentationen kommer in, 

när man samlar in dokumentationerna, det är då vi kan analysera 

verksamheten sen. Så för mig händer det ihop. Det är ju så också att där i 

den här analysen måste vi titta både framåt och bakåt för att vi ska kunna 

hitta de nya utvecklingsområdena. (D1) 

Den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet ses som en del av 

varandra enligt respondenterna. Om verksamheten inte använder sig av pedagogisk 

dokumentation behöver de då kunna samla in den information som behövs som underlag till 

det systematiska kvalitetsarbetet på ett annat sätt. D1 beskriver att det kanske inte är omöjligt 

att ha det ena utan det andra, men det är samtidigt oundvikligt att inte dokumentera på något 

vis. Det bottnar däremot i hur man väljer att se på dokumentation som metod. Det konkreta 

arbetet som skett i verksamheten är alltså en del av det systematiska kvalitetsarbetet enligt D1, 

oavsett hur en väljer att se på dokumentation. Utan de processer som skett som underlag för 

kvalitetsarbetet och en kommunikation mellan de aktörer som rör sig i förskolan går det inte 

att ha ett kvalitetsarbete. Det behövs ses på nuläget, bakåt, och framåt för att hitta nya 

områden att utveckla. I detta är processerna och kommunikationen det som håller ihop 

kvalitetsarbetet.  
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DISKUSSION 
I följande avsnitt presenteras den diskussion som kopplar ihop teori med genomförandet och 

resultatet av studien. Studiens  metod gås igenom och det utfall metodvalen fått. Sedan 

kopplas resultatet till litteraturen och slutsatser dras om vad för didaktiska konsekvenser som 

studien har samt förslag på fortsatt forskning. Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser. 

Metoddiskussion 

Vi har använt oss av ett fenomenografisk tillvägagångssätt. Den fenomenografiska metoden 

lämpar sig väl för studier som har för syfte att beskriva hur ett fenomen uppfattas av olika 

människor (Dahlgren & Johansson 2015). Det betyder att vi ville kunna skildra hur några 

förskollärare reflekterar kring sitt arbete med och uppfattningar kring pedagogisk 

dokumentation och det systematiska kvalitetsarbetet. Vanligt förknippad med både 

fenomenografi och kvalitativ forskning är intervjuer. 

 

Intervjuer fungerade bra för vårt syfte och gav oss den information vi eftersökte. Vi märkte att 

det var vanligt för respondenterna att gå ifrån ämnet under intervjuerna, och att vi gärna 

gjorde samma sak. Informationen som framkom under dessa utsvävningar var ofta väldigt 

intressant, men irrelevant för studiens syfte. Vi anser detta kan bero på att vi båda var oerfarna 

intervjuare sedan tidigare. Vår intervjuguide var därför väldigt hjälpsam då den hjälpte oss att 

hålla oss på rätt spår i intervjuerna. Att spela in intervjuerna med ljud var även det hjälpsamt. 

Vi trodde att det kanske skulle göra respondenterna nervösa och att det skulle synas i 

intervjuerna, men det upplevde vi inte att det gjorde. Däremot underskattade vi den tid det 

skulle ta att transkribera alla intervjuerna. De kortaste intervjuerna var inte ett problem, men 

en av intervjuerna var över 50 minuter lång. 

 

Vi gjorde alla intervjuer tillsammans och en intervjuade medan den andra antecknade. Vi 

insåg snabbt att detta var onödigt eftersom vi spelade in intervjuerna. Det hade varit bra att 

veta från början, då vi anser att det gett mer variation i intervjuerna om båda av oss ställt 

frågor. Vi anser att intervjuguiden fungerade bra, men den kanske var för strukturerad ibland 

och eftersom vi var nervösa höll vi oss i början väldigt strikt till den. Men som både Kvale 

och Brinkmann (2012) och Kihlström (2007) lyfter är det svårt att bli riktigt bra på 

intervjuforskning, och det kräver mycket träning. Det kan finnas nackdelar med att vara två 

vid intervjuerna. En sådan vi kan tänka oss är att det kan kännas obekvämt för respondenten 

att vara i underläge. Men det är inte en nackdel som vi upplevde under studiens gång. Vi anser 

att det hjälpte att vi sedan tidigare var bekanta med respondenterna, samt att vi utförde semi-

strukturerade intervjuer. De liknas vid vardagliga samtal, och kanske då kändes mindre som 

en utfrågning för respondenterna. Vi är sedermera nöjda med vår insats och anser att vi blivit 

mycket bättre på intervjuforskning under studiens gång. 

 

Urvalsgruppen var vald genom ett bekvämlighetsurval. Det innebär att genomföra studien 

med den grupp som är lättast att nå (Björkdahl Ordell 2007). Respondenterna som deltog i 

studien var förskollärare som vi sedan tidigare haft kontakt med. Vi anser det finns både 

nackdelar och fördelar med att använda sig av ett bekvämlighetsurval. En fördel var att 

respondenterna var lättillgängliga för oss, samt att de sedan tidigare var bekväma med att 

prata med oss och vår närvaro. En nackdel vi kan se är att det är svårt att generalisera 

resultatet för en större andel av Sveriges förskollärare. Det hade kunnat motverkas genom att 

söka sig till förskollärare som vi inte tidigare hade haft kontakt med och på fler förskolor. Vi 

valde att begränsa oss till vår urvalsgrupp på grund av tid, men anser att det hade varit 

intressant att ta del av andra förskollärares tankar och reflektioner också. 
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Det hade kunnat vara lämpligt att komplettera intervjuerna med enkäter eller self-reports för 

att styrka studiens resultat ytterligare. På så sätt hade vi kunnat nå ut till fler förskollärare vid 

andra förskolor och fått en djupare förståelse för studiens ämne. Men samtidigt anser vi att vi 

kanske hade tagit oss an för mycket arbete, då det hade gett oss en större mängd empiriskt 

material vi i så fall skulle ha behövt bearbeta. Tid har varit något av en bristvara under 

arbetets gång, men det har samtidigt gjort oss mer sporrade till att arbeta hårt. Tidsbristen har 

också varit positiv genom att den tvingat oss fokusera på arbetet. 

 

Utifrån vårt syfte genomförde vi alltså en kvalitativ studie med en fenomenografisk metod. 

Genom vårt valda redskap anser vi att vi på bästa sätt kunnat få reda på de reflektioner som 

några förskollärare presenterar kring den pedagogiska dokumentationen och det systematiska 

kvalitetsarbetet. Vi anser att vi har fått en bild av hur förskollärare kan tolka sitt arbete med 

den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet, samt relationen 

mellan dem. 

Resultatdiskussion 

Variationer i den pedagogiska dokumentationens innebörd 

Vi ser i intervjuerna att respondenterna presenterar olika idéer om vad pedagogisk 

dokumentation har för innebörd och även syfte i förskolan. Vissa av respondenterna menar att 

den pedagogiska dokumentationen innebär att dokumentera tillsammans med barnen. Några 

respondenter menar att den har som syfte att synliggöra barnens utveckling för att kunna följa 

upp och utvärdera den. Andra respondenter lyfter reflektionen kring dokumentationen som 

central för den pedagogiska dokumentationens innebörd. Slutligen hänvisar vissa 

respondenter till den pedagogiska dokumentationen som ett arbetssätt för att driva 

verksamheten framåt. 

 

Att ge barn delaktighet inom dokumentationen är något som Lenz Taguchi (2013) lyfter, och 

menar då att genom att låta barnen få delaktighet i dokumentationen kan de få ta makt över 

sitt eget lärande. För att inte bli objekt i verksamheten som studeras måste de få möjlighet att 

förverkliga en position där de tillåts vara aktiva, förundrade och nyfikna. Respondenterna 

lyfter under intervjuerna punkter som går att relatera till Reggio Emilia-pedagogiken. Inom 

Reggio Emilia ses barn som medskapare av kunskap, och det är inte en vuxenstyrd process 

(Lenz Taguchi 2012). A2 menar att pedagogerna inte får vara de enda med bestämmanderätt i 

dokumentationen, utan att barnen måste få vara delaktiga i att bestämma. Ett sådant tankesätt 

synliggörs även i det konstruktionistiska synsätt som lyfts av Palmer (2012) där vuxna inte är 

ledsagare, utan tillsammans med barnen konstruerar kunskap. 

 

På vissa sätt liknar det vad C1 lyfter under sin intervju. Hen menar att den pedagogiska 

dokumentationen handlar om att kunna följa barnen och deras utveckling, och att de ska få 

göra framsteg i sin utveckling baserat på dem själva. Även det handlar om att kunna ta makt 

över sitt eget lärande. Men det är också något som styrks inom det utvecklingspedagogiska 

perspektivet. Eidevald (2013) hänvisar till att utgångspunkten i förskolan ska vara barnen och 

de erfarenheter de bär med sig till förskolan. Alltså att barnen ska kunna få följa sin egen 

individuella utveckling. 

 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) menar att när det talas om att utvärdera barns 

lärandeprocesser ligger dokumentationen nära anknutet eftersom att den ska ligga som grund 

för utvärderingen. Viktigt är det då kanske att tydligt markera att det handlar om att utvärdera 
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lärandeprocesser, och inte barnets förmågor i sig. De tidiga barnobservationer som fanns 

skiljer sig på en viktig punkt från dagens dokumentationstradition i att de utvärderade barn i 

relation till vad som var normalt för deras ålder (Palmer 2012). D1 menar att den pedagogiska 

dokumentationen är ett arbetssätt och ett förhållningssätt. Det arbetssättet menar hen handlar 

om att få syn på vad som görs i förskolan, alltså få syn på barnens lärande och vad det är som 

ger effekter i verksamheten. Detta styrks i utvecklingspedagogiken som handlar mycket om 

lärarens roll i att kunna synliggöra lärandet och rikta barnens uppmärksamhet mot det som är 

tänkt att läras (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014). 

 

I intervjuerna lyfter två av respondenterna att reflektionen är väsentlig i den pedagogiska 

dokumentationen. A3 menar att det måste finnas en reflektion kring dokumentationen för att 

den ska vara pedagogisk. Antingen tillsammans med barnen eller i arbetslaget med 

kollegorna. Palmer (2012) beskriver de reflekterande samtalen som en kärna i den 

pedagogiska dokumentationen, ett synsätt som är taget ur den konstruktionistiska teorin. Inom 

den konstruktionistiska teorin menas det att vi skapar kunskap genom samtal. Att samtala 

kring dokumentationen är dock inte exklusivt för det synsätt som synliggörs i den intra-aktiva 

pedagogiken, utan även i utvecklingspedagogiken. Där beskrivs de reflekterande samtalen av 

pedagogerna som ett måste i genomförandet av den pedagogiska dokumentationen (Sheridan 

& Pramling Samuelsson 2016). Pedagogisk dokumentation kanske snarare är det som händer 

runt omkring motivet än vad som motivet gör menar C3. Ett sådant synsätt styrks av den 

intra-aktiva pedagogiken och Reggio Emilia-pedagogiken. Där anses det gå att se genom 

pedagogiken hur miljön påverkar lärandet. Miljön kallas även inom Reggio Emilia för den 

tredje pedagogen, och den intra-aktiva pedagogiken formulerar det språk som skildrar tingens 

påverkan på oss (Lenz Taguchi 2012). 

 

Vidare reflekterar C3 kring utmaningen med att konstant finna sätt att utveckla sig. Vissa 

respondenter lyfter den pedagogiska dokumentationen som ett verktyg för förändring av 

verksamheten, och för att kunna lära sig något av dokumentationen. Att använda 

dokumentationen som ett verktyg för förändring är ett synsätt som går att dra paralleller till 

både inom den intra-aktiva pedagogiken och inom utvecklingspedagogiken. Sheridan och 

Pramling Samuelsson (2016) menar att det är väsentligt att inte låta dokumentationen ha ett 

slut, utan att använda den som ett redskap för lärande. Lenz Taguchi (2013) drar istället 

paralleller till det konstruktionistiska synsätt där förändringen av verksamheten kan ses som 

en rekonstruktion av verksamheten. Det menas att genom att delta i rekonstruktionen tar man 

samtidigt makt över verksamhetens förändringsprocess och kan då lära sig inte bara om 

barnen, utan även finna lärdomar om sig själv som pedagog. 

 

En intressant aspekt som framkommer i intervjuerna är att respondenterna antingen har delar 

av utvecklingspedagogikens sätt att se på dokumentation, eller att de har delar av den intra-

aktiva pedagogikens sätt att se på dokumentation i sitt synsätt. Det är kanske något omedvetet 

bland respondenterna, men det går att se spår av olika teorier i deras utsagor vid analys. Detta 

gäller även inom samma arbetslag. Olika teorier påverkar vad som dokumenteras och vad 

pedagogerna väljer att se på i dokumentationen (Lundström 2016). Vi ställer oss undrande till 

hur skillnaderna i synen på dokumentation kan påverka dokumentationsarbetet i ett arbetslag. 

Förutsättningar för dokumentations- och kvalitetsarbete 

Kompetens inom dokumentations- och kvalitetsarbete 

Det som alla av respondenterna anser sig sakna är kompetensutbildning inom både den 

pedagogiska dokumentationen, men också inom det systematiska kvalitetsarbetet. De anser 
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sig mestadels ha fått gå på någon enstaka föreläsning, men att de saknar någon form av 

fortbildning. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) anger att det krävs att läraren besitter 

vissa kunskaper kring pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg, och att läraren behöver 

träna på att använda dokumentationerna. Även i läroplanen lyfts det att förskolechefen har ett 

ansvar för att se till att personalen i förskolan är utbildade för att kunna utföra 

dokumentationen och kvalitetsarbetet med en vetenskaplig grund (Skolverket 2016). Vi ställer 

oss därför frågande till vilken typ av kompetensutbildning som skulle erfordras för att 

personalen skulle uppleva arbetet mer okomplicerat.  

Tidsbrist 

Respondenterna beskriver att ett av de största stressmomenten kring dokumentationsarbetet 

och kvalitetsarbetet är tidsbristen. De upplever ofta att tiden inte räcker till på grund av allt 

annat de ska hinna med. De från Apelsinens förskola lyfter att det kan bli så att 

dokumentationerna läggs åt sidan när andra, större saker behöver ta plats och genomföras. De 

lyfter också att det som ska ses som något positivt inte alls blir det i praktiken. Det saknas en 

struktur, ett upplägg som gör att dokumentationen blir en mer integrerad del i arbetet. 

Respondenterna från Citronens förskola uttrycker att det upplevs som stressande när de vet att 

flera saker ska göras, och känslan av att aldrig bli riktigt klar existerar. Bath och Basford 

(2014) menar att det finns en konflikt i dokumentationsarbetet på grund av de krav som ställs 

på pedagogerna i förskolan. Pedagogerna tvingas på grund av dessa krav ta till strategiska 

tillvägagångssätt för att hinna med det som ska göras. De får alltså inte tid till att arbeta på det 

sätt som de egentligen vill. Liknande lyfter Bath (2012) att pedagoger anser det svårt att 

skriva dokumentationer utan att vara summativa, detta på grund av de krav som ställs på dem. 

Det kan tolkas som att eftersom det finns mycket krav och lite tid blir det som A1 säger att 

mycket annat får ta plats, och det blir svårt att uppnå ett integrerat dokumentations- och 

kvalitetsarbete som bygger på verkligheten. Trots att de flesta av respondenterna nämner 

tidsbristen som en av de faktorer som påverkar deras arbete med dokumentationen och 

kvalitetsarbetet så finner vi väldigt lite forskning om fenomenet. Det är svårt att säga vad 

tidsbristen egentligen beror på, och vi tolkar det som en blandning av flera olika problem. 

Stora barngrupper, lite resurser, mycket administrativa uppgifter, icke-effektiva rutiner - listan 

kan göras lång. 

Förskolechefen 

Alla respondenterna verkar vara nöjda med den delaktighet som finns från förskolechefen när 

det gäller att få feedback på det systematiska kvalitetsarbetet. Det enda som kan saknas är det 

som D1 tar upp om en chef som borde agera mer verksamhetsnära. Förskolechefen finns som 

stöd under arbetets gång för de båda förskolorna. På Citronens förskola har de även tillgång 

till en verksamhetsledare. Förskolechefen har som en pedagogisk ledare ansvar att styra 

verksamheten så att förskollärare, barnskötare och övrig personal följer de mål och uppdrag 

som är angivna. Det är därmed förskolechefen som har ett övergripande ansvar att utvärdera, 

följa upp och systematiskt planera samt att utveckla verksamheten. För att kunna göra detta 

ska förskolechefen också ansvara för att genomförandet av det systematiska kvalitetsarbetet 

utförs (Skolverket 2016).  

Att mäta kvalitet 

D1 lyfter den problematik som finns kring att förskolan saknar mätbara målsättningar, detta 

eftersom det arbetas med strävansmål. Hen anser därför det svårt att kunna mäta en kvalitet på 

det sättet i förskolan, som det enklare går att genomföra i skolan. Frågan är vilken kvalitet 

som ska mätas, är det den kvalitet som vårdnadshavare och barn anser förskolan har eller vad 

nationella krav och riktlinjer anger att en god kvalitet består av? Håkansson (2013) lyfter att 
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denna tolkning av kvalitet innebär för skola, fritidshem och förskola ett något unikt 

sammanhang och blir svårdefinierad. Verksamheterna bör uppfylla en god kvalitet genom att 

uppnå de  nationella krav och riktlinjer som finns, samt att det går att se en strävan för 

verksamheten att hela tiden förbättras efter de förutsättningar som är aktuella. De 

förskollärare som intervjuades på Apelsinens förskola arbetar med en digital lärplattform. De 

ställer sig positiva till att det blir tydligt med vilka mål som det har arbetats mer frekvent med, 

och att de kan se konkret vilka mål de också behöver arbeta mer med från läroplanen. Vi 

anser därför att fördelen med ett sådant verktyg är att det går att uppnå en viss mätbarhet av 

resultaten från läsåret, och det går att utvärdera verksamheten utifrån detta och därmed mäta 

kvalitet i förskolan 

Redskapen för att dokumentera 

Bland respondenterna går det att se att det inte finns någon större variation i vilka redskap 

som används i olika verksamheter när de dokumenterar. Vanligast är lärplattan. Bland 

förskollärarna i studien är det inte en enda som inte lyfter lärplattan som en integrerad del i 

deras dokumentationsprocess, även om de går tillväga lite olika på de olika förskolorna. 2014 

beskrivs lärplattan som ett ännu relativt outforskat område, fastän den beskrivs som stark i att 

den är mångsidig i ett litet format (Kjällander & Moinian 2014). Vi finner inte heller mycket 

forskning om lärplattans del i förskolan som ett dokumentationsverktyg i dagsläget. Trots den 

brist på forskning som finns går det i intervjuerna att se att lärplattan fått ett massivt 

genomslag. Bristen på forskning kan tänkas bero på att det fortfarande är ett relativt nytt 

redskap i förskolan. Vi anser att det då kanske blir speciellt viktigt att vara medveten om 

syftet bakom lärarens görande, eftersom att det inte finns mycket forskning som pekar på 

varken positiva eller negativa påverkningar av lärplattans närvaro i förskolans 

dokumentations- och kvalitetsarbete. 

 

På Apelsinens förskola menar A3 att lärplattan är speciellt smidig eftersom att de använder 

sig av en digital lärplattform för att lägga ut sin dokumentation. De kan ta bilder på lärplattan, 

skapa ett snabbt bildkollage och sedan lägga ut dokumentationen till vårdnadshavare. Allt på 

samma redskap. Ur deras perspektiv blir det då enkelt att se smidigheten i att använda det 

mångsidiga redskapet som lärplattan är. Digitalkameror används inte alls lika mycket i 

förskolan numera på grund av lärplattan. D1 menar att de tillfällen då digitalkameror används 

oftast rör sådana aktiviteter som temaarbeten eller projekt där barnen i tur och ordning får låna 

med sig en digitalkamera hem. Detta alltså i samband med en specifik aktivitet då de ska fota 

någonting utanför förskolan. Vissa av förskollärarna menar att de inte ens tror avdelningarna 

har digitalkameror längre, utan att det är lärplattor som gäller numera. 

 

Lundström (2016) menar att väldigt mycket har förändrats på tjugo år, och barnen som växer 

upp idag växer upp med den digitala tekniken som en del av deras vardag. För dem är den lika 

självklar som papper och penna var för barn som föddes för tjugo år sedan. Det kan vi tolka 

som att den digitala tekniken är något som vuxna måste omfamna eftersom att den är en 

integrerad del av nutidens barndom. Wehner-Godée (2010) menar dock att papper och penna 

är svårslaget, då det alltid finns till hands om tekniken skulle strula. Vad vi anser är att det 

måste gå att finna en balans mellan det analoga och det digitala, utan att låta det ena utesluta 

det andra. 

Relationen mellan pedagogisk dokumentation och det systematiska 
kvalitetsarbetet 

Respondenterna från respektive verksamheter resonerar kring att den pedagogiska 

dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet hör ihop, och arbetsmetoderna 



 

31 

 

utesluter  inte varandra. Den information som går att få av de pedagogiska dokumentationerna 

är det som ligger till grund för vad som ska vara med i det systematiska kvalitetsarbetet. Det 

som D1 lyfter som väsentligt är att dokumentationerna ska göra pedagogerna medvetna om 

sitt eget görande och vilka konsekvenser det ger. Det systematiska kvalitetsarbetets syfte är att 

göra synligt vad som har varit, en tillbakablick, samtidigt som det ska gå att hitta nya 

utvecklingsområden. D1 anser vidare att det måste samlas in information på något annat sätt, 

detta om inte pedagogisk dokumentation används, det går inte att undvika 

dokumentationsarbetet. Även Håkansson (2013) beskriver att det är det konkreta arbetet som 

har skett i verksamheten som är en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Utan de processer 

som bör finnas för att föra dokumentationerna vidare, och utan kommunikationen mellan de 

olika aktörerna i förskolan så kommer kvalitetsarbetet inte kunna föras framåt. Det är dessa 

komponenterna som behövs för att hålla ihop alltihop. 

 

På Citronens förskola lyfter C2 en liknande tanke och menar att utan den pedagogiska 

dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet kan du inte få en helhetsbild av 

verksamheten. Rinaldi (2005) lyfter ett perspektiv på dokumentation och kvalitetsarbete som 

ett synliggörande av fakta och sanning i verksamheten, både med blickar bakåt och framåt för 

att få en bild av hela verksamheten. De slutsatser vi kan dra utifrån det är att den pedagogiska 

dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet existerar i samband med varandra, och 

hjälper varandra. Den pedagogiska dokumentationen ligger som grund för det systematiska 

kvalitetsarbetet. Det systematiska kvalitetsarbetet visar sedan vad som behöver arbetas med 

nästa läsår, och skapar i sin tur då nya dokumentationer. 

Didaktiska konsekvenser och förslag på fortsatt forskning 

Genom att arbeta med pedagogisk dokumentation i förskolan hela tiden, och få öva ofta, 

kommer det att bli ett verktyg som kan öka medvetenheten kring sitt pedagogernas eget 

görande. Att bli medveten om sitt eget görande kontinuerligt gör att pedagogerna inte kan 

sluta att utvecklas. Det gör att de utvecklas tillsammans med verksamheten. Genom 

pedagogisk dokumentation ska det gå att närma sig vad barnen har för kunskaper och var de 

befinner sig i sin utveckling. Detta är positivt då arbetet går ut på att utmana varje barn utifrån 

dennes förutsättningar. Pedagoger ska arbeta med att följa varje barn och då är dessa 

dokumentationer ett bra verktyg när det fungerar. Som ny förskollärare eller ny på en 

förskola, så kan det vara bra att på en gång sätta sig in i deras arbete med dokumentationerna, 

för att arbeta in ett bra arbetssätt där inte annat blir lidande i verksamheten. Finns det inget 

inarbetat arbetssätt kan det vara en fördel att ganska snart bestämma hur detta arbete ska gå 

tillväga. Utan ett fungerande arbete med den pedagogiska dokumentationen kommer det 

systematiska kvalitetsarbetet bli lidande och inte kunna kartlägga verksamheten. Därför är det 

väsentligt att i förväg bestämma hur de båda arbetsmetoderna ska utföras. Vi anser att man 

behöver skapa ett arbetssätt tillsammans i arbetslaget som gör att arbetet inte känns 

betungande, utan som något som gör att verksamheten förs framåt. 

 

Under intervjuerna framkom det att respondenterna anser tidsbristen som en betydelsefull 

faktor som påverkar deras arbete. Vi finner inte mycket forskning om detta fenomen och anser 

därför det vore intressant att forska vidare i. Respondenterna lyfter även i intervjuerna barnens 

delaktighet i dokumentationsprocessen. Barns delaktighet och perspektiv i dokumentationen 

hade varit intressant att forska i ytterligare. Avslutningsvis kan vi i vår studie se att det finns 

skillnader inom ett och samma arbetslag i vilket synsätt pedagogerna har på 

dokumentationsarbetets innebörd och syfte i förskolan. Det vore därför intressant att forska i 

vilka konsekvenser detta kan ha i förskolan och i arbetet med dokumentation och 

kvalitetsarbete. 
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Slutsatser 

Studiens frågeställningar är följande: På vilka sätt dokumenteras det i förskolan och finns det 

variationer i de dokumentationsmetoder som används? Vilka faktorer anser några 

förskollärare påverkar dokumentations- och kvalitetsarbetet? På vilket sätt reflekterar några 

förskollärare om relationen mellan den pedagogiska dokumentationen och det systematiska 

kvalitetsarbetet? 

 

Under intervjuernas gång framkommer det att respondenterna har olika syn på vad den 

pedagogiska dokumentationen har för innebörd och betydelse i förskolan. Detta syns även 

inom samma arbetslag att pedagoger kan ha olika synsätt på varför de använder sig av 

pedagogisk dokumentation. De arbetar på olika sätt som kan relateras till olika teorier om 

dokumentation, vilket i sin tur leder till olika utgångspunkter i hur och varför de 

dokumenterar. 

 

Lärplattan har tagit över i verksamheten visar det sig. Som redskap är den i stor majoritet, och 

andra redskap för att dokumentera syns överhuvudtaget inte särskilt mycket alls. 

Digitalkameror har fasats ut och används mycket sällan. Vi drar slutsatsen att lärplattans 

genomslag i förskolan beror på dess smidighet och mångsidighet. Den är enkel att alltid ha 

med sig i verksamheten, och går att använda till många olika ändamål. 

 

Det är ett flertal faktorer som respondenterna anser påverka deras arbete med 

dokumentations- och kvalitetsarbetet. Mest avsevärd är kanske den påpekade tidsbristen, som 

är en diskussion vi hört ett flertal gånger genom utbildningen. Respondenterna anser att de 

alltid går back på tid och aldrig hinner ifatt eftersom det alltid är massvis med nya saker som 

ska göras. Utifrån detta skapas en känsla av att arbetet med dokumentationen blir en börda. 

Vidare anser respondenterna det som en svårighet att kunna mäta kvalitet i förskolan eftersom 

att förskolan inte har mätbara mål som skolan har. Men det framkommer att på Apelsinens 

förskola har de skapat en egen mätbarhet med hjälp av den digitala lärplattformen där de 

lägger ut sin dokumentation. Där ser de konkret vilka mål de arbetat med mest under året. Vi 

anser att det är mycket positivt att de funnit ett arbetssätt med kvalitetssäkring som fungerar 

för dem, och respondenterna själva ställer sig väldigt positiva till lärplattformen. Även 

samarbetet med förskolechefen präglas av positiv respons från förskollärarna, som anser att 

samarbetet är mycket bra, även om de kanske egentligen önskar att förskolechefen kan vara 

mer verksamhetsnära. 

 

Avslutningsvis anser respondenterna att den pedagogiska dokumentationens och det 

systematiska kvalitetsarbetets relation är oundviklig. De går hand i hand och utan den ena går 

det inte att få en helhetsbild av verksamheten. Det är därför viktigt att aktivt arbeta med båda 

delarna för att kunna få en överblick av hela verksamheten. 

 

Vi kan dra slutsatsen genom de resultat vi fått fram att det krävs en viss struktur för att få 

dokumentations- och kvalitetsarbetet att fungera. Det krävs att skapa ett tillvägagångssätt med 

dokumentationen i arbetslaget som fungerar utan att ta tid från resten av verksamheten. Detta 

för att det inte ska ses som en uppgift som blir en börda för pedagogerna. 
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BILAGOR 

Bilaga 1, Missivbrev 

 
 

Hej, 

 

Vi är två studenter från Högskolan i Borås som läser vår sista termin på 

Förskollärarutbildningen. Vi skriver just nu vårt examensarbete i pedagogiskt arbete om 

pedagogisk dokumentation och förskolans systematiska kvalitetsarbete. Du är en av de 

personer som vi önskar att intervjua i samband med detta arbete. 

 

Medverkan i intervjun är frivillig, och under intervjuns gång har du fortfarande rätt att avstå 

från vissa frågor eller helt avbryta intervjun. De uppgifter som framkommer under intervjun 

behandlas utefter Vetenskapsrådets riktlinjer för forskning. Vad detta innebär för dig som blir 

intervjuad är att alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Inga namn på vare sig 

förskollärare eller förskola kommer att kunna utläsas i uppsatsen. Vidare kommer materialet 

enbart användas i forskningssyfte och till detta examensarbete. 

 

Vi kommer att besöka er på plats och beräknar att besöket tar cirka en timme. Det vore 

önskvärt om vi under denna tid kan få tillgång till ett avskilt rum där intervjun kan ta plats. 

För att förenkla bearbetning och analys av materialet har vi tänkt att spela in intervjuerna med 

ljud. Om du skulle ha invändningar mot detta vore vi tacksamma att du meddelar oss i förväg. 

 

Vi kommer att inom kort kontakta dig för att boka upp en tid för intervjun, men skulle du 

redan nu ha frågor är det bara att ringa eller maila oss. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Louice Johansson & Frida Kantojärvi 

070-xxxxxxx 076-xxxxxxx 

s131574@student.hb.se s131496@student.hb.se 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2, Intervjufrågor 

Intervjufrågor 

● Vad innebär pedagogisk dokumentation för dig? 

● Vad anser du att den pedagogiska dokumentationen har för syfte i förskolan? 

● Hur skulle du beskriva din arbetsprocess med pedagogisk dokumentation? 

● Vad utgår du ifrån när du väljer vad som ska dokumenteras? 

● Med vilka redskap dokumenterar du? 

● När blir en dokumentation pedagogisk enligt dig? 

● Vad för styrkor respektive svårigheter ser du med pedagogisk dokumentation? 

● Beskriv hur ditt arbetslag arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet? 

● Har ni enskilda ansvar inom området med systematiskt kvalitetsarbete? T ex 

matematik, språkutveckling, naturkunskap osv 

● Beskriv kort hur ett tillfälle kan se ut när ni arbetar med det systematiska 

kvalitetsarbetet 

● Anser du att pedagogisk dokumentation och systematiska kvalitetsarbetet påverkar ditt 

arbete? 

● Hur ser samarbetet ut med förskolechefen när det gäller det systematiska 

kvalitetsarbetet? T ex får ni någon feedback i slutet på läsåret 

● Anser du att den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet 

påverkar varandra? 

● Hur påverkar de varandra? 

 

Övriga frågor 

● Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

● Hur länge har du arbetat på denna förskola? 

● Vilken/vilka utbildning/ar har du? 

● När genomförde du din förskollärarutbildning? 

● Har du fått någon kompetensutbildning inom förskolans utvärderingsarbete? 
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