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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att skapa fördjupad förståelse för relationen mellan 

dokumentation, pedagogisk dokumentation och det systematiska kvalitetsarbetet i förskolans 

praktik. Studien, som är av kvalitativ karaktär, har genomförts i tre olika förskolor som 

arbetar med dokumentation, pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete. 

Metoden utgjordes av två fokusgrupper och en enskild intervju där ljudinspelning användes. 

Det empiriska materialet analyserades utifrån ett socialkonstruktionistiskt och 

postmodernistiskt perspektiv, samt med inspiration av innehållsanalys. Resultatet visar i stora 

drag att vad som dokumenteras var alla förskollärare samstämmiga om, det handlade i första 

hand om att dokumentera projekt och andra aktiviteter. Alla deltagande förskolor menade att 

syftet med dokumentationerna var att de ska gynna barnen i deras lärande. Förskolor uppgav 

att reflektion och återkoppling var viktiga delar vid arbetet med pedagogiska 

dokumentationer. Studien visar att det krävs en tillbakablick på vad som tidigare gjorts för att 

uppnå hög kvalitet i förskolan och att kvalitet kan mätas genom pedagogisk dokumentation. 

Enligt studien är det viktigaste med systematiskt kvalitetsarbete att det blir någonting 

produktivt av det som mäts eller utvärderas och att det sker en förändring i verksamheten. 

Förståelsen för sambandet mellan dokumentation, pedagogisk dokumentation och 

systematiskt kvalitetsarbete skiljer sig mellan de deltagande förskolorna. Bland annat 

resonerar de kring sina dokumentationer och hur de får in läroplansmålen i dessa, de 

reflekterar kring hur de jobbar och vad de behöver förbättra. Resultatet visar att ett 

systematiskt kvalitetsarbete inte går att utföra utan dokumentationer och pedagogiska 

dokumentationer, dessa är grunden till att man får syn på saker.  

 

 

 

Nyckelord: dokumentation, förskola, kvalitet, pedagogisk dokumentation, systematiskt 
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Förord 

Det har varit en intressant men krävande resa att göra denna studie. Vi vill först och främst 

tacka dem som har valt att delta i studien, utan er hade inte detta arbete varit möjligt. Sedan 

vill vi rikta ett stort tack till våra handledare Moa Nilsson och Susanne Westman för deras 

utomordentliga stöd och vägledning genom hela arbetet. Er kunskap och ert engagemang har 

motiverat oss till att skriva detta arbete. Till sist vill vi tacka varandra för ett gott samarbete, 

bra jobbat! 

Karolina Lidström och Marie Eliasson 

Luleå Januari 2017 
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1. Inledning 

I Läroplanen för förskolan, lpfö98 står det: 

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas 

och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver 

barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. För att stödja och utmana 

barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet 

samt inflytande över och intresse för de olika målområdena. Det behövs också kunskap om 

hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas tillvara i verksamheten, hur 

deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och 

meningsfull (Skolverket, 2016, s.14). 

Kvalitetsarbetet i förskolan är en ständigt pågående process som kan tyckas ny och 

främmande, men Sandberg, Sheridan och Williams (2012) framhåller att arbetet med 

systematiskt kvalitetsarbete har pågått under en längre tid, då det funnits krav på kommunal 

kvalitetsredovisning. År 2010 reviderades Skollagen (Sverige, 2013), i och med detta 

omfattades även förskolan och kraven på det systematiska kvalitetsarbetet skärptes. Det 

systematiska kvalitetsarbetet handlar om att följa upp, dokumentera och utvärdera 

verksamheten (Sandberg et. al., 2012; Skolverket, 2016). Syftet med att genomföra en 

utvärdering är att tydliggöra hur förskolans kvalitet kan förbättras för att ge varje enskild 

individ bästa förutsättning för utveckling och lärande (ibid.). Syftet med systematiskt 

kvalitetsarbete är att i flera steg utvärdera hur väl förskolan arbetar mot de mål och 

grundläggande värden som finns i styrdokumenten. Arbetet utgår ifrån att kontinuerligt 

förbättra och på sikt utveckla verksamheten.  

 

Såväl tidigare forskning (Dahlberg & Elfström, 2014; Eidevald, 2013; Insulander & 

Svärdemo Åberg, 2014) som Skolverkets stödmaterial visar att genom användning av 

pedagogisk dokumentation i det systematiska kvalitetsarbetet kan utvecklingsbehov 

tydliggöras, såväl för barnen som för verksamheten (Skolverket, 2015a). Pedagogisk 

dokumentation gör barnens lärprocesser synliga, inte bara för förskollärarna utan även för 

barnen själva och deras vårdnadshavare/föräldrar. Begreppet pedagogisk dokumentation 

förekommer inte i Lpfö98 (Skolverket, 2016), däremot står det att “arbetslaget ska använda 

olika former av dokumentation” (s.17). För att kvalitetssäkra förskolan framhåller även 

Skolverket (2015a) att verksamheten behöver ”följas upp och dokumenteras kontinuerligt 

…[och att] dokumentationen kan utformas på olika sätt till exempel genom att föra loggbok, 

eller att använda portfolio, foto eller film” (s.17).  I likhet med förskolans läroplan tydliggör 

inte skolverkets stödmaterial (Skolverket, 2015a) skillnaden mellan begreppen 

dokumentation och pedagogisk dokumentation, och problematiserar inte heller dessa i 

relation till det systematiska kvalitetsarbetet.  Enligt Lenz Taguchi (2013) är det en markant 

skillnad mellan dokumentation och en pedagogisk sådan. Dokumentation kan beskrivas som 

ett verktyg där information samlas in, genom till exempel ljudupptagning eller intervjuer. 

Dokumentationen syftar till att bevara någonting exempelvis en ljudupptagning som sker vid 

samtal i fokusgrupper (ibid.). Syftet med pedagogisk dokumentation är däremot att försöka 
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förstå vad som sker i verksamheten utan förutfattade meningar och normer (Lenz Taguchi, 

2013). När reflektionen, diskussionen och analysen integreras i arbetet sker en övergång från 

dokumentation till pedagogisk dokumentation, således kan begreppet beskrivas som 

utveckling (ibid.). Palmer som skrivit Skolverkets stödmaterial (Skolverket, 2012) definierar 

pedagogisk dokumentation som ett verktyg där pedagogiskt tänkande och ett specifikt 

arbetssätt är i fokus.  

 

Det systematiska kvalitetsarbetet har vi båda erfarenhet av från förskoleverksamheten. När vi 

genomförde kursen, systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, märkte vi vilket komplext 

område detta var. Utifrån våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi sett att olika förskolor 

arbetar på olika sätt med systematiskt kvalitetsarbete, en del förskollärare upplevde arbetet 

som problematiskt och en del upplevde det som en mer integrerad del i verksamheten. 

Pedagogisk dokumentation är ett annat område som följt oss under hela vår utbildning, vilket 

har lett till att vi vill fördjupa oss mer i området. Erfarenheterna vi samlat på oss från de 

verksamhetsförlagda utbildningar vi genomfört har gett oss insikt i att det finns bristande 

kunskaper i arbetet med pedagogisk dokumentation och förskollärarna har haft olika kunskap 

och inställning till pedagogisk dokumentation. Vi har upplevt att dokumentationsarbetet sker 

mer kontinuerligt i verksamheterna.  
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2. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med detta arbete är att skapa fördjupad förståelse för relationen mellan dokumentation, 

pedagogisk dokumentation och det systematiska kvalitetsarbetet i förskolans praktik. 

1) Vad dokumenteras i förskolan och vad är syftet med dokumentationerna? 

2) Hur använder sig förskolorna av pedagogisk dokumentation? 

3) Hur ser förskollärarna på begreppet kvalitet? 

4) Hur kan det eventuella sambandet mellan det systematiska kvalitetsarbetet, pedagogiska 

dokumentationsarbetet och dokumentationer förstås? 

2.1    Arbetsfördelning 

Vi har bearbetat alla delar gemensamt och således utfört arbetet tillsammans. Båda har läst 

och tolkat litteratur samt samlat in data och därefter arbetat med det insamlade datamaterialet, 

med lika stor delaktighet. 
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3. Bakgrund 

I denna del beskrivs och diskuteras systematiskt kvalitetsarbete och dokumentation i 

förskolan ur ett historiskt och samtida perspektiv. Vidare presenteras tidigare forskning och 

studiens teoretiska utgångspunkt.  

3.1 Systematiskt kvalitetsarbete och kvalitet i förskolan 

Förskolans kvalitet ska systematiskt och kontinuerligt dokumenteras, följas upp, utvärderas 

och utvecklas (Skolverket, 2016). Dahlberg, Moss och Pence (2014) förklarar att begreppet 

kvalitet är socialt konstruerat och att kvalitetsbegreppet ger möjlighet till något som är 

tillförlitligt. Begreppet kvalitet kan ha olika innebörder beroende på vilket perspektiv som 

lyfts, det vill säga om det är föräldrars perspektiv och i så fall vilka föräldrars perspektiv, om 

det är barnens perspektiv, eller förskollärarnas perspektiv där ofta kvalitet, enligt Olsson 

(1998) synliggör varje enskilt barns perspektiv. Just barnens egna perspektiv, deras inflytande 

och delaktighet framhålls i läroplanen (Skolverket, 2016) men även föräldrars delaktighet 

betonas som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Verksamheten utvärderas i syfte att 

fortlöpande hålla en god kvalitet och därmed utgå ifrån varje individuellt barn på förskolan. 

Därför krävs det kunskap om barnens intressen, erfarenheter samt hur barnens frågor och 

engagemang tas tillvara i den dagliga verksamheten.  

I likhet med läroplanen slår även Skollagen (Sverige, 2013) fast att det systematiska 

kvalitetsarbetet skall dokumenteras och att riktningen i det systematiska kvalitetsarbetet skall 

utgå från skollagens och läroplanernas mål. Både i skolan och förskolan är ett fungerande 

kvalitetsarbete avgörande huruvida utbildningen kan bidra till alla barns utveckling och 

lärande. Målet med ett systematiskt kvalitetsarbete är bland annat att upptäcka olika 

utvecklingsområden, både i verksamheten men också för barnen. “Genom att följa upp, 

analysera, dokumentera, planera och utveckla utbildningen kan kunskap om vad som leder till 

framgång skapas och delas” (Skolverket, 2015a, s. 5). Arbetet med systematiskt 

kvalitetsarbete innebär att verksamheten kontinuerligt och systematiskt ska kontrolleras och 

analyseras mot gällande nationella mål och verksamhetsmål. Arbetet ska utgå ifrån 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (Skolverket, 2015b). Arbetet med vetenskaplig 

grund är ett relativt nytt sätt att arbeta, menar Kroksmark (2014), vilket i praktiken innebär att 

förskolläraren måste kombinera sitt arbete med forskning. Genom ett kritiskt och 

problematiserande förhållningssätt i förskolan blir arbetet vetenskapligt. Skolverket (2015b) 

fastslår att i arbetet med vetenskaplig grund ”ska man systematiskt och kritiskt granska, pröva 

och sätta enskilda faktakunskaper i ett sammanhang” (s.48). Ett vetenskapligt arbetssätt 

betyder att utgångspunkten ska bygga på beprövade metoder som används för att förstå eller 

undersöka verksamheten. Begreppet beprövad erfarenhet kan förväxlas med att pröva 

någonting, men att enbart pröva uppfyller inte kraven för att någonting blir beprövad 

erfarenhet. För det krävs att arbetet som utförs är systematiskt upplagt och dokumenteras 

kontinuerligt. En arbetsmetod som använts vid flera tillfällen och fungerar eller för den delen 

inte fungerar, ska vara systematiskt upplagt och dokumenterat så att det kan genomföras av 
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annan part. Skolverkets stödmaterial konstaterar att beprövad erfarenhet ”ska också i ett 

kollegialt sammanhang vara granskad utifrån kriterier som är relevanta för erfarenhetens 

verksamhetsinnehåll. Den bör också vara prövad utifrån etiska principer” (Skolverket, 2015b, 

s.48). 

Skollagen (Sverige, 2013) slår även fast att ett kvalitetsarbete på enhetsnivå ska genomföras 

av deltagande förskollärare, barnskötare samt övrig personal i verksamheten. Uppföljningen 

och utvärderingen ska utgå ifrån ett barns perspektiv, vilket är barnets individuella 

erfarenheter och uppfattningar om världen (Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide, 

2011), där också vårdnadshavarens röster skall få möjlighet att komma fram (Håkansson, 

2013). Förskolechefen har det huvudsakliga ansvaret för att det systematiska kvalitetsarbetet 

genomförs och att målen uppfylls. Ett systematiskt kvalitetsarbete betyder att alla som arbetar 

i skolväsendet kontinuerligt och systematiskt skall följa upp verksamheten, analysera 

resultaten i relation till de nationella målen och därifrån planera och utveckla utbildningen 

(Skolverket, 2015a). Både Eidevald (2013) och Håkansson (2013) har påpekat att varje 

förskola individuellt får bestämma hur de skall arbeta med kvalitetsarbetet och att detta kan 

leda till osäkerhet på förskolorna.  

Brodin och Renblad (2014) framhåller att det finns tre viktiga faktorer som påverkar 

förskolans kvalitet: storleken på barngruppen, förhållandet mellan barn och personal samt 

personalens inställning. Detta är också komponenter att ta hänsyn till vid uppföljning, 

utvärdering och analys av verksamheten. Vidare lyfts ytterligare fem områden som påverkar 

kvaliteten: (1) formuleringen av kvalitetsmål, (2) designen och genomförandet av 

läroplansmålen, (3) förbättrandet av kvalifikationer, (4) utbildning och arbetsvillkor samt (5) 

utvecklingen av datainsamling och forskning (ibid.). Även Dahlberg och Moss (2008) tar upp 

diverse komponenter som visar på god kvalitet i förskolan: (1) inverkan på barn och 

utveckling kan förstås som att vuxna ska interagera med barnen och vara lyhörda, (2) 

tillgänglighet betyder att förskollärarna ska vara utbildade och engagerade i verksamheten, 

(3) säker verksamhet vilket innebär att förskolan ska vara en trygg och säker plats och 

tillgänglig för alla föräldrar och barn, (4) barngruppens storlek betyder att barngruppen ska 

vara lagom stor för att förskollärarna och övrig personal ska kunna interagera med varje 

enskilt barn. Enligt Williams, Sheridan och Sandberg (2014) krävs ett större 

inlärningsorienterat synsätt, där förskollärare utgår ifrån styrdokument och relevanta teorier 

vilket är viktigt för att nå en högre kvalitet i förskolan. Författarna hänvisar till forskning som 

visar att förskolor med högre kvalitet arbetar med att kombinera barns sociala och kognitiva 

inlärning, utifrån målen i läroplanen. Samma forskning visar att det är många förskollärare 

som anser att den sociala inlärningen är det viktigaste. Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2013) jämför lågkvalitativa och högkvalitativa förskolor. De förstnämnda karaktäriseras av 

begränsade miljöer, material och förutsättningar. Det förekommer lite interaktion och 

kommunikation mellan förskollärare och barn. De högkvalitativa förskolorna kännetecknas 

av att de är rika på utmaningar och lärandemöjligheter. Det finns bra samarbete mellan 

aktörer från enhetsnivå till huvudmannanivå. Kvaliteten i förskolan gör skillnad för barns 

lärande, det syns genom att barnen utvecklar sina kognitiva, sociala, samt emotionella sidor. 
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3.1.1 Målformuleringarnas betydelse för det systematiska kvalitetsarbetet.  

För att kvalitetssäkra förskolan måste verksamheten dokumenteras, analyseras och följas upp 

för att sedan mäta hur väl verksamheten arbetar i riktning mot läroplanens mål (Skolverket, 

2016). Håkansson (2013) poängterar att målformuleringar som är bestämda av regering, 

riksdag och skolverket kan uppfattas abstrakta och därför behöver brytas ner i mindre delar. 

Syftet med att konkretisera målen är dels att arbetet skall bli lättare att följa och att fokus 

läggs på rätt moment, dels blir det enklare att styra verksamheten och sätta in resurser där 

dessa behövs. Således tenderar engagemang samt motivation att öka eftersom det finns en 

strävan att nå målkriterierna. Kommunikation runt arbetets syfte förenklas, barns inflytande 

får en mer given roll, eftersom barnen får delta i diskussioner om vilket innehåll målen har. 

Enligt Håkansson (2013) finns två olika grupper av mål i förskolans läroplan. Den ena 

benämns och består av övergripande mål som pekar på en förväntad utveckling av förskolan. 

Dessa skulle behöva tydliggöras och konkretiseras eftersom det kan tolkas på olika sätt. Den 

andra gruppen med mål benämns kunskapskrav och det är de nationella krav som ställs på 

förskolan. Håkansson tar även upp verksamhetsmål, vilket är mål som skall vara konstruerade 

med hjälp av styrdokument, ledningen, personal, föräldrar och barn. Syftet med 

verksamhetsmål är att formulera egna mål exempelvis till ett utvecklingsarbete, för att få ett 

fungerande kvalitetsarbete. Först och främst beskriver Håkansson (2013) att tydlighet är en 

viktig komponent, vad är målet och hur når vi dit? För det andra är det som tidigare nämnts 

skillnad på olika måltyper. För det tredje gäller det att observera vilken nivå 

målformuleringen ligger på (ibid.). (1) Huvudmannanivå, kommunen eller fristående aktör, 

som enligt skollagen skall bedriva det systematiska kvalitetsarbetet. (2) Enhetsnivån, 

förskolan eller förskoleenheten skall också bedriva kvalitetsarbetet. (3) Yrkesnivån, 

alternativt förskollärarnivån, vars uppgift är att arbeta med uppföljning, utvärdering och 

utveckling utifrån styrdokumenten i verksamheten. På den här nivån bör även barnen få 

möjlighet att vara delaktiga i arbetet. (4) Gruppnivån innebär att en eller flera förskollärare 

ansvarar för att målen tolkas och sätts in i rätt sammanhang för området (Håkansson, 2013). 

Mot den bakgrunden anser Håkansson (2013) att arbetet kring kvaliteten i förskolan ofta 

handlar om att förstå, tolka och precisera målen, med syfte att konkretisera dessa ytterligare 

för tänkt sammanhang. 

3.2 Från barnobservation till pedagogisk dokumentation 

Bedömning/utvärdering av barn är ett område som har diskuterats under långt tid. Enligt 

Johannesen och Sandvik (2009) har bristdiskursen legat i fokus inom barnomsorgen under 

längre tid, vilket innebär att fokus riktas på det som barnet inte redan kan och vet. Bristande 

kompetens ställs i relation till universella och givna normer för vad som är normalt för 

utveckling av kompetenser (Johannesen & Sandvik, 2009). Vidare beskriver författarna 

kompetensdiskursen där fokus istället läggs på barnets kompetenser (ibid.). År 1987 utgav 

socialstyrelsen ett styrdokument för förskolan, pedagogiskt program. Syftet med programmet 

var att framhäva förskolans mål, barns olika uppväxt- och utvecklingsvillkor samt beskriva 

principer för utveckling av förskolans verksamhet. I det pedagogiska programmet finns 
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följande formulering “i utvärderingen bör diskuteras hur … barngruppen och enskilda barn 

reagerar och utvecklas.” (Pedagogiskt program för förskolan, 1987, s.67).  

Från 1950-talet och framåt var utvecklingspsykologi vanligt för att åskådliggöra enskilda 

barns förmågor. Begreppet barnobservation ligger nära utvecklingspsykologin, eftersom 

syftet med metoden var att granska utvecklingen hos barnen utifrån det som ansågs normalt 

för barnets åldersgrupp. Utvecklingspsykologi är ett begrepp som innefattar flera olika teorier 

och kan därför vara svårt att begränsa. Teorin bygger bland annat på Jean Piagets kognitiva 

stadieteori, där huvuddragen är att människan genomgår ett visst antal utvecklingsstadier 

genom livet, barnen bedömdes utifrån deras kognitiva och biologiska mognadsgrad (Bjervås, 

2011; Eidevald, 2013; Elm Fristorp & Lindstrand, 2012). Utifrån observationerna skapades 

scheman över barnets utveckling, dessa användes som en vägledning när förskollärarna 

planerade verksamheten. Resultatet blev ett arbetssätt där dokumentation och observationer 

gjordes och blev en del av den vardagliga verksamheten (Palmer, 2012). 

  

Även om begreppet pedagogisk dokumentation är relativt nytt har dess föregångare, 

dokumentationen, en lång historia i förskolans värld. Elsa Köhlers aktivitetspedagogik, där 

fokus låg på observation, kommunikation och interaktion, centrerar mycket kring 

dokumentationer (Dahlberg et al., 2014). Observation beskriver Bjørndahl (2005) som att 

forskaren undersöker något som har relevans för sammanhanget. Vid en observation 

använder forskaren sig av sina fem sinnen, följaktligen genom, syn, hörsel, smak, känsel och 

lukt för att finna svaret på frågan. Ordet dokumentation, som tidigare nämnts, beskrivs som 

ett sätt att samla information för att sedan förstå helheten. Genom exempelvis loggbok, 

ljudupptagning, fotografi eller videoinspelning kan förskolläraren samla in material för att 

försöka förstå sig på verksamheten. Forskning framhäver också att dokumentation, som en 

integrerad del i verksamheten, ger både barn och förskollärare ett betydelsefullt verktyg för 

att kunna utforska den egna verksamheten (Dahlberg & Elfström, 2014; Johansson, 1996).  

Lenz Taguchi (2013) menar att det är stor skillnad på dokumentation och pedagogisk 

dokumentation. Dokumentation är ett verktyg där information samlas in för att sedan 

reflekteras och analyseras och i sin tur bli en pedagogisk dokumentation. Dahlberg och 

Elfström (2014) beskriver arbetet med hur dokumentationen blev pedagogisk då 

forskningsgrupper redan på 80-talet började diskutera begreppet pedagogisk dokumentation, 

medan Reggio Emilia höll fast vid begreppet dokumentation. Varför ordet pedagogisk lades 

till var för att de didaktiska frågorna skulle synliggöras. Didaktik handlar om analysen och 

förståelsen av dessa förhållanden. Ordet didaktik betyder ”undervisa”, ”lära”, ”att tillägna 

sig”. Begreppet behandlar undervisningens och inlärningens teori och praktiska 

överväganden (www.skolverket.se). Lenz Taguchi (2013) menar på att pedagogisk 

dokumentation är en kommunikation och ett sätt att förhålla sig. Dokumentationen blir 

pedagogisk när vuxna och barn reflekterar över det som observerats, således sker en 

förändring och dokumentationen syftar till att utvecklas framåt. När diverse teorier, 

föreställningar samt praktiker möts inom samma frågeställningar blir också den pedagogiska 

dokumentationen till.  

 

http://www.skolverket.se/
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Arbetet med pedagogisk dokumentation ger dels barnen och dels förskollärarna ett bra 

verktyg för forskning och experimenterande i verksamheten. John Deweys pragmatiska 

perspektiv lyfter vikten av att förskollärarna är medforskare i processen (Dahlberg & 

Elfström, 2014). Vid aktivt deltagande blir förskollärarna en del i produktionen av nya 

kunskaper (ibid.). I utvärderingar framförs det att kunskapsluckor finns i hur arbetet med 

pedagogisk dokumentation bör bedrivas (Dahlberg & Elfström, 2014). Emilsson och 

Pramling Samuelsson (2014) påpekar risken i att samla på sig för mycket material till en 

pedagogisk dokumentation, som sedan inte används i arbetet med att utveckla verksamheten. 

Elfström (2013) problematiserar arbetsmetoden pedagogisk dokumentation. Hon menar att 

pedagogisk dokumentation inte är någon enkel metod att arbeta med utan beskrivs mer som 

ett förhållningssätt. Detta förhållningssätt innefattar en rad olika komplexa ”filosofiska och 

teoretiska perspektiv på demokrati och medborgarskap samt på kunskap, lärande och 

subjektivitet” (s. 115). Författaren menar att svårigheterna kring arbetet med pedagogisk 

dokumentation är att vi alla tolkar och förstår styrdokumenten olika och därigenom blir även 

arbetet med pedagogisk dokumentation olika. 

 

Viss problematik finns även kring analysarbetet av dokumentationerna, det är sällan och 

ibland aldrig som dokumentationerna analyseras (Sandberg et al., 2012). Eidevald (2013) 

redogör för att en analys är ett slags verktyg för att bedöma kvaliteten i förskolan genom att 

granska olika delar av verksamheten för att sedan sammanställa dessa delar till en helhet. För 

att en analys ska bli bra genomförd krävs, enligt Håkansson (2013), några viktiga delar. Dels 

att analysen ska bygga på en vetenskaplig grund men samtidigt vara möjlig att genomföra i 

praktiken och dels att det insamlade materialet spelar stor roll för nivån på kvalitetsarbetet. 

Flera rapporter från Skolinspektionen (2011:10, 2012:7) visar på att det föreligger ovisshet 

kring hur pedagogiska dokumentationer ska transkriberas och användas i kvalitetsarbete.  

 

Eidevald (2013) redogör för ytterligare en utmaning med att arbeta med pedagogisk 

dokumentation. Problematiken, menar han, ligger i hur förskollärare och arbetslag tolkar 

styrdokumenten som finns för förskolan och huruvida det är det enskilda barnet som ska 

dokumenteras eller vad verksamheten erbjuder barnet som ska undersökas (Eidevald, 2013). 

Denna problematik utvecklas ytterligare i det kommande avsnittet. 

3.3 Det tvetydiga uppdraget 

Det föreligger ett ökat intresse, menar Vallberg Roth (2014), för kvalitetssäkring av 

verksamheten samt bedömning och dokumentation av yngre barns lärande. Likväl som 

intresset har ökat har också kraven ökat på hur dessa dokumentationer används i 

verksamheten. Det synliggör problematiken med hur enskilda barns dokumentationer ska 

tillämpas i kvalitetsarbetet på förskolan utan att utvärdera det enskilda barnet. De 

dokumentationer som görs i förskolans kontext ska syfta till att utveckla och granska 

verksamheten och inte till att bedöma barns kunnande (ibid.). Insulander och Svärdemo 

Åberg (2014) vidhåller att det finns en tvetydighet vad gäller förskollärarens uppdrag. Å ena 

sidan ansvarar förskolläraren för att dokumentera, följa upp och analysera varje barns lärande 

och utveckling, å andra sidan skall inte varje enskilt barn bedömas (Skolverket, 2016). 
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Palmer (2012) poängterar att det inte finns mål för vad det specifika barnet ska klara av vid 

en viss ålder, ej heller ska det finnas nivåer eller normer för barnens utveckling, vilket var en 

förgivet tagen utgångspunkt när utvecklingspsykologin var dominerande. Förskollärarnas 

kunskaper om det enskilda barnet ska inte användas för att bedöma barnet, syftet är att 

utveckla verksamheten. Om inte förskollärarna som använder den pedagogiska 

dokumentationen har förändrat sina grundläggande antaganden om barnet, utveckling och 

lärande får detta konsekvenser för hur den pedagogiska dokumentationen och därmed det 

systematiska kvalitetsarbetet utförs (Elfström, 2013). Utifrån postmodernismen, som beskrivs 

i rubriken teoretiska utgångspunkter, bör vi inte se på saker som ”antingen/eller” utan istället 

fokusera mer på ”både/och” (Dahlberg et al., 2014, s. 76). Tolkningen som kan göras är då att 

dokumentation av varje enskilt barns lärande ska göras samtidigt som vi inte ska bedöma 

barnen och att dessa två komponenter inte ska särskiljas från varandra. Gränsen mellan att 

följa upp och analysera barns lärande och att bedöma barn kan vara hårfin, däremot är det 

viktigt att reflektera tillsammans med arbetslaget hur dessa dokumentationer skapas för att 

minska risken att barnen blir bedömda.  

 

3.4 Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska grunden för denna studie utgörs av ett socialkonstruktionistiskt och 

postmodernistiskt perspektiv som bygger på att det inte finns några universella sanningar. 

Båda perspektiven fokuserar på att barndomen är konstruktioner och att olika relationer blir 

till i sociala sammanhang (Burr, 1995; Dahlberg et al., 2014; Galbin, 2014). Teorierna 

försöker inte söka något rätt eller fel sätt att förklara olika fenomen utan syftar istället till att 

varje enskild individ, i sociala sammanhang, skapar sina egna erfarenheter som blir deras 

sanningar (ibid.). 

The social constructionism is not interested to create maps; it surprises the processes that 

maps form. Our maps are formed from our experience and how we perceive them. All our 

maps are differing maps of the same world. Each of us creates our own worlds from our 

perceptions of the actual world (Burr, 1995, s.82). 

Socialkonstruktionismen beskrivs som relation- och situationsbunden, allt som sker eller 

förstås är kopplat till ett visst sammanhang. Socialkonstruktionister anser att kunskap och 

sociala sammanhang hör ihop, genom sociala relationer genereras kunskap. Språket är en 

viktig del i socialkonstruktionismen (Burr, 1995; Dahlberg et al., 2014; Galbin, 2014). 

Postmodernismen står för, och ser positivt på, ”ovisshet, komplexitet, skiljaktighet, det icke-

linjära, subjektivitet…” (Dahlberg et al., 2014, s. 71) vilket i praktiken betyder att det inte 

finns någon kunskap eller sanning som redan är konstruerad. Kunskap och sanning är 

någonting som skapas i sociala sammanhang där alla människor är medkonstruktörer. 

Allwood och Eriksson (2010) poängterar att teorier om diskurser är nära sammankopplat med 

socialkonstruktionismen. Författarna jämför olika diskurser, olika uppsättningar 

kommunikativa antaganden om vad som sägs och kan sägas med att det finns diverse 

överenskommelser i samhället som kan ses likt en outtalad lag. Ur ett socialkonstruktionisiskt 

perspektiv kan de företeelser som vi ser som naturliga i vårt samhälle förstås som 

konstruerade eller skapade i samspel med andra (Allwood & Erikson, 2010). Dahlberg et al. 
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(2014) lyfter fram att makten idag inte bara utövas av härskaren utan även av övriga 

individer, vi styrs av varandra i olika omfång. Makten avgör huruvida individen skall agera i 

olika diskurser i vårt samhälle, den med mest makt och inflytande styr vilka regler som skall 

efterlevas. Slutligen menar Dahlberg et al. (2014) att vi styrs, medvetet eller omedvetet, av 

olika begrepp och klassificeringar. Dessa påverkar hur vi tänker, handlar samt hur vi själva 

väljer att använda dem i olika situationer. 
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4. Metod     

I denna del presenteras studiens metod, urval och bortfall, vilket empiriskt material som 

samlats in, hur studien har genomförts, forskningsetiska principer samt hur den insamlade 

empirin bearbetats. 

 

4.1 Val av metod 

Metoden för arbetet har utgått ifrån en kvalitativ ansats där Patel och Davidson (2003) 

poängterar vikten av att undersöka rätt fenomen. För att säkerställa detta kan en teoretisk 

grund och stringens, det vill säga tydlighet och logik vid själva undersökningen, underlätta 

för en god kvalitet i ett arbete (ibid.). Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) 

framhåller att en kvalitativ metod inte är räkningsbar, utan istället något som väcker intresse 

och där egenskaperna skall undersökas, i motsats till den kvantitativa metoden där 

undersökningarnas resultat går att mäta och presentera i siffror. Målet med den kvantitativa 

forskningen är ofta att förklara vad som ska ske (Backman et al, 2012). Ahrne och Svensson 

(2011) framhåller att forskaren har en mängd olika perspektiv att utgå ifrån vid kvalitativ 

forskning, teorin spelar därför en viktig roll i sammanhanget. Ett objekt kan framställas och 

förstås utifrån flera sätt beroende på hur forskaren väljer att skildra det (ibid.). All data som 

samlas in analyseras av forskaren och därför blir det också ofrånkomligt utifrån dennes 

tolkningar och sinnesorgan såsom syn, hörsel, känsel, lukt och smak (Ahrne & Svensson, 

2011). Även Peshkin (2012) uttrycker att forskaren systematiskt bör reflektera över sina 

tolkningar, det finns alltid en risk att vår egen attityd och människosyn påverkar resultatet. 

Bryman (2011) beskriver kvalitativ forskningsmetod i sex olika nivåer. För det första skall 

forskaren formulera relevanta frågor som utgångspunkt för studien. Sedan skall urval av 

medverkande personer och plats ske. Den tredje nivån fokuserar på att samla in data som är 

av vikt för studiens syfte och frågeställningar. Därefter skall data tolkas och analyseras. Den 

femte nivån fokuserar på att göra ett teoretiskt arbete av studiens resultat. Till sist i nivå sex 

redovisas resultat och slutsatser. Under fokusgruppssamtalen erbjöds deltagarna att göra 

mindmaps. Mindmaps valdes som en del av metoden för att det kan upplevas tydligare för 

deltagarna att få sammanfatta vad de diskuterat. 

4.2 Fokusgrupper 

I relation till studiens valda teorier, socialkonstruktionism och postmodernism, blev 

fokusgrupper en lämplig metod. Det empiriska materialet samlades in genom samtal från tre 

olika fokusgruppssamtal där förskollärare från tre olika förskolor deltog. Den 

socialkonstruktionistiska teorin förespråkar som tidigare nämnt det sociala sammanhanget 

(Burr, 1995). Bryman (2011) definierar att fokusgrupper är en sorts intervjumetod där fler än 

en person deltar och metoden kan liknas vid gruppintervjuer, däremot finns vissa 

distinktioner. I fokusgrupper redogörs för olika teman eller områden som deltagarna samtalar 

och fördjupar sig i, där samspelet emellan deltagarna blir av stor vikt. Forskaren intar en mer 

passiv roll och är förberedd med följdfrågor gällande studiens syfte. I fokusgrupper kan 

attityder och argument synliggöras som därefter bearbetas vidare. En nackdel med 



12 
 

fokusgrupper kan exempelvis vara att enskilda förskollärares erfarenheter och/eller tankar 

inte kommer fram om det finns ett tydligt grupptryck. Det finns eventuella nackdelar med att 

sätta samman deltagare som redan känner varandra menar Bryman (ibid.). Fokusgruppsamtal 

där deltagarna känner till varandra kan påverka gruppdiskussionerna eftersom det kan finnas 

befintliga statusskillnader och samspelsmönster. I gruppintervjuer intar däremot forskaren en 

mer aktiv ledarroll och ställer fler frågor, vilket mer liknar enskilda intervjuer (Bryman, 

2011; Harboe, 2013; Kitzinger, 1994). Enskilda kvalitativa intervjuer ger forskaren större 

möjligheter att styra samtalet men detta är inte nödvändigt i detta fall. Harboe (2013) 

framhåller att intervjuaren bör hålla en så låg profil som möjligt för att inte påverka 

deltagaren. Fördelen med enskilda intervjuer menar författaren är bland annat att grupptryck 

inte förekommer då det endast är en person som deltar. Den som intervjuas vågar mest troligt 

att uttrycka sig mer detaljerat än om flera andra personer deltar, då det ofta finns en eller flera 

personer som gärna tar över samtalet. Nackdelen med enskild intervju är att ingen 

gruppdynamik sker, samt att risken för en dålig intervju ökar om forskaren inte gör ett bra 

jobb (ibid). Utifrån vårt syfte och vår teoretiska ram där sociala konstruktioner står i fokus, 

fann vi fokusgrupper därmed vara en lämplig metod. 

4.3 Urval och bortfall 

De tillfrågade förskolorna ligger alla i Norrbotten och valdes ut eftersom de hade erfarenheter 

av dokumentation, pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete och för att de 

arbetade kontinuerligt med dessa områden. Urvalet hade en konsekutiv inriktning vilket 

innebär att en på förväg bestämd grupp blev tillfrågad och det var sedan upp till dem att tacka 

ja eller nej (Harboe, 2013). Författaren påpekar också att tiden som finns för datainsamling 

kan begränsa urvalet då hänsyn måste tas till vad som är praktiskt möjligt att genomföra. 

Urvalet av deltagare begränsades till tre förskolor, på två av förskolorna utfördes 

fokusgruppssamtal med 2-4 förskollärare och på den tredje genomfördes en enskild intervju 

eftersom det blev personalbortfall.  

4.4 Dokumentationsverktyg 

Ljudinspelning vid fokusgruppssamtalen användes som ett verktyg för att, som Bjørndal 

(2005) uttrycker det, lagra de observationer som gjordes så att inget skulle gå förlorat. 

Ljudinspelningen finns sedan kvar för att vid ett senare tillfälle kunna ta del av det som nyss 

upplevts. En stor fördel med ljudinspelning är främst att många detaljer blir bevarade, när 

inspelningen analyseras i efterhand om och om igen kan nya och viktiga upplevelser träda 

fram. Som forskare är det viktigt att förstå att en ljudinspelning inte visar verkligheten, utan 

bara en representation av vad som uppfattas som verklighet (Bjørndal, 2005; Fejes & 

Thornberg, 2015). 

Direkt efter fokusgruppssamtalen och intervjun transkriberades ljudfilerna för att bevara det 

“färska” intrycket. Fejes och Thornberg (2015) betonar vikten av att vara så tydlig som 

möjligt när ljud transkriberas till text, därför att utelämning av detaljer kan göra att viktiga 

aspekter i samtalet missas. Om deltagarna gör små pauser eller betonar något specifikt i deras 
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berättande, bör det således stå med för att få med dels vad som sägs och dels hur det sägs. 

Författarna har en tabell med transkriptionskonventioner som vi använt som stöd i studien, 

för att säkerhetsställa äktheten. 

4.5 Forskningsetiska principer  

Syftet med forskningsetiska principer är att guida forskaren när denne planerar sitt projekt 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet avser forskarens plikt att informera de delaktiga 

om syftet med studien. Vetenskapsrådet slår fast att i undersökningar där personer deltar skall 

alltid samtyckeskravet vara godkänt, därmed skall de deltagande i en undersökning ha rätt att 

bestämma om de vill vara med i undersökningen och när som helst dra tillbaka sitt samtycke. 

Konfidentialitetskravet betyder att deltagarnas uppgifter som exempelvis personuppgifter i 

största möjliga mån bevaras för att minska risken för att obehöriga inte kan komma åt dem. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som är insamlade i ett undersökningssyfte endast får 

användas till forskningsändamål. 

Inför fokusgruppssamtalen fick de medverkande muntlig information om studiens syfte och  

vad de etiska riktlinjerna innebär, som att de närhelst de ville hade möjlighet att avsluta sitt 

deltagande, att deras namn skulle behandlas konfidentiellt. Deltagarna blev informerade att 

det material som kommer fram endast ska användas för studiens syfte. De fick även ett 

dokument med information där de fick ge sitt medgivande till studien, därmed har 

informationskravet och samtyckeskravet tillämpats. Deltagarnas namnunderskrifter är en 

konfidentiell handling som har anonymiserats i studien. 

4.6 Bearbetning, tolkning och analys av empiriskt material 

Ahrne och Svensson (2011) beskriver begreppet Induktion som att man ska dra allmänna 

slutsatser utifrån det specifika fallet. Begreppet Deduktion beskriver författaren som att 

grunden ska vara logiskt uppbyggd, slutsatser dras utifrån enskilda fall. Ansatsen för 

analysarbetet har utgått ifrån en blandning av dessa två begrepp, således ett abduktivt 

resonemang, som innebär att slutsatserna för det insamlade materialet har producerats som 

tillfälliga sanningar där det sker en växelrörelse mellan empiriskt material, tidigare forskning 

och teoretiskt ramverk för att tolka och analysera resultatet. Mot den bakgrunden kan det 

förstås som att sanningarna kan komma att revideras som en följd av ny forskning och andra 

teorier (Fejes & Thornberg, 2015).  

Utifrån studiens syfte och frågeställningar, analyserades det empiriska materialet med hjälp 

av analysmetoden innehållsanalys. Bryman (2011) beskriver innehållsanalysen som en metod 

där forskaren på ett systematiskt och tydligt sätt bryter ner innehållet i mindre kategorier eller 

teman. En fördel med innehållsanalysen är öppenheten, vilket betyder att det är lätt att 

beskriva hur till exempel urvalet gått till. Det blir då lättare för andra forskare att upprepa 

studien. En kritik som innehållsanalysen ofta får är att analysen inte blir bättre än de 

dokument som ligger till grund för arbetet, vilket kan påverka kvalitén på studien. Efter 

datainsamlingen transkriberades ljudupptagningarna från ljud till text. De skrevs ut och 
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analyserades. Under tiden vi läste skrev vi ner minnesanteckningar på post-it-lappar som vi 

sedan klistrade upp på en vägg för att få en mer överskådlig bild på materialet. Vi har låtit oss 

inspireras av arbetsgången i en kvalitativ innehållsanalys. Detta kom att bli en god hjälp för 

oss i vårt arbete med att bearbeta och analysera materialet (Ahrne & Svensson, 2011; Harboe, 

2013). Till att börja med sorterade vi post-it-lapparna utifrån samtalens huvudfokus. 

Författarna redogör för att det inte är mängden data som är viktigt, utan variationen och 

innebörden i det data som presenteras. När vi hade några givna teman utifrån materialet 

gjordes ytterligare en reducering som ansågs passa vårt syfte, att skapa fördjupad förståelse 

för relationen mellan dokumentation, pedagogisk dokumentation och systematiskt 

kvalitetsarbete i förskolans praktik. Ahrne och Svensson (2011) menar att allt material inte 

kan presenteras utan att en reducering måste ske.  

4.7 Tillförlitlighet och äkthet  

Istället för att använda begreppen reliabilitet och validitet valde vi att använda tillförlitlighet 

och äkthet som begrepp för studiens kvalitet eftersom begreppen bättre utgår ifrån den 

kvalitativa forskningens förutsättningar enligt Bryman (2011). Vidare förklarar författaren att 

en grundläggande anledning till att inte använda reliabilitet- samt validitetsbegreppet i 

kvalitativa sammanhang beror på att dessa begrepp förutsätter att det går att komma fram till 

en slutgiltig sanning, vilket inte är fallet i en kvalitativ studie och särskilt en studie med 

socialkonstruktionism som teoretisk ram. Fortsättningsvis beskriver Bryman att 

tillförlitligheten består av fyra kriterier; 1) pålitlighet vilket han jämför med reliabilitet, 2) en 

möjlighet att styrka och konfirmera vilket är vikten av att vara opartisk, 3) trovärdighet som 

kan tolkas som intern äkthet, samt slutligen 4) överförbarhet som tolkas som extern äkthet 

(ibid.). Begreppet trovärdighet och intern äkthet består i sig av fem kriterier där pedagogisk 

autenticitet syftar till att deltagarna ska få en bra bild av hur andra upplever denna, rättvis bild 

som betyder att undersökningen ska ge en trovärdig bild av det material som kommit fram, 

katalytisk autenticitet vilket innebär att deltagarna i studien ska kunna påverka sitt 

deltagande, ontologisk autenticitet innebär att studien ska hjälpa deltagarna att förstå sin 

sociala situation som de lever i, samt taktisk autenticitet vilket betyder att deltagarna ska ges 

möjlighet att vidta åtgärder som behövs för att förbättra sin situation. I studien används Feje 

och Thornbergs (2015) transkriptionskonventioner, vilket innefattar diverse koder som skall 

göra transkriptionen från ljud till text så nära verkligheten som möjligt. Enligt författaren 

skall en väl transkriberad text kunna läsas precis som om det varit ljud. Syftet med 

hjälpmedlet var således att öka äktheten för studien. Patel och Davidsson (2003) menar att det 

kan vara en fördel att vara två observatörer för att öka tillförlitligheten. 

4.8 Genomförande 

Deltagarna kontaktades först via telefon eller mail och de som var intresserade av att delta i 

studien fick mail med teman som skulle diskuteras under fokusgruppssamtalen. Därefter 

bokade vi tider med respektive förskola för att genomföra studien. 
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Inledningsvis fick de medverkande en introduktion hur samtalen skulle gå tillväga och att 

förskollärarna skulle föra samtal kring de förutbestämda temana: dokumentation, pedagogisk 

dokumentation, systematiskt kvalitetsarbete i förskolan och systematiskt kvalitetsarbete i 

förhållande till dokumentation och pedagogisk dokumentation. Förskollärarna fick efter att ha 

erhållit information om de etiska riktlinjerna även signera ett intyg för samtycke (se bilaga 1). 

Vi berättade att vår roll skulle vara mer passiv och mestadels komma med följdfrågor om 

samtalet skulle stanna av. Deltagarna fick möjlighet att under tiden samtalet pågick göra 

mindmaps, dessa var tänkta som ett stöd för förskollärarna.  

Miljön där fokusgruppssamtalen utfördes såg olika ut på de tre förskolorna, vid ett tillfälle 

distraherades samtalet då andra personer kom in i rummet samt att en skrivare startades. 

Frågor ställdes utifrån vårt frågeformulär (se bilaga 2) men även en del andra följdfrågor dök 

upp under samtalens gång. Deltagarna samtalade med olika stor delaktighet och vår roll som 

forskare blev mestadels aktivt lyssnande. Det var endast en förskola som använde sig av 

mindmaps som ett verktyg under samtalet. Ett av samtalen ändrades eftersom det endast var 

en förskollärare som deltog och därmed utfördes en enskild intervju. 
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5. Resultat 

Bearbetningen av datamaterialet illustrerar studiens syfte att skapa fördjupad förståelse för 

relationen mellan dokumentation, pedagogisk dokumentation och det systematiska 

kvalitetsarbetet i förskolans praktik. Resultatet presenteras utifrån följande tre huvudsakliga 

teman; Dokumentationernas fokus och syfte, Förskollärares användning och reflektioner av 

pedagogisk dokumentation, Kvalitetsbegreppet och det systematiska kvalitetsarbetet i 

förskolan samt Förskollärares syn på sambandet mellan dokumentationer, pedagogiska 

dokumentationer och det systematiska kvalitetsarbetet. 

5.1 Dokumentationernas fokus och syfte 

Det som dokumenterades mest i förskolan är enligt vårt resultat situationer som rör projekttid, 

det vill säga den tid som förskollärarna har ett bestämt syfte och en planerad aktivitet. En del 

förskolor strävar efter att projektet ska löpa över hela dagen och att dokumenterandet ska 

följa den processen, för att inte gå miste om relevanta händelser som kan leda vidare till nya 

projekt. En förskollärare berättar i fokusgruppssamtalet: 

Förskollärare: Det är just vårt projekt som vi utvärderar, det är det som vi kan se, att det 

händer någonting, blir det någon förändring, för ska man se något … då måste man ju ha mätt 

det på något vis, man måste ha tittat på det för att ha något att gå tillbaka till, för annars är det 

bara en känsla av något. 

Barnen har pärmar och böcker och där sparas de dokumentationer som de vill ha kvar. Olika 

evenemang dokumenteras också där syftet är att visa både barn och vårdnadshavare vad som 

hänt på förskolan. Dessa dokumentationer kan, enligt förskollärarna, ligga till grund för ett 

utvecklingssamtal där förskolläraren samlat in olika dokumentationer i syfte att visa och 

samtala med föräldrarna. Det förekommer även att förskollärare dokumenterar situationer 

som anses stökiga, med syftet att kunna förändra miljön så att situationerna blir bättre för 

barngruppen. Ett syfte med dokumentation som tydligt framkommer i resultatet är att barnen 

ska få uppleva ett lärande samt att de ska få möjlighet att återkoppla och reflektera kring 

tidigare händelser. Förskollärarna menar att de genom videoinspelning kan få syn på olika 

situationer som de kan arbeta vidare tillsammans med barnen. Genom att bearbeta 

dokumentationerna på datorn kan en sekvens återses utifrån olika perspektiv om och om igen 

och på så vis kan en förskollärare förbättra förhållningssättet gentemot barngruppen. Ur ett 

barnperspektiv kan dokumentationerna användas för att minnas en situation, om de vill lyfta 

något, kan dokumentationerna vara ett stöd för dem att återberätta om något som tidigare 

hänt: 

Förskollärare: … man har en sak på papper, en dokumentation och går tillbaka till barnen om 

man vill lyfta upp något och ibland kan det vara svårt för dem att minnas om man bara pratar 

om en sak, en del kommer ihåg och andra gör inte det. Men har man då det här med bilder … 

då blir det som ett stöd för deras minne…  
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Studiens resultat visar att förskollärarna i förskolan betraktar gränsen mellan observation, 

dokumentation och pedagogisk dokumentation olika vilket framgår när de samtalar kring just 

fokus och syfte med dokumentationer. I samtalen framkommer att olika former av 

dokumentationer förknippas med videoinspelning, fotografier samt att skriva anteckningar. 

En förskola beskriver att en dokumentation sker efter en observation, således kan exempelvis 

en förskollärare observera en barngrupp med en videokamera, för att sedan föra över det på 

datorn och skriva någon rad om vad som hände och då har det blivit en dokumentation. 

Förskollärarna på de övriga förskolorna uttrycker i fokusgruppssamtalen att en 

dokumentation sker direkt du har fotat, filmat eller antecknat något.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att alla deltagande förskolor främst dokumenterar 

projekttid och övriga aktiviteter. Det finns skilda uppfattningar om vad begreppen 

observation och dokumentation innebär, en del menar att dokumentation sker direkt du fotat, 

filmat eller skrivit ned någonting andra menar att direkt du fotat, filmat eller skrivit ned så har 

endast en observation utförts.  

 

5.2 Förskollärares användning och reflektioner av pedagogisk dokumentation 

Resultatet visar att skillnaden mellan dokumentation och den pedagogiska dokumentationen 

är att en dokumentation kan vara korta sekvenser till exempel bilder från en halloweenfest 

som hänger på väggen. Dokumentationen blir dock pedagogisk först när någon reflekterar 

kring den, återkopplar till barnen och samtalar kring deras lärande.  

Förskollärare: Dokumentationer är det man sätter upp, alltså det kan vara korta sekvenser, 

kanske något för föräldrarna… då kanske man inte gör någon djupare reflektion med 

barnen… utan det är ju mer om man jobbar i ett projekt som pågår längre tid och man går 

tillbaka, återkopplar, reflekterar med barnen, det blir liksom mer som ett lärande, då är det 

mer pedagogisk dokumentation 

Det viktigaste syftet med den pedagogiska dokumentationen är enligt resultatet just 

reflektionen och återkopplingen till barnen. Därigenom får barnen möjlighet att återberätta 

vad de upplevt under något tillfälle och förskollärare kan dels märka om en viss aktivitet 

fortfarande är av intresse och dels om barnen tänker samma sak eller om nya teorier har dykt 

upp. Denna reflektion kan ske mellan förskollärare, barn till barn, men även förskollärare och 

barn. Å ena sidan bearbetas dessa dokumentationer vidare både enskilt och i planerade 

möten.  

 

Förskollärare:…och det som då är bra då när vi har suttit tillsammans och tittar igenom 

dokumentationerna, ser vi vad som intresserar barnen, hur  vi ska gå vidare så. Då brukar vi 

göra så att vi tar med oss kanske ett par utmaningar som vi pedagoger planerar och 

bestämmer att det här ska vi jobba med och tar med det till barnen och då har vi något som vi 

kallar för planeringsmöte innan vi har vårt möte för alla barnen och då är det möteshållaren 

och en eller två till och planerar utmaningar för sina kompisar och funderar kring vad 

kompisarna vill jobba med idag….det går ju som tillbaka till barnen på så vis och det är väl 

det som är pedagogisk dokumentation att det betyder att man analyserar…. och försöker 

förstå vad som händer och vad barnen säger vad är de nyfikna på hur förhåller jag mig  
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Å andra sidan visar resultatet på att sådana planerade möten inte sker för att reflektera och 

analysera dokumentationen, utan dessa sker i stunden.  

Förskollärare:…vi har jobbat med ett litet gruffaloprojekt, en liten dörr och fönster på en sten 

och då var det ju direkt då vem bor där? och då vart det direkt en frågestund runt det. Så jag 

har skrivit här vad jag har sagt och vad barnen sa under tiden. Och då ville de ju skriva brev 

till… Då ska vi se var postlådan är och då blir det ju som en pedagogisk dokumentation i 

stunden… att man haffar det de är intresserade av just då. 

Efter reflektionen sker sedan en analys och därigenom får dokumentationen ytterligare ett 

värde och nya frågor dyker upp. Genom dessa frågor försöker förskollärarna förstå vad 

barnen säger, vad som faktiskt händer i stunden, vad barnen verkar vara nyfikna på, men även 

vilket förhållningssätt förskolläraren har. Två förskollärare uttryckte syftet med pedagogisk 

dokumentation: 

Förskollärare 1: Det är väl ändå att barnen ska komma vidare i sitt lärande. 

 

Förskollärare 2: Man ska visa föräldrarna vad lilla Kalle har lärt sig om de kanske kan prata 

om det hemma och spinna vidare på saker i hemmet. 

En förskollärare presenterar hur en aktivitet kring programmering genomfördes tillsammans 

med barnen: 

Förskollärare: jag gjorde ju med barnen om programmering … här har jag ju först suttit och 

pratat med barnen om vad programmering är för något och sen då tagit fram själva spelet … 

sen nästa gång när jag kör med dem så har de fått en förståelse till vad programmering är, så 

man kan liksom följa upp det i flera olika steg. 

Intentionen kring reflektionen med barnen grundar sig i att stärka barnens självkänsla och 

självförtroende, när barnen får se sig själv på en bild i ett sammanhang kan de känna sig 

delaktiga. En annan viktigt del i arbetet med pedagogisk dokumentation är att det förs vidare 

till barnen, först produceras dokumentationer som analyseras och reflekteras kring, som i sin 

tur arbetas vidare tillsammans med barnen.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att dokumentationer blir pedagogiska först när någon 

reflekterar kring dem och återkopplar till barnen. Det viktigaste är reflektionen och att barnen 

får tid till att återberätta vad de gjort och således får möjlighet att komma vidare i sitt lärande. 

De pedagogiska dokumentationerna sker dels i planerade möten och dels i stunden. 
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5.3 Kvalitetsbegreppet och det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan  

Förskollärarna i studien menar att det krävs en tillbakablick på vad som tidigare gjorts för att 

kunna uppnå hög kvalité i förskolan. Exempelvis har en förskola valt att på våren bestämma 

vad deras fokus inför kommande termin ska vara, utifrån tidigare arbete med barnen. Vi får 

olika svar på frågan vad deltagarna anser att kvalité i förskolan är. En del menar att kvalité är 

lättare att mäta i skolan med till exempel prov. Andra menar att kvalité kan mätas genom 

pedagogiska dokumentationer, eftersom att de kan se ett lärande och följa upp det. 

Förskollärare: …det är svårt att liksom att, det är svårt att, sätta ett ord bara just på, men jag 

tänker pedagogisk dokumentation gör ju mycket att man kan se och följa upp hur, med 

barnen… 

Vidare förklarar deltagarna att kvalité i förskolan kan synas genom föräldraenkäter dock är de 

medvetna om att dessa enkäter inte alltid är helt sanningsenliga. För att uppnå hög kvalité har 

en förskola två olika dokument som de upplever som ett stöd i processen kring systematiskt 

kvalitetsarbete. Dessa dokument ger en överblick över förskolans kvalité och på så vis blir 

det tydligare för förskollärarna vad som behöver förbättras. 

Enligt förskollärare i vår studie är det viktigaste med systematiskt kvalitetsarbete att det blir 

någonting produktivt av det som mäts eller utvärderas och att det sker en förändring i 

verksamheten. 

Förskollärare: Att det blir liksom något konstruktivt att det man mäter eller utvärderar att … 

det händer något med det efteråt att det inte bara är någonting vi säger att det här utvärderar vi 

eller det här tittar vi på 

Ordet systematiskt beskriver en deltagare som: 

Förskollärare: systematiskt det ska liksom vara inne i organisationen, det ska ske per 

automatik. 

Som en hjälp i det systematiska kvalitetsarbetet har en förskola anställt en pedagogista som 

dels ska komma med tips på bra litteratur och dels se till att arbetet är grundat utifrån 

vetenskapliga teorier. Ytterligare ett stöd i kvalitetsarbetet är en förskolegrupp där deltagarna 

läser böcker och gruppvis samtalar kring dem och gör kopplingar till deras verksamhet. För 

att underlätta arbetet med systematiskt kvalitetsarbete har en förskola valt att dela upp 

organisationen i mindre grupper som har olika fokus.  

När förskollärarna ombeds utveckla sina erfarenheter kring begreppet systematiskt 

kvalitetsarbete uttrycker de att riktlinjerna som kommunen ger ut varje år ger dem ett stöd att 

systematiskt granska arbetet mot målen. Om dessa riktlinjer inte kontinuerligt skulle skickas 

ut tror förskollärarna att de inte skulle behålla samma fokus kring arbetet med systematiskt 

kvalitetsarbete. En annan syn på arbetet med systematiskt kvalitetsarbete är att det är oerhört 

stort och beror lite på vad för kvalité vi är ute efter. Systematiskt kvalitetsarbete, för en 

förskola, är nära sammankopplat till deras projekt: 
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Förskollärare: det är just vårt projekt som vi utvärderar, det är det som vi kan se, att det 

händer någonting, blir det någon förändring, för ska man se något … då måste man ju ha mätt 

det på något vis, man måste ha tittat på det för att ha något att gå tillbaka till, för annars är det 

bara en känsla av något. 

Förskollärarna samtalade kring sitt arbete med verksamhetsmålen och berättade att det fanns 

mål dels från kommunen och dels från läroplanen. Några frågor som vi ställde under 

samtalen var kopplade till målen och hur förskolorna, i relation till det systematiska 

kvalitetsarbetet, valde att arbeta med dessa. I samtalen framkom att kommunen hade krav på 

att vissa mål bearbetades, medan andra mål fick förskolan själva välja ut. En förskollärare 

pratar kring arbetet med verksamhetsmålen i det systematiska kvalitetsarbetet: 

Förskollärare: … Kunskap, utveckling och lärande det är ju en väldigt stor, ja vad ska man 

säga, det är ju som egna punkter. [de kommer alltid] Sen kan det ibland vara några särskilda, 

nu kommer jag inte riktigt ihåg hur det har sett ut, men de är ju återkommande och det här 

kunskap utveckling och lärande, det är ju otroligt mycket… 

En förskollärare berättar att de har möten två gånger per termin angående det systematiska 

kvalitetsarbetet, som förskolechefen anordnar, där en person från varje avdelning 

sammanställer den avdelningens tankar kring kommunens riktlinjer och läroplanens mål. 

Frågor som ställs under möten kan till exempel vara: Hur har vi arbetat med målen hittills? 

Är det någonting vi behöver förbättra/förändra? Viss tvetydighet kring arbetet med mål i 

läroplanen framkom i undersökningen, å ena sidan sägs det att: 

Förskollärare: man kan ju kanske inte skriva ner här allt hur man jobbar in i minsta detalj men 

alla delar är ju med. 

Å andra sidan berättar förskollärarna att de arbetar med alla delarna i läroplanen. När mötet 

kring systematiskt kvalitetsarbete är avslutat sammanställs ett dokument som respektive 

förskollärare tar med till sin avdelning för att delge sina kollegor.  

Sammanfattningsvis visar resultaten att det krävs en tillbakablick på vad som tidigare gjorts 

för att uppnå hög kvalitet i förskolan. Kvalitetsbegreppet i förskolan förklaras dels som att det 

är lättare att mäta i skolan genom exempelvis prov, dels visar resultatet att kvalitet kan mätas 

genom pedagogiska dokumentationer. Förskollärarna i studien beskriver även att 

föräldraenkäter, olika dokument men även en pedagogista, kan vara ett stöd i arbetet med det 

systematiska kvalitetsarbetet och således en hjälp att uppnå hög kvalitet. Det viktigaste med 

det systematiska kvalitetsarbetet är att det sker något produktivt som i slutändan resulterar i 

att det sker en förändring i verksamheten. Studien visar att riktlinjer från kommunen är en 

hjälp att hålla fokus i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet. 
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5.4 Förskollärares syn på sambandet mellan dokumentationer, pedagogiska 

dokumentationer och det systematiska kvalitetsarbetet 

När förskollärarna uppmanas att samtala om sambandet mellan dokumentationer, 

pedagogiska dokumentationer och systematiskt kvalitetsarbete resonerar de kring sina 

dokumentationer och hur de får in läroplanens mål samt vad de behöver förbättra eller 

förändra: 

Förskollärare 1: Hm, ja men då blir det ju som att man tittar på den där dokumentationen för 

att få in dem, vad gör vi? och få in det här … Koppla ihop det. Hur jobbar vi? Vad behöver vi 

bli bättre på? 

Förskollärare 2: Och får vi verkligen in alla delar i läroplanen eller har vi missat någonting? 

Man kanske prioriterar olika saker i läroplanen vid olika tider också … Men det syns ju 

väldigt tydligt när man har använt sig av pedagogisk dokumentation. 

I en av fokusgrupperna diskuteras att det systematiska kvalitetsarbetet inte går att genomföra 

om inga dokumentationer eller pedagogiska dokumentationer finns: 

Samtalsledare: så man skulle kunna säga att de är beroende av varandra? 

Förskollärare: ja, ja, ja! … hur skulle du kunna veta om du inte har använt pedagogisk 

dokumentation som verktyg för att se vad det är du håller på med och vad vi har gjort och vad 

det är barnen ska lära, vad man vill att barnen ska lära sig … 

En annan förskola uttrycker sig på ett annat sätt om sambandet mellan dokumentationer, 

pedagogiska dokumentation och det systematiska kvalitetsarbetet: 

Förskollärare 1: Det kan dom väl vara, jag har inte tänkt på just det ordet. Men nu när du 

säger det så, men jag tänker så för då ser man ju så tydligt barnens, hur lärandet har, hur det 

sker och vad som händer så man kan tydligt se det i när man ska skriva om kvalitetsarbete. 

Förskollärare 2: Det kan det alldeles säkert vara man har bara inte tänkt just det ordet… 

Vidare diskuteras relationen mellan dokumentationer, pedagogiska dokumentationer och det 

systematiska kvalitetsarbetet. Både dokumentationer och de pedagogiska dokumentationerna 

är en del i det systematiska kvalitetsarbetet, det är ett sätt att få syn på saker. En förskollärare 

menade att vi skulle få helt andra svar om vi pratade med deras förskolechef om vad 

systematiskt kvalitetsarbete är.  

Avslutningsvis visar resultatet i stora drag att vad som dokumenteras var alla förskolor 

samstämmiga om, det handlade i första hand om att dokumentera projekt och andra 

aktiviteter. Alla deltagande förskolor menade att syftet med dokumentationerna var att de ska 

gynna barnen i deras lärande. Förskollärare uppgav att reflektion och återkoppling var viktiga 

delar vid arbetet med pedagogiska dokumentationer. Studien visar att det krävs en 

tillbakablick på vad som tidigare gjorts för att uppnå hög kvalitet i förskolan. Enligt studien 

är det viktigaste med ett systematiskt kvalitetsarbete att det blir någonting produktivt av det 

som mäts eller utvärderas och att det sker en förändring i verksamheten. Förståelsen för 

sambandet mellan dokumentation, pedagogisk dokumentation och systematiskt 
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kvalitetsarbete skiljer sig mellan de deltagande förskolorna. Bland annat resonerar de kring 

sina dokumentationer och hur de får in läroplansmålen i dessa, de reflekterar kring hur de 

jobbar och vad de behöver förbättra. Resultatet visar att ett systematiskt kvalitetsarbete inte 

går att utföra utan dokumentationer och pedagogiska dokumentationer, dessa är grunden till 

att man får syn på saker.  
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6. Diskussion 

Diskussionsdelen är indelad i tre underrubriker: Metoddiskussion, Resultatdiskussion, samt 

Implikationer för yrkesuppdraget samt förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Studiens valda metod, som var av kvalitativ karaktär, fann vi lämplig för studiens syfte. Om 

arbetet hade fått en kvantitativ inriktning hade det blivit svårt att få syn på olika 

förskollärares tankar, eftersom dessa inte går att mäta och data som samlas kan inte kan 

skrivas i siffror. De data som vi har samlat in har bearbetats och tolkats genom oss och kan 

därför inte vara helt värderingsfria. I likhet med detta resonemang menar även Burr (1995) att 

alla människor skapar sin individuella värld utifrån sina egna föreställningar av hur den 

riktiga världen ser ut. Författaren betonar att vi inte kan säga vad som är rätt eller fel, sant 

eller falskt, vi skapar dessa värderingar i sociala konstruktioner. Således är det i princip 

omöjligt att samla in data utan att komma med egna uppfattningar, detta kan ske både 

medvetet och omedvetet. Allwood och Eriksson (2010) belyser att ett resultat beror på hur 

själva genomförandet av studien sett ut, vilka personer som deltog samt vilka uppfattningar 

de hade om studiens syfte. I fokusgruppssamtal har de medverkande möjlighet att diskutera 

tillsammans vilket kan leda till innehållsrika konversationer och chans att dela sina 

erfarenheter i olika konstellationer, däremot finns en risk att påverka andra personer med sina 

individuella värderingar. Vår metod för insamling av empiriskt material, fokusgruppssamtal, 

kom att revideras under studiens gång därför att det endast fanns en förskollärare tillgänglig 

på en förskola. Således har alltså två fokusgruppssamtal och en enskild intervju genomförts. 

Bortfall är ingenting som kan påverkas däremot hade vi troligen fått ett annat resultat om det 

endast utförts fokusgruppssamtal. I den individuella intervjun följdes samma upplägg som vid 

fokusgruppssamtalen, men då fördes kommunikationen mellan förskolläraren och 

samtalsledarna. Som Burr (1995) beskriver så är socialkonstruktionismen relation- och 

situationsbunden, genom sociala relationer skapas kunskap och därför menar 

socialkonstruktionisterna att kunskap och sociala sammanhang är beroende av varandra.  

Innehållsanalysen (Bryman, 2011) gav oss verktyg att bryta ner materialet i mindre 

beståndsdelar och därigenom få en tydligare helhetsbild. Processen kring analysen var delvis 

problematisk för att ta fram relevant material, genom diskussioner med varandra kunde vi 

konstruera ett gemensamt synsätt som slutligen resulterade i det utvalda materialet. När vi 

valde ut materialet utgick vi från bearbetad litteratur ur bakgrunden. Som tidigare nämnts så 

kommer våra personliga åsikter alltid att påverka arbetet (Peshkin, 2012), en annan forskare 

hade kanske valt att behålla sådant som vi enligt Ahrne och Svensson (2011) i vår 

bearbetning reducerat bort, följaktligen hade förmodligen resultatet sett annorlunda ut. Till en 

början transkriberade vi ljudfilerna rakt av på papper, vi lyssnade och samtidigt skrevs 

samtalet ned. Först hittade vi ingen bra metod för att få med sådant som inte hördes på 

inspelningen som exempelvis långa pauser eller störningsmoment och för att stärka 
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tillförlitligheten och äktheten på vår studie inspirerades vi av Feje och Thornbergs (2015) 

transkriptionskonventioner. 

Angående urvalsprocessen valde vi att kontakta förskolor som vi visste hade någon form av 

relation till vårt syfte. Därefter valde förskolorna själv ut de förskollärare som var tillgängliga 

däremot var det endast i en grupp som deltagarna hörde till samma arbetslag. Bryman (2011) 

skriver att resultatet av ett insamlat material kan påverkas av relationen mellan deltagarna, det 

kan exempelvis påverka hur de väljer/vågar uttrycka sig. I likhet med att en förskollärare som 

är verbal ställs mot en som är desto mer återhållsam, kan återigen resultatet påverkas. 

Inför samtalen med förskollärarna gjordes vissa förberedelser för att få en så bra struktur på 

samtalen som möjligt. Ahrne och Svensson (2011) redogör för vikten att förbereda sig väl 

inför en intervju. I vårt fall tog vi inspiration av det när vi genomförde fokusgruppssamtalen 

samt den enskilda intervjun. Till en början gick vi igenom frågorna och ordningen som skulle 

ställas. Visste vi vad vi menade med allt? Fanns det några oklarheter? Vi bestämde oss för att 

en person skulle inleda samtalet med att berätta hur det skulle genomföras, medan den andra 

delade ut samtyckespapper. Där fick deltagarna ge sitt medgivande till studien och således ha 

möjligheten att besluta om de ville deltaga eller inte och få vetskap om att deras deltagande 

var helt anonymt, vilket därmed innebar att de forskningsetiska principerna efterföljdes 

(Vetenskapsrådet, 2002). När samtalet startat valde vi att ställa några frågor var, men detta 

var inte förutbestämt. Till våra fokusgruppssamtal och enskilda intervju inspirerades vi även 

av Harboe (2013) som uppger några punkter som är bra att tänka på inför en intervjusituation. 

För att inte påverka deltagarna bör den som är samtalsledare prata så lite som möjligt. 

Följdfrågor såsom “innebär det att du menar? kan du försöka fördjupa det du säger om…?” 

kan vara ett bra verktyg för att få en fördjupad förståelse för den som svarar på frågorna. 

Under fokussamtalen erbjöds deltagarna att rita mindmaps som ett stöd både för 

förskollärarna under samtalet. Detta användes bara av en förskola och när vi analyserade 

materialet upplevde vi att detta inte hade fyllt någon funktion och därmed uteslöts mindmaps. 

När vi analyserar vår egen insats kan vi dra slutsatsen att våra följdfrågor blev sparsamt 

använda, det kändes lite tillgjort att använda dem. Däremot vid de tillfällen vi använde någon 

följdfråga upplevdes det som en bekräftelse att vi förstått personerna och ett mer utförligt 

svar delgavs. Under första samtalet ställde vi en ledande fråga, ”anser ni att systematiskt 

kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation är beroende av varandra?” som vi tänkte 

utesluta i de övriga samtalen för att inte påverka deltagarna. Däremot ställdes frågan 

ytterligare en gång, men då som en uppföljningsfråga för att klargöra ett samtal.  

Ljudinspelning valdes som metod för att försöka minimera risken för påverkan på deltagarna. 

I efterhand funderade vi på om videoinspelning skulle ha varit en bättre metod men vi tänker 

att det förmodligen påverkat deltagarna mer än vad ljudinspelning gör eftersom en 

videokamera kan tänkas ge obehag och därmed störa studien. Transkriberingen av materialet 

har varit ett krävande arbete. Det tog många timmar att transkribera ljudfilerna till text trots 

hjälpmedlet och att vi delade på arbetet. Vi laddade ner en applikation i våra mobiltelefoner 

där vi kunde kontrollera hastigheten på ljudet vilket underlättade för oss vid transkriberingen. 

Viss osäkerhet fanns kring hur exakt transkriberingen skulle vara och till en början skrev vi 

bara ner vad som sades. I efterhand tog vi inspiration från Fejes och Thornberg (2015) som 
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menar på att det är viktigt att vara så tydlig som möjligt när transkriptioner görs. Som tidigare 

nämnts, detaljer såsom hur lång en paus är och om viss betoning läggs på ett ord är viktigt att 

skriva ner för att få en större förståelse för det som sägs. Detta gjorde att vi fick gå igenom 

transkriptionerna ännu en gång för att få med mer detaljer. 

Till sist upplevde vi båda att det var ganska svårt att genomföra fokusgruppssamtalen därför 

att vi aldrig hade gjort det förut och hade således ingen erfarenhet av liknande situationer. 

Däremot kändes det sista samtalet enklare att utföra, förmodligen för att vi samlat på oss en 

viss erfarenhet. Ytterligare en slutsats som vi har upptäckt är att om vi hade haft mer tid för 

att bearbeta materialet hade vi känt oss tryggare i vår roll som forskare, däremot fanns inte 

den tiden. Vi valde båda två att delta på alla tre samtalen därför att vi ansåg det gynna studien 

eftersom att vi dels kunde ha med vardera mobil för ljudinspelning och därigenom fanns en 

extra inspelning ifall någon skulle gå förlorad. Patel och Davidsson (2003) menar att det kan 

vara en fördel att vara två observatörer eftersom det kan öka tillförlitligheten. Urvalet 

begränsades till tre förskolor på grund av tidsaspekten, om urvalet varit mer omfattande hade 

resultatet troligen blivit desto mer trovärdigt. 

6.2 Resultatdiskussion 

I denna resultatdiskussion diskuterar vi resultatet utifrån några aspekter som vi ser som 

centrala. Dessa aspekter diskuteras i relation till såväl tidigare forskning som vår teoretiska 

utgångspunkt. De centrala aspekterna är: Dokumentationernas och de pedagogiska 

dokumentationernas konstruktion och process, Förskollärares barnsyn i relation till 

dokumentation, pedagogisk dokumentation och kvalitet samt Dokumentationer och de 

pedagogiska dokumentationerna – grunden till det systematiska kvalitetsarbetet? 

6.2.1 Dokumentationernas och de pedagogiska dokumentationernas 

konstruktion och process 

Vår studie visar på att begreppet dokumentation är ett verktyg för att samla in data, i form av 

exempelvis bilder, filmer och ljudupptagningar. I likhet med det menar Dahlberg och 

Elfström (2014) att dokumentation blir en hjälp för att samla information och få en tydligare 

helhetsbild. I resultatet framkom förskollärares tankar kring att dokumentation kan användas 

för att utveckla och förändra miljön i förskolan. I likhet med Johansson (1996) ser 

förskollärarna dokumentationen som ett verktyg för att utforska om en specifik situation eller 

plats upplevs stökig, då kan dokumentation vara ett verktyg för att utforska och förstå vad 

barnen blir i just den specifika situationen. Förskolan väljer således att utvärdera miljön och 

inte det enskilda barnet, de använder dokumentationen som ett verktyg till förbättring. 

Emilsson och Pramling Samuelsson (2014) lyfter risken med att samla på sig för mycket 

dokumentationer, trots det visar vårt resultat att de dokumentationer som görs är viktiga för 

verksamheten även om alla inte bearbetas vidare till pedagogiska dokumentationer. 

Därigenom finns möjligheten att återkoppla till tidigare situationer för att eventuellt arbeta 

vidare i ett nytt projekt. 
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Resultatet i vår studie visar att en dokumentation blir pedagogisk först när det sker en 

reflektion kring den, därefter sker återkoppling från förskollärarna till barnen för att samtala 

kring deras lärande. Detta stämmer väl med Lenz Taguchis (2013) resonemang om att 

pedagogisk dokumentation är en kommunikationsform och ett sätt att förhålla sig. Men även 

barn och vuxnas gemensamma reflektion kring en observation, vilket är något som leder till 

förändring och utveckling. Nästa steg blir att analysera och därigenom kommer nya frågor 

upp för att ytterligare utveckla dokumentationen, Sandberg, Sheridan och Williams (2012) 

betonar att det sällan och ibland aldrig genomförs analyser av arbetet. Återigen kan vi dra 

paralleller till socialkonstruktionismen och vikten av kommunikation samt samspelet med 

andra (Burr, 1995; Galbin, 2014). De deltagande förskollärarna samtalade om syftet med den 

pedagogiska dokumentationen och där var alla eniga om att det huvudsakliga syftet är att 

barnen skall komma vidare i sitt lärande. Vallberg Roth (2014) menar att kraven har ökat för 

hur dokumentationer skall användas i verksamheten. 

6.2.2 Förskollärares barnsyn i relation till dokumentation, pedagogisk 

dokumentation och kvalitet 

I studiens resultat framkommer att förskollärarna använder och betraktar dokumentation och 

pedagogisk dokumentation olika. Vid en djupare analys av några samtal ser vi att detta till 

viss del skulle kunna kopplas ihop med förskollärarnas barnsyn. När vi reflekterade över 

tidigare citat från en förskollärare som arbetade med programmering tillsammans med 

barngruppen, vi upplevde det som att förskolläraren ville hjälpa barnen vidare i sitt lärande 

genom att observera deras förståelse för programmering, vilket således kan kopplas till 

kompetensdiskursen där fokus läggs på barnets kompetenser (Johannesen & Sandvik, 2009). 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) menar på att vuxnas förhållningssätt har inverkan på 

barnen. Fortsättningsvis menar författarna att kompetensdiskursen innefattar att 

förskollärarna kan ta på sig en roll som ledare för att se och förstå barnen utifrån ett annat 

perspektiv (ibid.). Oavsett vilken barnsyn förskollärare har kan det påverkar hur barn agerar 

eller pratar om saker. Dels kan barns kompetens lyftas som det viktigaste och oavsett om barn 

klarar av en sak eller inte, ska de kunna känna samma tilltro att delta i de aktiviteter som 

förskolan erbjuder. Dels kan barns brister vara i fokus och detta kan leda till att barn inte 

känner tilltro till sin egen förmåga, alternativt kan de förlora tryggheten att utforska och 

pröva nya saker.  

Sheridan och Pramling Samuelsson (2013) beskriver som tidigare nämnt högkvalitativa 

förskolor som bland annat kännetecknas med att de är rika på utmaningar och 

lärandemöjligheter. Kvaliteten i förskolan gör skillnad för barns lärande, det syns genom att 

barnen utvecklar sina kognitiva, sociala, samt emotionella sidor. Därför bör förskollärarna 

istället fokusera på det barnen tycker är roligt och visar intresse för, då tror vi att det finns 

större möjligheter att ett lärande sker. 
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6.2.3 Dokumentationer och de pedagogiska dokumentationerna – grunden 

till det systematiska kvalitetsarbetet? 

Analysen för denna studie visar tydligt på skillnader i hur förskollärare pratar om 

systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Vi tänker att en intervjusituation kan vara något nytt 

och främmande och därför kan man känna sig nervös vilket kan påverka hur man agerar.  

Det är upp till varje enskild förskola att bestämma vem som ska genomföra det systematiska 

kvalitetsarbetet och hur det ska se ut (Eidevald, 2013; Håkansson, 2013). Förskollärarna 

samtalade kring att de arbetar mycket med dokumentationer och pedagogiska 

dokumentationer, var på vi tolkar det som att det föreligger en viss systematik i det arbetet. 

Socialkonstruktionismen förespråkar kommunikation och i samspel med andra produceras 

kunskap. Det kan ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv förstås som att den med mest 

makt och inflytande styr vilka regler som skall efterlevas (Burr, 1995; Dahlberg et al, 2014). 

Å ena sidan menar Eidevald (2013) och Håkansson (2013) att förskolorna själva får välja hur 

de vill arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet, utifrån vår synvinkel tolkar vi det som att 

förskollärarna tillsammans med förskolechefen får välja vem som ska delta i arbetet. Å andra 

sidan fastslår Skolverket (2015a) att det är förskollärarna, barnskötarna och övrig personal 

som ska genomföra det systematiska kvalitetsarbetet, däremot är det förskolechefen som har 

det huvudsakliga ansvaret för att ett sådant arbete genomförs. I resultatet framgår inte så 

tydligt vem som deltar i arbetet med systematiskt kvalitetsarbete, om det bara är 

förskollärarna eller om övrig personal också deltar.  

Syftet med systematiskt kvalitetsarbete är att verksamheten kontinuerligt och systematiskt ska 

granskas och analyseras i relation till nationella mål samt verksamhetsmål (Skolverket, 

2015b). Resultatet i vår studie tyder på att begreppet kvalitet i förskolan är svårt att definiera. 

Förskollärarna kopplade begreppet till föräldraenkäter och att dessa kunde vara en del av 

förskolans kvalitet, men samtidigt var deltagarna medvetna om att dessa inte alltid var helt 

tillförlitliga. Olsson (1998) betonar att kvalitet kan ha olika innebörder beroende på vilket 

perspektiv som lyfts. Dahlberg et al. (2014) beskriver begreppet kvalitet som ett resultat av 

ordning, kontroll och information. Vårt resultat visar även att en del förskollärare ser 

pedagogisk dokumentation som ett uttryck för kvalité eftersom det där går att se ett lärande 

och följa upp det. Detta kan  kopplas mot Dahlberg et al. (ibid.) beskrivning av kvalitet, 

följaktligen att begreppet är socialt konstruerat och ger möjlighet till något som är 

tillförlitligt. För att kunna genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete krävs kunskaper om 

barns intressen, erfarenheter och hur barns engagemang och frågor tas tillvara. Som resultatet 

tidigare visat kan det systematiska kvalitetsarbetet kopplas samman med det dagliga 

projektarbetet, där en förskollärare uttrycker att det är deras projekt de utvärderar för att se 

vad som händer över tid och om det är något som behöver förändras. Utan utvärdering finns 

ingenting att reflektera tillbaka till. Utifrån detta gör vi tolkningen att dokumentationer och 

pedagogiska dokumentationer, i exempelvis ett projektarbete, kan fungera som ett slags stöd 

för att få fram barns tankar och intressen samt ta tillvara dem och vidareutveckla 

verksamheten. Genom att använda dokumentation och pedagogisk dokumentation i arbetet 

med systematiskt kvalitetsarbete kan verksamheter få syn på vilka utvecklingsbehov som 
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finns (Palmer, 2012). Deltagarna i studien bekräftar detta genom att diskutera hur 

dokumentationerna samt de pedagogiska dokumentationerna fungerar som ett stöd i 

utvecklingen av verksamheten.  

Håkansson (2013) betonar som vi tidigare antytt att arbetet med kvalitet i förskolan ofta 

handlar om att förstå, tolka och precisera målen, med syfte att konkretisera dessa ytterligare 

för tänkt sammanhang. Förskolechefen hade på samtliga förskolor huvudansvaret för arbetet 

med det systematiska kvalitetsarbetet. Under ett av samtalen menade en förskollärare att vi 

skulle få helt andra svar om vi pratade med deras förskolechef. Förskolechefen har ett annat 

uppdrag än vad den övriga personalen har och därför skiljer sig deras arbetsuppgifter åt 

(Håkansson, 2013). Tydlighet från ledningen är en viktig komponent i arbetet med 

målformuleringar, vad som är målet och hur arbetet för att komma dit tar form (ibid.). 

I studien förklarade en förskola att de använde sig av en pedagogista med syftet att personen 

skulle komma med förslag på litteratur och vetenskaplig forskning, litteraturen bearbetades 

regelbundet av förskollärarna för att på så vis hålla sig uppdaterad utifrån aktuell forskning 

och arbeta utifrån vetenskaplig grund. Skolverket (2015b) fastslår att arbetet i förskolan ska 

utgå ifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  

Vårt huvudsakliga syfte med denna studie var att skapa fördjupad förståelse för relationen 

mellan dokumentation, pedagogisk dokumentation och det systematiska kvalitetsarbetet i 

förskolans praktik. Det resultat som framkommit har för det första visat att genom 

dokumentationer och pedagogiska dokumentationer kan de se barns lärande tydligare. På så 

vis menar förskollärarna att det systematiska kvalitetsarbetet blir enklare att genomföra om 

dokumentationer och pedagogiska dokumentationer finns. Skollagen (Sverige, 2013) fastslår 

att det är av stor vikt att kvalitetsarbetet fungerar, det blir avgörande huruvida förskolan kan 

bidra till alla barns utveckling och lärande. För det andra menar förskollärare i studien att 

dokumentationer och pedagogiska dokumentationer är ett sätt att få syn på saker och blir i sin 

tur en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Bjørndahl (2005) menar att dokumentationer 

är ett sätt att samla information för att sedan få en tydligare helhetsbild av vad som behöver 

förändras eller vad som fungerar bra. För det tredje samtalar förskollärarna om sambandet 

mellan dokumentationer, pedagogiska dokumentationer samt systematiskt kvalitetsarbete. 

Samtalet kretsar kring hur de kopplar läroplanens mål samt vad de behöver förbättra eller 

förändra. De menar att det syns väldigt tydligt om de missat någonting när de har använt sig 

av pedagogisk dokumentation. För det fjärde förklarar en förskollärare att det inte går att 

genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete utan att ha gjort pedagogiska dokumentationer. 

Det blir ett verktyg för att se vad som sker i verksamheten, vad som gjorts samt vad barnen 

ska lära sig.  

 

6.3 Implikationer för yrkesuppdraget samt förslag till fortsatt forskning 

Efter att ha genomfört studien i samarbete med förskollärare har vi fått möjlighet till inblick i 

deras profession. Utifrån samtalen har vi funnit det av stor vikt att kontinuerligt hålla sig 

uppdaterad med aktuell forskning och kritiskt granska dels vårt egna förhållningssätt dels 

verksamhetens struktur. Vi har fått nya insikter hur betydelsefullt vårt yrke är och med hjälp 
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av studien har vi fått lärdomar att ta stöd i olika teorier och utgångspunkter. Förslag till 

fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka barns delaktighet i arbetet med pedagogisk 

dokumentation. Våra erfarenheter visar att det samtalas kring barns delaktighet i den 

pedagogiska dokumentationen, men i praktiken är det sällan de deltar. Det skulle kunna gå till 

så att forskaren utför barnintervjuer eller spelar i ljud med syftet att lyfta barns perspektiv.  

  

Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att våra kunskaper kring dokumentation, pedagogisk 

dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete har ökat genom studiens gång. Genom att ha 

mött förskollärares olika perspektiv på vad dokumentation och dess syfte är, har vi fått nya 

kunskaper. Efter en gedigen litteraturbearbetning har vi samlat på oss mycket ny kunskap 

kring systematiskt kvalitetsarbete, pedagogisk dokumentation och dokumentation.  
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Bilaga 1 

Informerat samtycke 

Hej! 

Vi heter Karolina Lidström och Marie Eliasson och går nu sista terminen på 

förskollärarutbildningen på Luleå tekniska universitet. Just nu arbetar vi med vårt 

examensarbete där syftet är att skapa fördjupad förståelse för relationen mellan 

dokumentation, pedagogisk dokumentation och det systematiska kvalitetsarbetet i förskolans 

praktik. Vi kommer att undersöka detta genom att genomföra samtal i tre olika fokusgrupper. 

Vi tillämpar ett etiskt förhållningssätt i enlighet med gällande forskningsetiska principer 

(dessa principer finns att läsa på (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). För att säkerställa 

kvaliteten på forskningen har vi utgått ifrån de fyra huvudkraven som vetenskapsrådet 

fastställt. Dessa fyra krav är informationskravet, som innebär att forskaren har skyldighet att 

informera deltagarna om syftet för forskningen. Samtyckeskravet betyder att deltagarna 

själva får bestämma om de vill medverka eller inte. För att säkerställa att deltagarnas 

uppgifter så som till exempel personuppgifter förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem 

finns konfidentialitetskravet. Det sista kravet, nyttjandekravet, betyder att de uppgifter som 

samlats in under undersökningen får endast användas i forskningssyfte. Deltagarna kan när 

som helst undersökningen pågår avbryta sitt deltagande. 

Under samtalen kommer ljudupptagning att ske för att vid ett senare tillfälle transkriberas till 

papper. Materialet kommer sedan att analyseras utifrån litteratur och forskning. 

Respondenterna garanteras anonymitet, även direkta citat och/eller referat kommer att 

anonymiseras.  Den slutgiltiga rapporten kommer att publiceras via Luleå tekniska universitet 

och kommer att vara sökbar på internet. 

Jag samtycker till att delta i undersökningen          Ja             Nej            

  

______________________________________________ 

(Underskrift) 

______________________________________________ 

(Namnförtydligande) 

______________________________________________ 

(Ort och datum) 

Kontaktuppgifter 

Marie Eliasson 070-xxx xx xx, xxx@xxx.xxx.xx 

Karolina Lidström 070-xxx xx xx, xxx@xxx.xxx.xx 

http://www.codex.vr.se/texts/hsfr.pdf


 
 

Bilaga 2 

Fokusgruppsfrågor 

Dessa frågor är till för att elda igång diskussioner och hålla dialogen levande. Syftet är inte 

att vi ställer frågor och förskollärarna svarar med en kort mening, dialog och samtal är 

huvudsyftet. De här 4 rubrikerna kommer att skickas ut till förskollärarna i förväg så att de 

kan förbereda sig inför gruppsamtalet. Vi kommer även be deltagarna att ta med någon 

dokumentation som gjorts för att samtala kring. Vi kommer båda att delta på samtliga 

fokusgrupps samtal och samarbeta med intervjuerna. Syftet med detta arbete är att skapa 

fördjupad förståelse för relationen mellan dokumentation, pedagogisk dokumentation och det 

systematiska kvalitetsarbetet i förskolans praktik. 

1. Dokumentation 

- Vad är ert syfte med dokumentationerna? 

- Vad och hur görs dokumentationerna? 

- Vad dokumenteras? 

- Hur ofta dokumenterar ni? 

- När sker dokumentationerna? Alt. i vilka situationer? 

- Hur bearbetas dokumentationerna efteråt? Med barnen? 

- Vilka deltar i genomförandet samt bearbetningen av dokumentationerna? 

2. Pedagogisk dokumentation: 

- Vad innefattar begreppet pedagogisk dokumentation för er? 

- Hur ser ni på pedagogisk dokumentation kontra dokumentation? 

3. Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan 

- Vad betyder kvalitet för er i relation till förskolans verksamhet? 

- Vad tycker ni är viktigt i arbetet med systematiskt kvalitetsarbete? 

4. Systematiskt kvalitetsarbete - pedagogisk dokumentation 

- Hur tänker ni kring begreppen systematisk kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation i 

relation till varandra? 

- Är dessa två begrepp beroende av varandra? 

- Hur arbetar ni med utvecklingsmålen in den dagliga verksamheten? 

Tips från Harboe (2013) 

-Lyssna och säg så lite som möjligt (För att undvika påverkan) 

-Följdfrågor Jag hör vad du säger… stämmer det överens med din upplevelse? 

-Innebär det att du menar? 

-Kan du försöka fördjupa det du säger om…? 

-du har en stor kunskap om.. kan du berätta mer om? 

  

 

  


