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Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur förskollärare uppfattar 
pedagogisk dokumentation i förhållande till systematiskt kvalitetsarbete, samt 
hur dessa används i förhållande till aktuella styrdokument. Metoden som valdes 
för studien var kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna 
genomfördes med åtta förskollärare från tre olika kommuner i mellersta 
Sverige. Resultatet har analyserats med en fenomenografisk ansats. Materialet 
sorterades i fem huvudkategorier och fem underkategorier utifrån rubrikerna 
pedagogisk dokumentation, systematiskt kvalitetsarbete samt styrdokumentens 
roll. Resultatet visar att förskollärare uppfattar begreppen som komplexa och 
svårtolkade. De främsta uppfattningarna som uttrycktes var vikten av en 
samsyn och kompetens om gällande styrdokument, om barngruppen och 
arbetslagets barnsyn, barns delaktighet i verksamheten samt chefens ansvar. 
Slutsatsen är att det systematiska kvalitetsarbetet upplevs som komplext och att 
Skolverket behöver skapa och erbjuda kompetensutveckling till de som behöver 
det. Förhoppningsvis kan det leda till att förskolans personal uppfattar 
pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete likvärdigt i hela 
landet.  
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1 Inledning  

Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2016) har förskolans verksamhet som uppdrag att 
kontinuerligt följa upp, utvärdera och utveckla den pedagogiska verksamheten. Läroplanen 
reviderades dock inte med specifika riktlinjer för att planera och genomföra utvärderingar i 
ett utvecklingsarbete förrän år 2010. I regeringsbeslutet inför en ny revidering 
(Regeringen, 2008) beskrevs vikten av att optimala metoder utvecklas i utvecklingsarbetet. 
En metodisk uppföljning och utvärdering var något alla förskolor skulle börja använda sig 
av för att öka måluppfyllelsen i verksamheten. Pedagogisk dokumentation som verktyg 
används som ett exempel för att synliggöra det som sker i verksamheten. I 
regeringsbeslutet står det att pedagogisk dokumentation kan användas som ett underlag 
för bedömning av förskolans kvalitet, utveckling och måluppfyllelse. Vidare står det i 
beslutet att regeringen på uppdrag av Skolverket skulle föreslå insatser för att införandet av 
det förtydligade uppdraget. I samband med det skulle kompetensen fördjupas och utökas 
hos främst förskollärare. 
 
Vi har tidigare fått uppfattningen att pedagogisk dokumentation innebär dokumentation av 
barns lärande i skrift, via bild och via film av en pedagog. Det som dokumentationen 
avbildar kopplas ofta till ett eller flera läroplansmål. Engdahl och Ärlemalm Hagsér (2015) 
skriver att dokumentation av verksamheten inte är något nytt påfund. Metoden idag skiljer 
sig dock från förr och det är viktigt att som pedagog veta varför arbetet utförs. Tidigare 
observerades och dokumenterades barnen gentemot mallar och checklistor utifrån vad de 
visade för kunskap inom ett visst område. Idag ska barnen istället dokumenteras för att 
kunna främja deras behov, intressen och i syfte att utveckla ny kunskap tillsammans med 
barnen. Det har alltså skett en övergång från att barnen blev utvärderade, till att de själva 
får vägleda pedagogerna i vilka metoder för lärande som fungerar bäst för dem. Skolverket 
(2017a) beskriver att pedagogisk dokumentation ska användas i syfte att synliggöra och 
förstå det som sker i förskolans verksamhet, objektivt och utan tidigare bestämda 
förväntningar. Dokumentationen ska ha sin utgångspunkt i det barnen är intresserade av. 
Syftet är att fånga didaktiska ögonblick för att kunna reflektera, diskutera samt utveckla 
och utmana dessa vidare tillsammans med kollegor och barn. Om vi istället skiftar fokus till 
systematiskt kvalitetsarbete innebär det att personalen har en skyldighet att dokumentera 
och utvärdera resultaten av barns lärande och utveckling i verksamheten. Det ska sedan 
föras in i någon form av mall där syftet är att förskolans organisation, innehåll och 
genomförande ska utvärderas gentemot nationella mål.  
 

Vår erfarenhet är att pedagogisk dokumentation ofta används i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Enligt skolverket (2017a) framgår det att pedagogisk dokumentation kan 
nyttjas som ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet om den används aktivt. Det 
kräver då att den blir läst med olika “glasögon” beroende på vad som eftersöks. Vi ställer 
oss frågande till vad det är som dokumentationen egentligen fokuserar på? Lärandet i 
stunden eller resultatet av aktiviteten som dokumenterats? Vi har kontinuerligt hört både 
pedagogisk dokumentation samt systematiskt kvalitetsarbete nämnas tillsammans i samtal 
med pedagoger. Som vi belyst ovan är däremot grundsyftet med dessa två 
begrepp/arbetssätt olika. En pedagogisk dokumentation ska baseras på det barnen är 
intresserade av för stunden och därefter reflekteras över med både arbetslaget och barnen. 
En dokumentation i syfte att utvärdera kvaliteten har istället fångat ett tydligt, 
förutbestämt resultat av ett mål. Regeringen beslutade 2017 att läroplanen för förskolan 
ska revideras, en av delarna som ska ses över är arbetet med uppföljning och utvärdering. 
De granskningar som Skolinspektionen utfört av kvalitetsarbetet har visat ojämna resultat 
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bland svenska förskolor. Orsaken är enligt dem att uppdraget är omfattande och otydligt.  
Revideringen förväntas leda till ett tydligare uppdrag med förhoppningen att landets 
förskolor ska få en jämnare och högre kvalitet. Skolverket (2017b) skriver att de kommer 
att kontakta bland annat förskollärare för att ta del av deras synpunkter inför revideringen. 
Det visar tydligt att det är ett område inom förskolan som behöver undersökas. Med det 
här som grund vill vi undersöka hur förskollärare uppfattar pedagogisk dokumentation i 
förhållande till det systematiska kvalitetsarbetet samt hur de uppfattar styrdokumenten i 
förhållande till dessa två begrepp.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur förskollärare uppfattar 
pedagogisk dokumentation i förhållande till systematiskt kvalitetsarbete samt deras 
användning i förhållande till styrdokumenten. Våra forskningsfrågor är: 

 Vilka uppfattningar ger förskollärare uttryck för gällande pedagogisk 
dokumentation samt systematiskt kvalitetsarbete - och hur uppfattas pedagogisk 
dokumentation i relation till systematiskt kvalitetsarbete? 

 Vilka uppfattningar om gällande styrdokument ger förskollärare uttryck för i 
förhållande till pedagogisk dokumentation samt systematiskt kvalitetsarbete? 

2 Bakgrund 

I följande kapitel presenteras vår litteratursökning, där vi avgränsat studien genom att 
söka efter relevanta artiklar och avhandlingar. För att bringa förståelse för pedagogisk 
dokumentation, systematiskt kvalitetsarbete och de skillnader och likheter som kan finnas 
presenteras därefter forskning och litteratur kring begreppen. Litteraturen har använts för 
att förklara vad begreppen innebär, medan tidigare forskning belyser vad som blivit 
undersökt och ansett vara väsentligt gällande pedagogisk dokumentation samt 
systematiskt kvalitetsarbete. Vi har även valt att belysa vad aktuella styrdokument och 
lagar beskriver om pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete, då det är 
förskolans främsta verktyg i sitt arbete. Slutligen kommer studiens teoretiska 
utgångspunkt fenomenografi, att belysas. 
 
För att hitta relevant forskning inom området utförde vi en litteratursökning via 
Mälardalens högskolas bibliotek. Vi använde oss av databaserna ERIC (ProQuest) och 
SWEPUB. De sökord som vi har använt oss av är bland andra: pedagogical documentation, 
systematic quality work, documentation, swedish, children, included, influence, involved, 
methods, child perspective, preschool, kindergarten, child*. Vi har även översatt sökorden 
till svenska. Orden har använts i flera olika kombinationer för att ge fler sökresultat. Vi har 
begränsat resultaten till forskning som är granskad (peer reviewed). Därefter har vissa 
artiklar uteslutits, men har istället gett oss nya sökord att använda eller refererat till annan 
forskning som varit användbar. I första hand sökte vi efter svenska studier, därefter 
utökade vi sökningen även till internationella studier. En konkret sökning på Proquest för 
att hitta internationell forskning kunde till exempel börja med sökorden: (pedagogical 
documentation) AND children OR included OR influence OR (child perspective) OR 
methods OR involved. Det gav 164 träffar. Därefter klickades “peer review” i och resultatet 
blev då 102 träffar. Därefter begränsades sökningen utefter utbildningsnivån “preschool 
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education” och då kom 15 träffar upp. En av dessa artiklar var användbar för vår studie 
utifrån denna begränsning. 

2.1 Pedagogisk dokumentation  

Enligt litteraturen som använts i den här studien kan pedagogisk dokumentation förstås, 
tolkas och användas på ett antal olika vis. Det som främst lyfts fram är att pedagogisk 
dokumentation kan användas som ett verktyg för att dokumentera och följa upp barnen 
och verksamheten i förskolan. Det kan även ses som ett förhållningssätt som pedagoger har 
i verksamheten. Begreppet kommer ursprungligen ifrån den pedagogiska filosofin Reggio 
Emilia som härstammar från Norra Italien. Inom Reggio Emilia finns en tro på barnet och 
arbetssättet genomsyras av att man utforskar och upptäcker tillsammans med barnen 
(Wallander, 2015). Vad det är som gör en dokumentation pedagogisk har problematiserats 
av ett flertal forskare, där Lenz Taguchi (2013) är en av de som främst problematiserar 
denna aspekt i området. Hon hävdar att en dokumentation inte blir pedagogisk förrän de 
vuxna helst tillsammans med barnen, tittar på, börjar reflektera och diskutera den. Innan 
dess är dokumentationen enbart en rad av observationer, filmer eller fotografier på saker 
som barnen gör i förskolans verksamhet menar forskaren. 

Essén, Björklund och Olsborn Björby (2015) anser att pedagogisk dokumentation kan 
användas som ett redskap i förskolans verksamhet. Dahlberg och Åsén (2011) lyfter fram 
samma tanke men väljer att kalla det för ett verktyg istället. Likt den förklaring som finns 
på Skolverkets hemsida (2017a), förtydligar Dahlberg och Åsén (2011) att verktyget kan 
användas av förskollärare i syfte att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans 
verksamhet. Skolverket (2012a) skapade ett stödmaterial för pedagogisk dokumentation, 
där de i motsats till Dahlberg och Åsén (2011) beskriver pedagogisk dokumentation som ett 
arbetssätt eller ett förhållningssätt som genomsyrar allt pedagogerna gör. Det går inte 
enligt stödmaterialet att enbart plocka ut vissa delar, eller nöja sig med ett foto på en vägg. 
Lenz Taguchi (2013) kombinerar dessa tankar och hävdar att arbetet med pedagogisk 
dokumentation dels är ett verktyg men också ett förhållningssätt. Det är något som aldrig 
kan anses som färdigt. Essén et al. (2015) hävdar att pedagogisk dokumentation är ett 
redskap som är uppbyggt av flera komponenter som gemensamt bildar en helhet. 
Komponenterna består av observation, dokumentation samt reflektion. Forskarna är 
tydliga med att det är en omöjlighet att dokumentera och fånga allt, genom pedagogisk 
dokumentation är det dock möjligt att fokusera på specifikt utvalda delar. Dels för att 
kunna se olika lärprocesser, dels för att se och bli mer medvetna om vad som sker i 
verksamheten för stunden. Det skapar ett förhållningssätt där vardagen förenas med det 
systematiska kvalitetsarbetet. Lenz Taguchi (1997) har i sin tidigare upplaga av boken 
Varför pedagogisk dokumentation skrivit att själva begreppet pedagogisk enligt henne inte 
får kopplas samman med kvalitetsarbetet när det kommer till dokumentationsprocesserna, 
sammanställd dokumentation eller uppföljande samtal. Forskarens argument är att det 
inte finns någon garanti att kvaliteten är bra nog, den kan vara allt från fantastisk till urusel 
trots att det benämns som pedagogisk dokumentation. Vidare skriver hon i den nya 
upplagan (Lenz Taguchi, 2013) att pedagogisk dokumentation börjar mitt i den 
verksamhetsförlagda undervisningen, den fångar något som redan har utförts i syfte att 
fundera över vad nästa steg blir i barnens utvecklingsprocess. 

2.2 Systematiskt kvalitetsarbete  

Systematiskt kvalitetsarbete benämns i den här studiens litteratur som en arbetsmetod för 
att bedöma den kvalitet som en förskolas verksamhet innehar. Håkansson (2013) beskriver 
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flera olika metoder på hur kvalitet kan observeras och dokumenteras, däribland nämns 
pedagogisk dokumentation, deltagande observationer, barnintervjuer samt portfolios. 
Metoderna är exempel på hur uppföljning kan ske. Utvärdering av förskolans kvalitet sker 
då via uppföljning av de metoder som pedagogerna använder sig av såsom pedagogisk 
dokumentation. Underlaget ska sedan analyseras och utvärderas i förhållande till 
nationella mål.  
 

Personalens kompetens och erfarenhet är något som lyfts fram som väsentligt i 
kvalitetsarbetet av en del forskarna. Syftet med kvalitetsarbetet förklaras däremot på lite 
olika vis i litteraturen. Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) skriver exempelvis att i 
kvalitetsarbete ska förskolans personal möta barnen i deras lärande. Vidare ska arbetet 
medföra bättre arbetsprocesser där personalen ska bli effektivare på att bedöma resultat 
och måluppfyllelser. Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) problematiserar att en 
bedömning av hur verksamheten bidragit till barns lärande är svårt, om de inte också får 
lägga fokus på det som sker med barnen. För att främja kompetensutvecklande insatser 
menar forskarna att förskollärare behöver lära sig att förändra sin förståelse av uppdraget. 
Det bör även förändra den syn förskollärare har på läroplanen och tillvägagångssättet de 
väljer att arbeta med för att främja barns kunnande. Vidare belyser Sheridan och Pramling 
Samuelsson (2016) att syftet med att skapa en läroplan för förskolan från början, var att ge 
förutsättningar för en förskola med hög kvalitet och som är likvärdig i hela landet. De 
skriver att när läroplanen infördes för förskolan var det vissa kommuner i Sverige som 
satsade stort på att kompetensutbilda sina arbetslag, andra arbetslag fick sätta sig in i 
läroplanen på egen hand. Forskarna hävdar även att en förskollärares förmåga att bedöma 
uppfyllelse av mål i förhållande till läroplansmålen beror helt på vilka kunskaper denne har 
sedan tidigare. Det ställer höga krav på att förskolläraren har en viss fördjupad kunskap i 
området. Arbetslagen i svenska förskolor behöver förbättra sig på att dokumentera, 
utvärdera och följa upp sina verksamheter. Det är av yttersta vikt att arbetet leder till 
förändringar i verksamheten, då dessa gör att barnens lärande i olika områden kan 
förbättras.  

2.3 Begreppens betydelse i styrdokumenten 

Styrdokument och lagar är de främsta verktygen som förskollärare använder i sitt arbete, 
därmed är det relevant för vår studie att beskriva på vilket sätt pedagogisk dokumentation 
och systematiskt kvalitetsarbete beskrivs i dessa. Skollagen, styrdokumenten och 
föreskrifterna följer en hierarki. Lagar, myndigheter och föreskrifter väger tyngst därefter 
följer aktuella styrdokument och allmänna råd i förskolans verksamhet. Förskolan har idag 
ett ansvar att följa skollagen (SFS 2010:800) samt gällande styrdokument. Begreppet 
pedagogisk dokumentation återfinns dock inte i skollagen eller i förskolans läroplan. Att 
förskolan ska dokumentera verksamheten systematiskt och kontinuerligt och att 
dokumentationen omfattar hur läroplansmålen vävs samman med det pedagogiska arbetet 
lyfts däremot fram i förskolans läroplan (Skolverket, 2016). 
 
I skollagen (SFS 2010:800) framhävs det att det systematiska kvalitetsarbetet ska 
genomföras under ansvar av förskollärare tillsammans med övrig personal. Arbetet ska 
dokumenteras och inriktningen på dokumentationen ska baseras på att de mål som finns i 
gällande lag uppfylls. Även Skolinspektionen (2017) och läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2016) belyser att verksamheten ska utvecklas utifrån nationella mål. 
Arbetslaget bör sträva efter att utvärdera och förbättra verksamheten. I förskolans läroplan 
(Skolverket, 2016) står det även att en förutsättning för utvärdering är att arbetet utförs 
systematiskt och kontinuerligt. I socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:9) 
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står det tydligt att det ställs krav rutinerna i ett kvalitetsarbete. De ska vara identifierade, 
beskrivna och fastställda. Det är viktigt då rutinerna påvisar hur aktiviteterna utförs samt 
hur ansvarsfördelningen i verksamheten ser ut. En viktig komponent i det systematiska 
kvalitetsarbetet är att kunna både beskriva och systematiskt dokumentera individens olika 
behov i verksamheten. Enligt SAOL (2017) innebär systematiskt något som är ordnat och 
planmässigt. Vidare handlar det om att fråga sig vad det är som fungerar, vad som inte 
fungerar alls och vad som skulle kunna göras bättre i framtiden. Hela arbetslaget behöver 
delta aktivt för att kvalitetsarbetet ska fungera effektivt (Skolinspektionen, 2017). I 
skollagen (SFS 2010:800) och läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) framgår det att 
granskningen av förskolan sker på en huvudmannanivå vilket för förskolan innebär 
kommunen och att det är förskolechefen som har ansvar för att arbetet följs på ett 
tillfredsställande sätt. Skolverket (2017c) skriver att en utveckling av förskolans kvalitet är 
ett arbete som ständigt pågår. Analyser och bedömningar av måluppfyllelserna är grunden 
för eventuella beslut om förbättringsåtgärder. Arbetet ska vara periodiskt återkommande 
och innehålla fyra faser: uppföljning, analys och bedömning, planering samt 
genomförande. När processen har genomgått de fyra faserna börjas arbetet om igen med 
ett nytt startläge. Startläget har alltid sin grund i nationella mål från skollagen och 
läroplanen. Systematiken i arbetet syftar till att faserna ska bilda en helhet, där varje fas är 
beroende av fasen innan och efter. 

Barn samt deras vårdnadshavare ska erbjudas delaktighet i arbetet enligt skollagen (SFS 
2010:800) och förskolans läroplan (Skolverket, 2016). Bra metoder för att underlätta 
delaktighet är barnintervjuer och föräldramöten menar Skolinspektionen (2017). Vidare 
står det i skollagen (SFS 2010:800) att barnen kontinuerligt ska stimuleras till att ta egna 
initiativ i frågor som rör dem och deras utbildning och att vidareutveckla verksamheten de 
tar del i. En annan viktig faktor som spelar in i arbetet är att förskolorna behöver utgå från 
sina egna behov och förutsättningar. Skolinspektionen (2017) hävdar att det inte går att 
skapa en mall som hela landet kan använda sig av. I skollagen (SFS 2010:800) framgår det 
att förskolecheferna själva får utforma mallar som passar deras förskola utifrån deras 
nuläge. Personalens rätt till kompetensutveckling tydliggörs även, vilket ska leda till att de 
är införstådda med innebörden av de föreskrifter som finns idag. Även i läroplanen för 
förskolan (Skolverket, 2016) står det om vikten av kompetens. Arbetslaget behöver ha 
kunskap om centrala begrepp såsom kunskap och lärande samt att det är det är 
förskollärarna som beskrivs som huvudansvariga. 

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation 
(Skolverket, 2012a) samt Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet (2012b) är 
allmänna råd och kommentarer som Skolverket gett ut som stödmaterial för att hjälpa 
förskollärare. Syftet är att visa olika sätt att tolka, förstå sig på och arbeta med de olika 
arbetssätten. Då pedagogisk dokumentation exempelvis inte nämns i skollagen eller 
förskolans läroplan är stödmaterialet ett bra hjälpmedel för att förstå grundsyftet. 
Skolverket (2012a) skriver att pedagogisk dokumentation dels används i syfte att fånga 
barns spontana intressen i verksamheten, det kan även användas som ett verktyg för att 
bedöma förskolans kvalitet. I första hand ska det ske tillsammans med barnen, deras 
reflektioner ger en grund att gå vidare på. Utifrån grunden ska arbetslaget utvärdera, 
reflektera och identifiera innehåll och problemområden för att utveckla kommande 
undervisning. Enligt Skolverket (2012b) ska det systematiska kvalitetsarbetet ses som en 
kontinuerlig process som pågår, där varje skede är beroende av och går in i varandra, 
dokumentation ingår i alla skeden. Systematiskt och kontinuerligt betyder att arbetet ska 
ske uthålligt och strukturerat, där huvudfokus är att skapa en långsiktig utveckling. 
Förskolechefen måste hitta en egen rutin och mall, där utgångspunkten alltid är att öka 
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måluppfyllelsen i relation till de nationella målen samt identifiera potentiella 
utvecklingsområden.  

De viktigaste kriterierna som vi kan se i styrdokumenten är att verksamheten kontinuerligt 
ska dokumenteras i syfte att utvärderas, utvecklas och förbättras enligt de nationella 
målen. Det är förskollärare som ansvarar för att arbetet genomförs med resten av 
arbetslaget. Barn och vårdnadshavare ska stimuleras till att ta en aktiv del i arbetet. 
Förskolechefen har istället ansvar för att arbetet genomförs men på ett tillfredsställande 
sätt. Syftet med utvärderingen är att hitta områden som kan utvecklas till det bättre och 
som sedan leder till att verksamheten får en god kvalitet. Pedagogisk dokumentation 
återfinns inte i något styrdokument förutom i de allmänna råd och kommentar som 
Skolverket (2012a) gett ut. Där förklaras det som en viktig del i verksamhetens 
utvärderingsarbete. Barnen ska vara delaktiga och att det är dem som utgör grunden för 
reflektionerna.  

2.4 Tidigare forskning rörande pedagogisk dokumentation 
i relation till systematiskt kvalitetsarbete 

Bath (2012) undersöker i en studie vilka anledningar, fördelar och nackdelar det finns med 
att involvera barn i dokumentationsarbetet på förskolan. Studien är utförd i England och 
syftar till att undersöka hur yngre barns deltagande i pedagogisk dokumentation ser ut. 
Samt i vilka former barnen bör göras delaktiga i. Bath (2012) skriver att även om 
bedömning ska ske i samtal med barn, har barns egna erfarenheter i studien visat att det 
tyvärr sker i begränsad mängd. Vidare skriver forskaren att tidigare forskning i England 
visat att dokumentationen av barns prestationer domineras av ett vuxet perspektiv och 
riktar sig främst till de vuxna. Väldigt sällan läggs fokus på barns delaktighet. Däremot 
beskriver forskaren ett projekt i studien, där motsatsen lyfts fram. Ett projekt där ett försök 
att framhäva barnens perspektiv inom pedagogisk dokumentation har utförts. Metoden 
som användes var en mängd bilder på aktiviteter med och av barnen med avsikten att locka 
fram diskussioner med barnen om vilka aktiviteter dem föredrar. Syftet med projektet var 
att erkänna att barnen själva bestämmer över sina egna erfarenheter och fantasier. Dock 
visade det sig att dokumentationen var utformad av och för en vuxen beskådan i slutändan. 
Dessutom liknande den en bedömning av ett resultat snarare än något som barn 
intresserat sig för. Några förskollärare som deltagit i projektet har kommenterat att 
tillvägagångssättet har sitt ursprung i tolkade och aktuella uppfattningar av styrdokument 
och lagar i England. Alnervik (2013) har i sin avhandling sökt att förstå hur lärandet 
förändrats i förskolan då pedagogisk dokumentation använts som verktyg under en längre 
tidsperiod. I sin avhandling lyfter även hon vikten av att arbetslaget utgår från barnens 
perspektiv i analysarbetet av dokumentationen. Enligt henne blir det svårt att se om 
barnen faktiskt lär sig något i verksamheten och vad barnen då behöver utveckla om de 
utgår ifrån ett vuxet perspektiv. 

Elfström (2013) har skrivit en avhandling med fokus på hur pedagogisk dokumentation 
kan användas i syfte att utveckla verksamheten kvalitativt och kontinuerligt. I 
avhandlingen redogör hon för att pedagogisk dokumentation helt enkelt synliggör de 
pågående aktiviteterna i förskolan. Dock framhäver författaren att pedagogisk 
dokumentation fångar ögonblick som inte redan har en bestämd tanke. Den ska fånga 
ögonblick som speglar vad barnen är engagerade av, finner intresse i och tycker om. Det är 
först efteråt som den kan fungera som underlag för annat arbete. Sheridan, Williams och 
Sandberg (2013) har i en studie undersökt vilken vikt svenska förskollärare lägger vid det 
systematiska kvalitetsarbetet. Resultaten visade att barnen ska ha stor delaktighet i arbetet 
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och att pedagogisk dokumentation betraktas som ett väsentligt verktyg för att inhämta 
kunskap. Kunskap om barns lärandeprocesser, förskollärares interaktion med barnen i 
dessa stunder samt utvecklingen av förskolans kvalitet. Kunskapen ska bidra till att 
barnens självkänsla stärks, att barnen får tillgång till de metoder av inlärning som passar 
dem bäst och som låter dem få ta en aktiv del i sitt eget lärande. Förskollärarna ska även bli 
medvetna om hur de kan närma sig, stötta, vägleda och utmana barnen vidare i sina 
lärandeprocesser. Genom att göra det blir förskolans kvalitet synlig för alla parter och 
barnens potential synliggörs. Forskarna beskriver att arbetet kräver verktyg såsom 
observation, dokumentation, reflektion, vägledning, diskussion och att hela arbetslaget är 
närvarande och delaktiga. Bjervås (2011) hänvisar dock till ett par dilemman i sin 
avhandling rörande pedagogisk dokumentation som bedömningsverktyg i förskolan. 
Resultatet i avhandlingen visar att förskollärare anser att det är svårt att veta på vilket sätt 
som dokumentationerna ska återkopplas till barnen. Arbetslaget tycker även att det är 
svårt att veta om det är händelsen som ska vara i fokus eller om det är barnet och hur de 
ska gå tillväga för att fortsätta utmana barnen. De upplever även att det finns en risk att 
störa barnen genom att dokumentera aktiviteterna. Maktperspektivet betonas också då 
barnen blir begränsande eftersom det är arbetslaget som väljer ut vad som ska återkopplas 
menar författaren. Sheridan et al (2013) hävdar att dokumentation av verksamheten ses 
som ett av många sätt att samla in information om barnen i förskolan och om aktiviteterna 
som de deltar i. Utvärdering däremot används för att granska och bedöma resultatet av ett 
avslutat projekt/tema i förskolan. Resultatet av studien som Sheridan et al. (2013) utförde 
visade att många förskollärare hade svårt att få grepp om vad det egentligen är som de ska 
utvärdera utifrån en dokumentation. Dokumentationsunderlag menade förskollärarna 
fanns i mängder och i olika former, den var även lätt att visa och prata om tillsammans 
med barnen. Studiens resultat visade även att majoriteten av förskollärarna 
dokumenterade på en kontinuerlig basis och ofta i samband med förbestämda aktiviteter 
och avslutade projekt. Resultatet visade ett komplicerat uppdrag med stora variationer i 
sätt att dokumentera på. Det krävs alltså enligt forskarna en specifik kompetens hos 
förskollärarna för att kunna dokumentera och utvärdera på det sätt som styrdokumentet är 
ämnat för. Det handlar om att använda sin kompetens för att utvärdera och välja relevant 
dokumentation till en aktuell situation. Vidare belyser forskarna att det inte ska behöva 
vara svårare än nödvändigt. En studie som Löfdahl (2014) utfört har sitt fokus i att studera 
förskollärarprofessionen i arbetet med systematiskt kvalitetsarbete. Huvudfrågorna kretsar 
bland annat kring hur förskollärarna hanterar krav på synliggörande och hur de presterar i 
det här arbetet. Löfdahl (2014) skriver att ordet osäkerhet är något som många 
förskollärare nämnde i uppföljande intervjuer som utförts efter hennes studie om 
kvalitetsarbete. Ordet yttrades i förhållande till vad, varför och för vem arbetet med 
systematiskt kvalitetsarbete egentligen är till för. Vidare skriver Löfdahl (2014) om ökade 
krav i arbetet med systematisk dokumentation av kvaliteten. Dessa ökade krav innebär att 
synliggöra, effektivisera och öka dokumentationsmängden vilket i sin tur har utvecklat till 
nya strategier bland annat i danska förskolor. Dessa strategier går dock ut på att minska 
mängden och inte göra det mer komplicerat än nödvändigt genom att fokusera på 
exempelvis ett ämne.  

Sheridan et al (2013) menar att en hög kvalitet inom förskolan är direkt länkad till den 
kompetens och professionalitet som förskollärarna har. Även om forskningen kring 
undervisning för barn i yngre åldrar har utvecklats med åren och det saknas fortfarande 
mycket inom området. Bland annat hur förskollärare tacklar och talar om systematiskt 
kvalitetsarbete i förskolan. Det behövs nya metoder och förhållningssätt i hur förskollärare 
kan bli bättre på att utveckla barns lärande i förskolan. Vallberg Roth (2015) förklarar i en 
delstudie att när det kommer till bedömning samt bedömningskompetens inom 
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målstyrningssystem i svensk förskola, finns det ett oerhört stort behov av mer forskning 
inom området. Delstudiens syfte var att kartlägga forskning mellan 2006-2014 som har sitt 
fokus på bedömning och dokumentation i förskolans verksamhet. Vallberg Roth (2015)  
lyfter fram bristen på forskning om hur en dokumentation kan kopplas till ett systematiskt 
kvalitetsarbete som därefter ska leda till verksamhetsutveckling. Gemensamt i den 
forskning som fanns i området och som granskats av Vallberg Roth (2014) var att det inte 
fanns tillräckligt mycket tid avsatt för att reflektera över dokumentation. Brodin och 
Renblad (2015) har skapat en enkät i syfte att undersöka hur förskollärare och barnskötare 
ser på den revidering av förskolans läroplan som skedde år 2010. Vidare ville Brodin och 
Renblad (2015) undersöka om förskollärarna och barnskötarna ansåg att de kunde utföra 
kvalitetsarbete baserat på läroplanen. En av punkterna i enkäten fokuserade på behovet av 
mer kunskap för att kunna utvärdera arbetet i relation till läroplansmålen. På denna punkt 
svarade 81 % av förskollärarna att de behöver mer kunskap gällande läroplanen för 
förskolan. Av dessa förskollärare ansåg 69 % att de dessutom behöver mer kunskap om hur 
de ska dokumentera i förhållande till gällande mål. Mer kunskap om hur dokumentation 
och utvärdering av arbetet bör ske efterfrågades av 67 % av förskollärarna. Resultatet av 
enkäten visade att det som påverkade kvaliteten mest i förskolan var förskollärarnas egen 
inställning och barngruppernas storlek. På frågan om förskolans läroplan har resulterat i 
synliga förbättringar i barns lärande och utveckling var resultaten utspridda, jämfört med 
resten av studien där resultaten låg likvärdigt på att de höll med lite eller helt. Däremot 
ansåg 87 % av förskollärarna i enkäten att läroplanen kunde vara ett stöd i arbetet med 
barn i behov av särskilt stöd. Enkätens resultat vittnade om ett behov av mer utbildning 
och kompetenshöjande insatser för att arbetet ska kunna utföras optimalt. 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning som finns inom vår studies valda område att 
det finns en brist på kunskap hos många förskollärare angående hur, varför och för vem 
pedagogisk dokumentation ska utföras. Den visar även på vikten av barns delaktighet, 
samtidigt som den belyser kritiska aspekter såsom de vuxnas maktperspektiv över barnen i 
dokumentationsprocessen. Vidare tar forskningen upp pedagogisk dokumentation som ett 
verktyg för att utveckla verksamheten vidare inom det systematiska kvalitetsarbetet. En 
kritisk aspekt är att pedagogisk dokumentation ska utgå från barnens intressen, medan 
kvalitetsarbetet ska utvärdera resultat av nationella mål. Arbetslaget behöver då besitta på 
den kompetens som krävs för att i första hand kunna utföra pedagogisk dokumentation i 
syfte att fånga något som barnen intresserar sig av, ur barnens perspektiv. Därefter kan 
den möjligen användas som underlag i kvalitetsarbetet om dokumentationen även påvisar 
ett resultat av ett mål. Om den inte gör det är det endast en dokumentation i 
utvecklingssyfte. Uppdraget tolkas enligt forskningen brett och uppfattas även enligt 
verksamma i förskolan på olika sätt. Med grund i ovanstående forsknings resultat är det 
väsentligt för oss att undersöka hur förskollärare uppfattar pedagogisk dokumentation och 
det systematiska kvalitetsarbetet samt hur pedagogisk dokumentation uppfattas i relation 
till det systematiska kvalitetsarbetet.  

2.5 Fenomenografi  

I vår studie har vi valt att utgå ifrån en fenomenografisk utgångspunkt. Marton och Booth 
(2000) beskriver att i en fenomenografisk studie är det en människas variationer av sätt att 
uppfatta någonting som är väsentligt att undersöka. Fenomenet är i högsta grad verkligt, 
men en människas beskrivning av det kommer alltid att vara ofullständigt. Syftet med 
fenomenografin är inte att hitta en unik essens i det som uppfattas. Det är variationen i de 
uppfattningar som utgör fenomenet som undersöks och vad dessa innebär för hur 
människan hanterar det. Därefter ska dessa uppfattningar delas in i lämpliga kategorier, 



 9 

som på ett tillförlitligt sätt beskriver variationen i sättet att uttrycka en uppfattning på. 
Larsson (1986) skriver att det finns två anledningar till att belysa en variation av ett 
fenomen. Antingen är syftet att belysa en studie av en kultur, då variationen tillför ett 
tillskott i kunskapen om fenomenet i sig. Eller så är syftet att belysa resultat som kan 
förändra den som läser dem, ge läsaren ett underlag för vidare reflektion. Reflektionen kan 
då förändra läsarens sätt att se på fenomenet. Beskrivningen av kategorierna i resultatet 
behöver då vara innehållsrik, fördjupad och välgjord. Larsson (1986) skriver även att de 
analyserade kategorierna till fördel kan belysas med ett citat som beskriver den generella 
uppfattningen inom kategorin. Vidare skriver han att uppfattningar om samma 
fokusområde kan särskiljas i två kategorier med ett citat som belyser hur uppfattningen 
byter infallsvinkel. Författaren hävdar även att en studie kan stärkas av att en oberoende 
part ser över kategorierna och jämför dessa mot det transkriberade materialet. Syftet med 
det här är att få ett tillförlitligt resultat som möjligt gällande de uppfattningar som 
uttryckts. Pramling Samuelsson (2015) förklarar att de resultat som framkommer beskrivs 
på en gruppnivå och skiljs åt från den enskilda individen. Forskningens utgångspunkt är 
unik då den är kvalitativ men även kan generera kvantitativa resultat. Då det är möjligt att 
addera antalet uppfattningar i en grupp för att försöka se vad som förekommer ofta eller 
sällan. Resultaten går då att gruppera i kategorier, för att i sin tur göra variationen av sätt 
att uppfatta ett fenomen på synligt. 

Marton och Booth (2000) beskriver vidare något som de kallar för första och andra 
ordningens perspektiv. Den första ordningen är uttalanden gjorda av människor om hur 
något är. Till exempel hur förskollärare arbetar med pedagogisk dokumentation. 
Uttalandet och informationen ligger i fokus. Inom fenomenografin används dock andra 
ordningens perspektiv. I vilket sätt människan uttalar sig om något återspeglas. Det vill 
säga på vilka sätt uppfattar förskollärare pedagogisk dokumentation. Första ordningen 
påstår något om ett fenomen, andra ordningen menar att samma påstående är någons 
tolkade erfarenhet av fenomenet. Uppfattningarna av andra ordningens perspektiv ska inte 
ses som åsikter, då en åsikt är något som väljs baserat på olika alternativ menar Larsson 
(1986). Uppfattningarna kan istället ses på som en oreflekterad grund till det som blir en 
åsikt i framtiden. Vidare citerar Larsson (1986) från Marton och Svensson (1978): 

“Uppfattningen står ofta för det som är underförstått, det som inte behöver sägas eller inte kan 
sägas, eftersom det aldrig varit föremål för reflektion. De utgör den referensram inom vilken vi 
samlat våra kunskaper eller den grund, på vilken vi bygger våra resonemang” (s. 21) 

3 Metod 

I nedanstående kapitel kommer vi att beskriva vilka metoder och vilket urval vi har använt 
oss av för att samla in material till vår studie. Vidare kommer vi att beskriva hur vi har gått 
tillväga för att samla in vårt material och hur vi sedan bearbetat det för att analysera fram 
kategorierna. Slutligen förklarar vi hur de etiska aspekterna beaktats i urvalet samt vilken 
tillförlitlighet vi anser att vår studie har. 

Vi har valt att använda oss av en fenomenografisk utgångspunkt i vår studie då den är 
lämpad för studiens syfte. Vi vill undersöka hur förskollärare uppfattar pedagogisk 
dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete samt hur pedagogisk dokumentation 
används i relation till det systematiska kvalitetsarbetet. Vi vill även undersöka hur 
förskollärarna använder dessa i relation till aktuella styrdokument. En fenomenografisk 
utgångspunkt kommer att hjälpa oss att kategorisera variationerna i deras uppfattningar 
för att få en tydligare överblick av resultatet. 
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3.1 Metodval 

I vår studie har vi valt att undersöka vilka uppfattningar förskollärare uttrycker om 
studiens begrepp och för att kunna ta reda på det valde vi att utföra kvalitativa, 
semistrukturerade intervjuer som metod. Betoningen ligger framförallt vid insamling av 
ord inte mängden svar (Bryman, 2011). Metoden passar därför in väl med en 
fenomenografisk utgångspunkt som syftar till att urskilja variationer i uppfattningar, 
istället för att söka efter svaret på en fråga enligt Marton och Booth (2000) samt Larsson 
(1986). 

Vi skapade en intervjuguide utifrån studiens valda fokusområde, denna användes som 
underlag vid intervjuerna. Vi utformade öppna frågor med eventuella följdfrågor, för att ge 
förskollärarna möjlighet att svara så detaljerat och utförligt som möjligt (Bryman, 2011). 
Frågorna testades i en första pilotintervju. Anledningen till det var för att undersöka hur 
väl frågorna passade för det vi söker efter i vår studie. Vi kunde därför utvärdera vad som 
kändes passande och vad som kanske behövde åtgärdas. Pilotintervjun gick över förväntan 
och i slutändan valde vi att enbart lägga till en följdfråga (se bilaga 2). Frågan baserades på 
de svar som den första förskolläraren uttryckte under pilotintervjun. Bryman (2011) skriver 
att en pilotstudie är bra av många olika skäl. Bland annat för att det ger oss som intervjuar 
vana och säkerhet i hur vi ska ställa våra frågor. Vår ordningsföljd var inte helt 
förutbestämd, utan anpassades utifrån förskollärarens svar vid intervjutillfället. 
Förskollärarna ombads även att fundera på frågorna enskilt och inte tillsammans med sina 
kollegor, för att få så unika svar och så många variationer som möjligt. 

3.2 Urval 

Vi baserade vårt urval utifrån ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Deltagarna i studien 
är således utvalda för att de var personer som fanns tillgängliga för oss. Sannolikheten var 
stor att dessa personer skulle vara intresserade av att svara då de redan hade en personlig 
koppling till oss. Bryman (2011) skriver att information ofta måste införskaffas från den 
källa som finns tillgänglig. Att skapa en generalisering utifrån ett sådant urval är omöjligt 
och de kan heller inte ses som representativa för hela förskolans verksamhet. Däremot kan 
de leda till framtida diskussioner om fenomenet som undersöks (Larsson, 1986). Vi 
intervjuade åtta förskollärare från tre olika kommuner i mellersta Sverige. Förskollärarna 
är kvinnor mellan åldrarna 32 år och 57 år. Den första som examinerades som förskollärare 
blev det år 1986 och den sista examinerades år 2016. De har studerat på olika 
högskolor/universitet och utbildningens längd har varierat från 1,5 till 3,5 år. 

Studien har sin grund i en fenomenografisk utgångspunkt vilket gör att dessa variationer 
av utbildningar kan ge en grund för diskussion av de resultat vi fått. Då vi inte vet om 
utbildningarnas exakta innehåll kan vi inte använda det som grund till analys av 
intervjusvaren, men de visar en tydlig och intressant variation av utbildningsbakgrunder 
hos förskollärarna (se tabell 1). Då allt arbete i förskolan utgår från förskolans läroplan 
(Skolverket, 2016), kan det således vara intressant att diskutera om deras uppfattningar 
kan skilja sig beroende på om de började arbeta innan eller efter läroplanens tillkomst. De 
som började arbeta på 80–90-talet följde allmänna råd som kallades pedagogiskt program 
för förskolan (Socialstyrelsen, 1987). Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) utkom 
1998 och har sedan dess reviderats ett par gånger varav den sista revideringen skedde år 
2016. Majoriteten av studiens deltagande har arbetat under stora förändringar och ett par 
har börjat arbetat som förskollärare efter läroplanens förändringar redan verkställts.  
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Av de som tillfrågats att delta i studien var det var två förskollärare som tackade nej till att 
delta i studien på grund av tidsbrist. Vi tillfrågade istället två andra förskollärare som 
tackade ja. Även dessa förskollärare tillfrågades utifrån ett bekvämlighetsurval.  
 
Tabell 1. Urvalsgrupp  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamling har skett genom kvalitativa intervjuer som därefter transkriberats. 
Intervjuerna genomfördes på de förskolor som förskollärarna arbetar på, i form av enskilda 
intervjuer. Mobiltelefoner användes för att göra röstinspelningar, för att få med saker som 
annars är lätta att missats om de transkriberats manuellt under tiden (Bryman, 2011). 
Frågorna och följdfrågorna baserades helt och hållet på förskollärarnas svar, därmed blev 
inte ordningsföljden lika för alla intervjuer. Bryman (2011) menar vidare att den som 
intervjuar behöver vara flexibel under intervjuns gång. Att det är av betydelse att följa upp 
de svar som dyker upp och anpassa sig till den som blir intervjuad. 

3.4 Databearbetningsmetod 

Larsson (1986) har utformat en arbetsordning att följa i arbetet med en fenomenografisk 
studie. Det första steget är att hitta ett avgränsat område att undersöka. Nästa steg är att 
urskilja väsentliga aspekter av området. En litteratursökning genomfördes bland 
kurslitteratur och tidigare forskning för att urskilja dessa. När vi hade gjort det gick vi 
sedan vidare till intervjuer som är det tredje steget. Efter genomförandet skrevs de 
transkriberade intervjuerna ut (fjärde steget) och den första bearbetningsfasen inleddes. 
Det ledde vidare till steg fem som innebar en genomläsning av intervjuerna, detaljerat för 

Förskollärare Examinerad Läroplan/Pedagogiskt 
program för förskolan 

1 1986 Pedagogiskt program 

2 1995 Pedagogiskt program 

3 1992 Pedagogiskt program 

4 2008 Läroplan 

5 1988 Pedagogiskt program 

6 1992 Pedagogiskt program 

7 1992 Pedagogiskt program 

8 2016 Läroplan 
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att kunna identifiera förskollärarnas uppfattningar om begreppen pedagogisk 
dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete samt hur pedagogisk dokumentation 
uppfattas i relation till det systematiska kvalitetsarbetet. Det sjätte steget innebär en 
redovisning av kategorierna. Larsson (1986) skriver att det med fördel kan göras med hjälp 
färgkodning. Genom att markera med olika färgkoder (se bilaga 3) blev det lättare att 
urskilja övergripande kategorier. En samordning av kategorierna i deras gemensamma 
utfallsrum framkom här, vilket är det sjunde och sista steget i arbetsordningen. Därefter 
valdes två huvudkategorier ut inom pedagogisk dokumentation, två inom det systematiska 
kvalitetsarbetet och två inom styrdokumentens roll i det hela. Varje huvudkategori 
tilldelades en egen underkategori. Enligt Larsson (1986) är det fördelaktigt att låta en 
oberoende part granska de utvalda kategorierna i relation till det transkriberade 
materialet. Vår utvalda oberoende part fick läsa dessa kategorier och det transkriberade 
material som utgjort analysen och kategorierna. Efter detta fick vi tips på vad som behövde 
förtydligas eller bytas ut. Kategorierna bearbetades då om efter detta, i form av tydligare 
rubriker och innehåll. Huvudkategorierna och underkategorierna fokuserar på hur 
förskollärarna uppfattar begreppen pedagogisk dokumentation och systematiskt 
kvalitetsarbete. I resultatsammanfattningen valde vi sedan att beskriva och tydliggöra 
uppfattningen om pedagogisk dokumentation i relation till det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

3.5 Studiens tillförlitlighet 

Bryman (2011) skriver att en studie ska baseras på begrepp såsom reliabilitet (en studies 
pålitlighet) och validitet (rätt metod för syftet). Den externa reliabiliteten har i vår studie 
stärkts genom att intervjuguiden kan följas en andra gång i syfte att ställa uppfattningarna 
i de olika studierna mot varandra. En analys av det som är underförstått i de variationer 
som visar sig (Larsson, 1986) kan skapa förståelse för hur och varför de som intervjuas 
hanterar fenomenet som de gör. Bryman (2011) hävdar att kvalitativa studier kan innehålla 
en överenskommelse mellan de medforskare som finns om hur det insamlade materialet 
kan tolkas. Det kallas för intern reliabilitet och det är något vi har valt att göra för att 
underlätta processen. Vi har delgett varandra den bakgrundsinformation om varje 
förskollärare som vi känt varit nödvändig. Det har medfört att vi fått en större insyn i alla 
intervjuer, även om vi båda inte varit närvarande vid varje tillfälle. Tack vare att vi har 
baserat vår studie på ett bekvämlighetsurval har vi spenderat långa perioder på 
förskollärarnas arbetsplatser. Det har medfört att vi i större grad kan säkerhetsställa att 
uppfattningarna och våra tolkningar av det transkriberade materialet stämmer överens 
med varandra. Denna försäkran kallas för intern validitet. Extern validitet innefattar en 
studies generaliserbarhet, vår studie tillför istället olika sätt att se på och förstå samma 
fenomen. Genom att skildra de variationer av uppfattningar angående studiens begrepp 
kan vi öppna upp för framtida diskussioner och reflektioner (Larsson 1986). Därmed kan 
studien visa på hur olika förskollärare tolkar och uppfattar något, och varför och hur det 
påverkar deras sätt att arbeta. Diskussionen som det här medför kan leda till en djupare 
och mer enad förståelse för pedagogisk dokumentation i förhållande till systematiskt 
kvalitetsarbete. 

3.6 Etiska Aspekter  

I denna studie har Vetenskapsrådets forskningsetiska krav och aspekter använts. Bryman 
(2011) förtydligar och förklarar de fyra övergripande krav som Vetenskapsrådet anser att 
en studie ska förhålla sig till. Det första är informationskravet som innebär att studiens 
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deltagare ska informeras om syfte, moment, frivilligheten i deltagandet samt att de kan 
avbryta när som. Vi valde innan påbörjandet av intervjuerna att lämna ut ett missivbrev (se 
bilaga 1) till alla deltagande förskollärare, där vi hade skrivit om studiens syfte och vad 
studien innebar för dem och oss. Det framgick att de är anonyma hela tiden, att de har rätt 
att ångra sig närsomhelst under studiens gång samt avbryta intervjun om det önskas, att 
deras deltagande var fullständigt frivilligt. Det andra är samtyckeskravet som innebär att 
deltagarna måste bekräfta sitt deltagande. Vi spelade in deras samtycke via ljudupptagning 
under intervjuns gång. Vi upprepade det som stod i missivbrevet och varje deltagare fick 
muntligt beskriva att de var medvetna om syftet och att de ville delta. Anonymiteten 
innebär att deras namn, förskolans namn samt orten de arbetar i inte kommer att nämnas 
någonstans i studien. Istället har vi använt oss av termen “förskollärare 1-8” där det känts 
nödvändigt. Det tredje är konfidentialitetskravet som innebär att allt material som vi 
samlar in ska behandlas med yttersta försiktighet och konfidentialitet. Det innebär även att 
obehöriga inte ska kunna ta del av materialet. Vetenskapsrådet (2011) beskriver dock att 
det finns undantag där material som samlats in till en studie kan spridas utanför studien. 
Undantagen innefattar situationer som befogar att en utomstående får insyn i det 
insamlade materialet. Ett exempel kan vara i syfte att bedöma resultatets tillförlitlighet. I 
vårt fall stämmer det då vi har låtit en oberoende part (Larsson, 1986) granska det 
insamlade materialet i syfte att jämföra det mot de kategorier vi valt ut, utifrån en 
fenomenografisk utgångspunkt. Efter att vi formulerat och delat ut missivbrevet 
fördjupade vi oss i det Larsson (1986) skrivit om fenomenografi. Då bestämde vi oss för att 
använda oss av en oberoende part och valde därför att meddela alla förskollärare om 
ändringen. Vi frågade om de var bekväma med ändringen och fick skriftliga godkännanden 
innan vi gick vidare med denna process. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet som 
innebär att informationen vi samlar in enbart kommer att användas till studien och har 
inget annat syfte. Under några intervjuer förekom det att andra personer gick in i rummet, 
vi valde då att pausa ljudinspelningen för att säkerhetsställa att ingen som inte godkänt att 
delta i studien kom med. Vi återupptog därefter intervjun och upprepade om nödvändigt 
det sista som sades, för att inte missa något i transkriberingen efteråt. Ett par förskollärare 
kände obehag av att bli inspelade och ville därför pausa för att tänka över frågan emellanåt. 
Det respekterades givetvis då det inte påverkade studien annat än att informanten kände 
sig respekterad. 

4 Resultat och analys  

I resultatavsnittet presenteras det insamlade, bearbetade och analyserade resultatet med 
utgångspunkt i studiens två forskningsfrågor. Resultatet består av uttolkade kategorier 
utifrån uttryckta uppfattningar. Resultaten förtydligas först i tre modeller (se Fig:1, Fig:2 
och Fig:3). Efter resultatet redovisas en kort resultatsammanfattning.  
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4.1 Fenomenografiska modeller över förskollärarnas 
uppfattningar:  
De uppfattningar som deltagarna i studien uttryckte presenteras i tre analysmodeller. 
Uppfattningarna är uppdelade utifrån kategorier. Uppfattningarna är placerade i rutor där 
huvudkategorier presenteras överst och underkategorier underst. Kategorierna förklaras 
tydligare i avsnitt 4.1.1. 

Figur 1      Figur 2 

Figur 3  
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4.1.1 Presentation av kategorierna 

Utifrån det transkriberade materialet kunde vi urskilja två huvudkategorier (H1 & 
H2) med respektive underkategorier (U1 & U2) gällande pedagogisk dokumentation: 
  

H1: Pedagogisk dokumentation är ett arbete som synliggör det som sker i 
verksamheten. 
U1: Pedagogisk dokumentation är ett arbete som kan synliggöra det som behöver 
utvecklas i verksamheten. 
H2: Pedagogisk dokumentation kan ses med olika ögon. 
U2: Pedagogisk dokumentation med barnen som inspirationskälla. 
Inom det systematiska kvalitetsarbetet urskildes två huvudkategorier (H3 & H4) med 
respektive underkategorier (U3 och U4): 
  

H3: Systematiskt kvalitetsarbete är ett arbete med skriftliga processer. 
U3: Den skriftliga processen ska ske kontinuerligt. 
H4: Systematiskt kvalitetsarbete är ett arbete med reflektioner och diskussioner i 
arbetslaget. 
U4: Arbetet med reflektioner och diskussioner ska leda till en samsyn på 
styrdokumenten. 
 

Utifrån det transkriberade materialet kunde vi urskilja en huvudkategori (H5) och en 
underkategori (U5) gällande styrdokumentens roll i arbetet med pedagogisk 
dokumentation och det systematiska kvalitetsarbetet: 

H5: Verksamheten i förskolan ska dokumenteras utifrån läroplanens strävansmål 
U5: Dokumentationsmetoden avgör vilket syfte strävansmålet har 
  

Vi har valt att belysa varje kategori med ett passande citat från intervjuerna, för att 
illustrera för läsaren hur uppfattningen rubricerats via analys. Vi valde ut huvudkategorier 
och underkategorier för att uppfattningarna fokuserade på samma fenomen. Det förklaras 
efter varje huvudkategori, sedan påvisas skillnaden i infallsvinklar med ett ytterligare citat 
under underkategorins rubrik (Larsson, 1986). Resultatens kategorier delades upp utifrån 
begreppen pedagogisk dokumentation, systematiskt kvalitetsarbete samt styrdokumentens 
roll för läsvänlighetens skull. Vidare är resultaten presenterade främst på gruppnivå, och 
har skilts från individerna. Vissa individer kan dock ge uttryck för mer än en uppfattning, 
och det kan då vara relevant att lyfta den variationen i kategorin (Pramling Samuelsson, 
2015). Enligt Larsson (1986) har vi tolkat uppfattningarna utifrån det som är underförstått, 
det som inte alltid måste sägas högt. Variationerna i kategorierna är det som är centralt, då 
vi vill ge läsaren ett unikt underlag för vidare reflektion i förståelsen för studiens begrepp. 
Uppfattningarna är beskrivna i resultat och analys utifrån andra ordningens perspektiv 
(Marton och Booth, 2000). Då variationerna av uppfattningar skiljer sig i antal i varje 
kategori har vi valt att förtydliga hur många av förskollärarna som delar en viss uppfattning 
på följande sätt:             

 Ett par: 2 förskollärare 
 Flertal: Cirka 3 förskollärare 
 Hälften: 4 förskollärare 
 Majoriteten: Mellan 5 till 7 förskollärare 
 Samtliga: Alla 8 förskollärare 
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4.2 Pedagogisk dokumentation 

H1: Pedagogisk dokumentation är ett arbete som synliggör det som sker 
i verksamheten. 
 

Samtliga förskollärare gav uttryck för uppfattningen att de på ett eller flera sätt 
dokumenterar vad de gör i verksamheten. Det var den mest framträdande uppfattningen 
som uttrycktes i samband med begreppet pedagogisk dokumentation. En underkategori 
som framkom här var att dokumentationen även kan ses som ett verktyg i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Huvudkategorin och underkategorin innefattar en dokumentation av 
verksamheten. Underkategorin utvecklar uppfattningen om dokumentationen till att den 
även kan användas i kvalitetsarbetet om den används rätt. Citatet vi använder för att belysa 
huvudkategorin är: 

Jaa, man börjar ju med att få något material [...] Man filmar eller fotar eller så [...] Man kan ju 
observera också och sen så kan man ju välja och arbeta vidare med materialet (Förskollärare 4) 

Förskollärarna nämnde observationer, anteckningar, foto, film samt förskoleappen1  som 
metoder för dokumentation. Även utvecklingssamtal nämns, då pedagogisk dokumentation 
ligger till grund för och används under samtalet med vårdnadshavare. Ett par förskollärare 
nämnde barnintervjuer i förbifarten, men att de inte används särskilt flitigt idag. Delar av 
den pedagogiska dokumentationen menar förskollärarna hamnar på förskolans väggar, i 
barnens pärmar i verksamheten och i förskoleappen bland annat. Materialet hamnar även i 
förskollärarnas egna pärmar och mappar. Materialet föreställer barnens teckningar, 
planerade och spontana aktiviteter med barnen, barnens utveckling i olika områden, filmer 
på barnen i olika situationer som även kan används i konflikthanteringssyfte. Samtliga 
förskollärare svarade att de såg många fördelar med pedagogisk dokumentation. Att den 
ses som en fokuspunkt i verksamheten som leder till diskussioner och skapar förståelse för 
det som händer i verksamheten. Det är ett sätt där förskollärarna kan få syn på barnens 
utveckling. Ett par förskollärare nämner även pedagogisk dokumentation som en del i 
synliggörandet av barn i behov av särskilt stöd. De menar på att dokumentationen kan göra 
behovet av stöd tydligt, men även på vilket sätt. Här lyfts även pedagogisk dokumentation 
som en del i arbetet med andra myndigheter, att den fungerar som ett verktyg för att låta 
utomstående ta del av barnets vistelse i verksamheten. På frågan om hur resultatet av den 
pedagogiska dokumentationen synliggörs, uttryckte majoriteten av förskollärarna att det är 
mycket för deras egen del. 
 

U1: Pedagogisk dokumentation är ett arbete som kan synliggöra det som 
behöver utvecklas i verksamheten. 

För att belysa skillnaden mellan huvudkategorin och underkategorin har vi valt följande 
citat: 

Därmed tänker jag att ett aktivt arbete med pedagogisk dokumentation leder till ett mer smart 
och tidseffektivare kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling (Förskollärare 8) 

Majoriteten av förskollärarna gav uttryck för att pedagogisk dokumentation kan ses som ett 
verktyg i kvalitetsarbetet. Ett par förskollärare svarade det konkret på frågan kring vilka 

                                                   

1 https://forskoleappen.se/Account/Login?ReturnUrl=%2f Används av förskolor för att förenkla 
dokumentationsarbetet. Appen är framtagen i samarbete mellan Sveriges Förskolors 
Friskoleförbund, Caperio samt Samvima Gruppen 

https://forskoleappen.se/Account/Login?ReturnUrl=%2f
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verktyg de använde i kvalitetsarbetet, medan ett flertal uttryckte det i samband med hur de 
arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Ett flertal förskollärare nämner dock att det 
fungerar bättre i teorin än i praktiken. Hinder i arbetet är stora barngrupper och för lite tid 
för att genomföra de tankar och diskussioner som uppstår under planeringstiden. Det 
händer att tankarna ofta rinner ut i sanden och aldrig blir genomförda, menar 
förskollärarna. De står på stående fot och diskuterar hur de ska gå vidare, men det kommer 
inte alltid med i den pedagogiska dokumentationen. Ett par förskollärare lyfter fram att 
pedagogisk dokumentation ska användas i kvalitetsarbetet. Att de tar med sig en bild, en 
text eller annan dokumentation vidare in i kvalitetsarbetet, som sedan blir underlag för 
reflektion och utvärdering. Förskollärarna tillfrågades även om de ansåg att 
kvalitetsarbetet genomsyrar hela verksamheten, vilket majoriteten av dem ansåg att den 
gjorde. 

Analys 
Samtliga förskollärare är i huvudkategorin, pedagogisk dokumentation är ett arbete 
som kan synliggöra det som behöver utvecklas i verksamheten, helt eniga om hur 
pedagogisk dokumentation utförs. Det finns inga motsättningar eller uttryckta hinder 
för att denna del av arbetet ska fungera. Vi tolkar det som underförstått att 
pedagogisk dokumentation är ett verktyg eller arbetssätt som går att använda med 
olika metoder och i olika syften. Inom uppfattningen nämns otaliga variationer av 
exempel på vad pedagogisk dokumentation kan belysa och användas för. En tolkning 
av den uppfattningen är att det beror på vad förskolläraren vill synliggöra för 
stunden. Underkategorins uppfattning, pedagogisk dokumentation är ett arbete som 
kan synliggöra det som behöver utvecklas i verksamheten, tolkas som att 
majoriteten av förskollärarna anser att pedagogisk dokumentation även går in i det 
systematiska kvalitetsarbetet. 
  

H2: Pedagogisk dokumentation kan ses med olika ögon. 
  

Samtliga förskollärare gav uttryck för uppfattningen att det är möjligt att se på pedagogisk 
dokumentation utifrån olika synsätt. Det beror främst på vad förskolläraren väljer att söka 
efter. En underkategori som framkom här var att barnen också bör delta i reflektionen av 
dokumentationen. Huvudkategorin och underkategorin innefattar en reflektion av 
verksamhetens dokumentation. Underkategorin utvecklar dock uppfattningen om 
dokumentationens reflektion till att den även ska ske i samverkan med barnen för att den 
ska bli pedagogisk. Citatet vi använder för att belysa huvudkategorin är: 

Men du kan titta på samma dokumentation med t.ex. Matteglasögon och då ser du en sak eller 
så tittar du på dokumentationen med naturvetenskapsglasögon och då ser du en annan sak, eller 

genusglasögon eller vad som helst. Du kan få hur mycket, du väljer själv (Förskollärare 5) 

De olika faktorer som förskollärarna uttrycker påverkar hur de ser på pedagogisk 
dokumentation är bland annat barnens ålder, hur många barn som är i en bild, om 
det är en planerad eller spontan stund som dokumenteras. Samtliga förskollärare 
uttrycker att det går att titta på en dokumentation utifrån många synsätt. De anser att 
samma film först kan tittas på utifrån matematik, och sedan kan samma film ses en 
gång till fast med naturvetenskap eller genus som fokus som exempel. Majoriteten av 
förskollärarna som gett uttryck för denna kategori menar att de ofta har bestämt sig i 
förväg. De vet vad de vill göra eller leta efter, och dokumenterar därefter för att fånga 
upp det. De nämner sedan att de synliggör den planerade aktiviteten och syftet, 
antingen till föräldrar eller för barnen. Enligt förskollärarna kan föräldrarna få se 
dokumentation av en aktivitet med matematik, medan förskollärarna också har 
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uppfattat genus, samspel och matematik i samma underlag. De väljer dock att ofta 
avgränsa för enkelhetens skull. 
  

U2: Pedagogisk dokumentation med barnen som inspirationskälla. 
  

För att belysa skillnaden mellan huvudkategorin och underkategorin har vi valt följande 
citat: 

Att man ändå tar tillvara på deras synpunkter och deras idéer och att man utgår ifrån barnen på 
ett proffsigt sätt om man säger. För jag kan inspirera och tycka att vissa saker är jättekul, men 

om det inte kommer ifrån barnen så blir det oftast bara den aktiviteten (Förskollärare 6) 

Majoriteten av förskollärarna gav uttryck för uppfattningen att en dokumentation inte blir 
pedagogisk förrän barnen är delaktiga i reflektionen. De menade vidare att det kräver ett 
förhållningssätt hos dem som förskollärare där barnen faktiskt görs delaktiga. 
Delaktigheten ska enligt förskollärarna bestå av samtal med barnen om dokumentation 
eller aktiviteter. Att barnen får tycka, tänka och fundera över det vad de ser och bidra till 
att förändra eller förbättra verksamheten. Barnen och pedagogisk dokumentation blir ett, 
de går hand i hand. Lämnas de utanför är det enbart dokumentation. Ett par förskollärare 
som gav uttryck för denna uppfattning gav även uttryck för en annan verklighet i praktiken. 
De hävdade att det var viktigt att göra barnen delaktiga, men att det var ett tag sedan som 
de arbetat med barnen i deras arbetslag. De upplever att tidsbrist och stora barngrupper är 
några av de svårigheter som finns för att möjliggöra uppdraget med barnen. Förskollärarna 
uttrycker en vilja att förändra det och att göra barnen mer delaktiga. De pratar om metoder 
såsom barnintervjuer som konkreta exempel för att göra barnen mer delaktiga. En 
förskollärare lyfter fram att de vuxna har makt över barnen och är rädd att många arbetslag 
fotar och filmar barnen utan att tillfrågas. 

Analys 
Huvudkategorin, pedagogisk dokumentation kan ses med olika ögon, belyser 
uppfattningen som samtliga förskollärare delade om granskningen av pedagogisk 
dokumentation. I en granskning av en pedagogisk dokumentation kan förskollärarna 
se och koppla till alla strävansmål i läroplanen. En medveten avgränsning utförs dock 
ofta till ett kunskapsområde eller fokusområde. Vi tolkar det som underförstått att 
förskollärarna gör det för att förenkla arbetet främst för dem själva. En variation i 
huvudkategorins uppfattning är hur arbetet egentligen synliggörs och för vem. En 
tolkning av variationen är att det finns motivation till förändring och utveckling, men 
kompetensen för hur det ska ske är begränsad. En tolkning av underkategorin, 
pedagogisk dokumentation med barnen som inspirationskälla, är att pedagogisk 
dokumentation kräver barns åsikter och reflektion. Däremot är inte barnen delaktiga 
i alla lägen, vi tolkar det därför som underförstått att en del av uppfattningarna i 
denna kategori speglar ett par förskollärares vilja mer än deras agerande i praktiken. 
De vill göra barnen delaktiga, men de lyckas inte hela vägen av olika anledningar. Vi 
kan även koppla det till en underförstådd tolkning av maktperspektivet när 
förskollärarna lyfter fram att det ibland fotas och filmas mycket på avdelningen och 
att det då ibland glömmer bort att fråga barnen om de tycker att det är okej. Det är 
således de vuxna som sätter ramarna för vad som sker i verksamheten, utan att göra 
barnen delaktiga. Vår slutgiltiga tolkning av pedagogisk dokumentation är att 
förskollärarna är eniga om att de ska dokumentera verksamheten, men för vem, när, 
var och hur är frågor som de inte är helt eniga om. De uppvisar en tydlig variation av 
sätt att tolka dessa frågor på.   
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4.3 Systematiskt kvalitetsarbete  

H3: Systematiskt kvalitetsarbete är ett arbete med skriftliga processer. 
 

Samtliga förskollärare gav uttryck för uppfattningen att det systematiska kvalitetsarbetet 
ska dokumenteras skriftligt. Det som dokumenteras ska utgå ifrån läroplanen och de 
nationella mål som förskolan arbetar utifrån. En underkategori som framkom här var att 
den skriftliga dokumentationen bör ske på en regelbunden basis. Huvudkategorin och 
underkategorin innefattar skriftlig dokumentation av något slag. Underkategorin 
utvecklar dock uppfattningen om skriften till att den bör ske kontinuerligt för att den ska 
vara systematisk. Det här citatet använder vi för att belysa huvudkategorin: 

Vi har på datorn ett material som ligger, där vår chef har gjort funderingar och tankeställningar. 
Vi skriver ner hur vi arbetar med barnen i de dokumenten (Förskollärare 1) 

I det systematiska kvalitetsarbetet används olika hjälpmedel för att dokumentera 
verksamheten. Observationer, foto och film är några av dessa hjälpmedel. De används som 
underlag för det skriftliga, systematiska kvalitetsarbetet. Utvecklingssamtal och 
föräldramöten var även något som majoriteten av förskollärarna uttryckte tillhörde det 
systematiska kvalitetsarbetet. Samtliga förskollärare lyfte fram att det material eller den 
mall de använde för sin skriftliga dokumentation, var utformad av deras chef. Vissa 
förskolechefer har prövat olika mallar under årens gång. Vidare nämner ett par 
förskollärare att förskolechefen utvecklat en likadan dokumentationsmall för alla förskolor 
i deras kommun. Syftet med att den är likadan är att få en jämnare kvalitet i förskolorna. 
Alla mallar utgick från läroplansmål eller nationella mål som kommunen har bestämt åt 
förskolorna. Sedan är dessa mål avgränsade av arbetslagen och cheferna för att de ska 
passa varje förskolas aktuella barngrupper. I mallen där de avgränsade/konkretiserade 
målen finns har chefen skrivit punkter som arbetslaget ska utgå ifrån när de fyller i sina 
resultat. Punkterna består av frågeställningar som syftar till att hela arbetslaget ska tänka 
efter varför de agerat som de gjort, hur de tänker kring bemötande av barnen och hur de 
tänker arbeta för att fortsätta utmana barnen som några exempel. Att chefen varit aktiv och 
delaktig i det här arbetet var en uppfattning som majoriteten av förskollärarna uttryckte sig 
om. Under intervjuerna framkom det att majoriteten av förskollärarna inte hade 
kännedom om det stödmaterial som finns för det systematiska kvalitetsarbetet. Ett par 
hade hört talas om det, men kände inte till innehållet, dock visades ett intresse för att vilja 
ta del av materialet. Materialet är ett hjälpmedel som förskolechefen kan använda i arbetet 
med uppföljning samt utvärdering. 

U3: Den skriftliga processen ska ske kontinuerligt. 
 

För att belysa skillnaden mellan huvudkategorin och underkategorin har vi valt följande 
citat: 

Ja, vi har ju valt tre mål ur läroplanen som vi har gjort konkretiseringar till, och som vi strävar 
mot. Och genom att vi följer den här mallen som du känner till, i datorn. Så blir det 

systematiskt, eftersom det blir att vi varje fredag återkommer till samma frågor (Förskollärare 
2) 

Hälften av förskollärarna uttryckte uppfattningen att ett arbete inte blir systematiskt förrän 
det är återkommande. En uppfattning som utmärkte sig starkt var att det systematiska 
kvalitetsarbetet sker veckovis, vilket enligt förskollärarna innebar att det sker systematiskt. 
Ett flertal förskollärare nämnde även att utvecklingssamtalen sker på årlig basis, vilket 
anses som sällan men eftersom det är återkommande så bör det vara systematiskt. 
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Analys 
Förskollärarna ger uttryck för två olika uppfattningar gällande den skriftliga 
dokumentationen. Huvudkategorin, systematiskt kvalitetsarbete är ett arbete med 
skriftliga processer, fokuserar på själva handlandet i sig. En variation som uppstod 
inom huvudkategorins uppfattning var att majoriteten av förskollärarna inte till 
stödmaterialet för det systematiska kvalitetsarbetet. De var dock nyfikna på att lära 
sig mer. Vi tolkar att de här förskollärarna är öppna för nya sätt att förstå det här 
uppdraget på, att de finns en vilja att utveckla sig. Underkategorin, den skriftliga 
processen ska ske kontinuerligt, lägger fokus på tidsaspekten i skrivprocessen. Vår 
tolkning av förskollärarnas uppfattning av ordet systematiskt är att det betyder 
kontinuerligt. Den skriftliga mallen som förskollärarna använder sig av ser olika ut, 
då det är upp till varje enskild förskolechef att utformat dem. Förskollärarna 
uttrycker att formen på mallen har varierat med tiden och att de för tillfället är nöjda 
med den mall som används. En underförstådd tolkning som kan göras här är att 
chefens kunskap om systematiskt kvalitetsarbete speglar hur arbetslaget tar sig an 
uppdraget, hur kvalitativ mallen blir samt förståelsen för den hos arbetslagen. Den 
variation vi har kunnat urskilja i uppfattningen om den skriftliga processen var hur 
olika mallen eller materialet var formulerat av chefen. 
 
H4: Systematiskt kvalitetsarbete är ett arbete med reflektioner och 
diskussioner i arbetslaget. 
 

Samtliga förskollärare gav uttryck för uppfattningen att arbetslaget behöver diskutera och 
reflektera med varandra för att det systematiska kvalitetsarbetet ska fungera väl. Det som 
främst ska diskuteras och utvärderas är resultatet av de aktiviteter som har utförts med 
barnen. Utöver det menar förskollärarna att det finns behov av en gemensam samsyn i 
arbetslaget. Kommunikation är kritisk för en gemensam syn och strävande efter 
gemensamma mål. Samt att alla förstår innebörden av det systematiska kvalitetsarbetet 
innefattar synen på barn och deras kunskap. En underkategori som framkom i kategorin 
var att diskussionerna även ska leda till en samsyn på centrala begrepp i styrdokumenten. 
Huvudkategorin och underkategorin handlar alltså om aktiva diskussioner i arbetslaget. 
En utveckling sker dock i underkategorin där förskollärarna anser att arbetslaget behöver 
ha en gemensam kunskap om de teoretiska begreppen, för att få en förståelse för det 
systematiska kvalitetsarbetet. Citatet vi använder för att belysa huvudkategorin är: 

Oftast så är det sådär när man är i ett nytt arbetslag i början på terminen så blir det oftast 
naturligt att man pratar igenom arbetet [...] Att man pratar värdegrundsfrågor och vad man har 

för syn på lärande och så (Förskollärare 7) 

I denna kategori var diskussion, reflektion och syfte med arbetet något som togs upp 
regelbundet av förskollärarna. Majoriteten av förskollärarna uttryckte att det var viktigt att 
veta vilken utgångspunkten är/ska vara i barngruppen innan ett projekt kan startas upp. 
De behöver reflektera över vilka förutsättningar och tidigare kunskaper barnen har om det 
aktuella temat/projektet för att kunna sätta upp rimliga mål att sträva mot. Därefter 
behöver arbetslaget kontinuerligt diskutera och utvärdera hur utvecklingen ser ut, om de 
behöver fortsätta arbeta eller om målet är uppnått. Hälften av förskollärarna uttryckte 
samsynen som ett drömläge som de inte nått fram till, resterande förskollärare upplevde 
att de hade givande samtal med sitt arbetslag. Ett flertal av förskollärarna uttryckte att det 
var tungt att släpa på de som inte vill utvecklas. Hälften av förskollärarna började även tala 
om pedagogisk dokumentation när de svarade på frågor om det systematiska 
kvalitetsarbetet. Ett par av de förskollärarna svarade att den pedagogiska dokumentationen 
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ingår i mallen för systematiskt kvalitetsarbete, medan ett par nämnde den i förbifarten när 
de svarade på frågan. 

U4: Arbetet med reflektioner och diskussioner ska leda till en samsyn på 
styrdokumenten. 
 

För att belysa skillnaden mellan huvudkategorin och underkategorin har vi valt följande 
citat: 

Läroplanen och barnkonventionen är grunden i förskolans verksamhet. Eller, de ska vara det, 
det är därför som jag [...] lägger så mycket energi på att förankra lpfö hos alla mina kollegor. 

Och försöker få till en verksamhet med en barnsyn som vilar på barnkonventionen 
(Förskollärare 8) 

Majoriteten av förskollärarna uttryckte att alla i arbetslaget bör känna till, ha kunskap om 
samt följa läroplanen för att kunna säkerhetsställa en god kvalitet på förskolan. De 
vidareutvecklade denna uppfattning med att hävda att alla verksamma inom förskolan bör 
ha samma utbildning och förståelse för styrdokumenten. Majoriteten av förskollärarna 
hävdar även att de inte fått någon utbildning alls eller undermålig utbildning i vad ett 
systematiskt kvalitetsarbete innebär. Kompetensutbildningarna har främst kretsat kring 
läroplanen, kvalitetsarbetet har enbart lyfts fram på kvällsmöten, enstaka kurser eller via 
frivilliga nätverk. Ett flertal förskollärare lägger dock utöver det stor vikt vid kollegornas 
personlighet. Även i uppfattningarna för underkategorin uttryckte förskollärarna en form 
av oro då de menade att en samsyn på styrdokumenten är en förutsättning för arbetet. Att 
arbetet inte rör sig framåt på grund av kollegor som av olika anledningar inte vill utvecklas 
på olika sätt. Ett par förskollärare spekulerade även i att det skulle gå åt mindre energi om 
alla hade samma kunskap och uppfattning. Majoriteten av förskollärarna gav uttryck för 
samsynens kritiska roll vid frågan om vad de ansåg kvalitet var i förskolan. Ett flertal 
nämnde det istället i samband med kvalitetsuppdraget överlag. Ett flertal förskollärare gav 
även uttryck för att inte veta om terminologin för kvalitetsarbete eller för att de inte 
diskuterat begreppen med det specifika ordet. Samtliga förskollärare nämnde kvalitet som 
något de ansåg var synonymt med reflektion, eftertanke och diskussion. De menade att 
dessa tre är nödvändiga för att nå en god kvalitet. Vidare framkom det hos ett par 
förskollärare att begreppen betyder olika saker beroende på vem du talar med. Att 
definitionen av begreppet kvalitet exempelvis betyder en sak för en förskollärare och en 
annan för en chef eller en förälder. Den uppfattningen lyfter en förskollärare som något 
positivt. Att kvaliteten i verksamheten höjs när olika kompetenser eller synsätt tas tillvara 
på via diskussioner och reflektioner med varandra, att alla kan få en gemensam bild och 
lära sig av varandra. 

Analys 
Samtliga förskollärare är i huvudkategorin, systematiskt kvalitetsarbete är ett arbete 
med reflektioner och diskussioner i arbetslaget, eniga om att en samsyn bör 
diskuteras fram i arbetslaget. De uttrycker variationer i sättet att diskutera på och 
när det ska se, men grundtanken är densamma. I underkategorin, arbetet med 
reflektioner och diskussioner ska leda till en samsyn på styrdokumenten, är 
majoriteten överens om att en samsyn på läroplanen är nödvändig för att 
verksamheten ska utvecklas framåt. Vi tolkar det som underförstått att ett flertal av 
förskollärarna då menar att dessa egenskaper är beroende av varandra för att arbetet 
ska utvecklas optimalt. Då räcker det vill säga inte med att förskolläraren har en god 
teoretisk kunskap, även den sociala aspekten är lika kritisk för arbetet. Om 
kollegorna i arbetslaget har en gemensam syn på barn, kunskap och styrdokument 
kan deras olika styrkor tillföra en förbättring för verksamhetens kvalitet. Däremot om 
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arbetslaget inte diskuterar dessa uppfattningar och hittar en gemensam syn eller inte 
respekterar dem tolkar vi det som att det kan skapa osämja i arbetslaget. Vi tolkar det 
som underförstått att arbetet kan bli försvårat om alla i arbetslaget inte är 
införstådda i arbetets krav. De variationer av uppfattningar som förskollärarna 
framhäver här är många och komplicerade. Anledningar till att arbetet går framåt 
eller att det inte utvecklas är otaliga, vilket vi tolkar beror på den uttryckta bristen på 
förståelse för läroplanen. Vår slutgiltiga tolkning av systematiskt kvalitetsarbete är att 
förskollärarna skriftligt dokumenterar verksamheten utifrån uppsatta mål. För att 
kunna göra det behöver de reflektera tillsammans i arbetslaget och enas om en 
gemensam syn på väsentliga begrepp men även om en enad barnsyn. De är däremot 
inte helt eniga om hur ofta det ska ske eller vad som krävs för att arbetet ska bli 
systematiskt. De uppvisar en tydlig variation av sätt att uppfatta innebörden och 
metoderna för genomförandet av kvalitetsarbetet. En sammanfattande tolkning av 
begreppet är att förskollärarna saknar den kompetens som behövs för att helt förstå 
och utföra uppdraget såsom läroplanen ämnat. 

4.4 Styrdokumentens roll i pedagogisk dokumentation och 
systematiskt kvalitetsarbete 

H5: Verksamheten i förskolan ska dokumenteras utifrån läroplanens 
strävansmål 
  

Majoriteten av förskollärarna gav uttryck för uppfattningen att gällande styrdokument är 
centrala i dokumentationsprocessen. Det som dokumentationen fokuserar på ska grundas i 
läroplanen på något vis. En underkategori som framkom här var att ett och samma 
strävansmål ur läroplanen i dokumentationsprocessen kan användas i olika syften. 
Huvudkategorin och underkategorin innefattar dokumentation utifrån läroplanens 
strävansmål. Underkategorin utvecklar dock uppfattningen om en läroplansbaserad 
dokumentationsprocess till att syftet med strävansmålet beror på vilken slags 
dokumentation det är. Följande citat belyser huvudkategorin: 

Och när vi gör pedagogiska dokumentationer så brukar vi också koppla dom till olika 
läroplanscitat. Så att så det ska vara tydligt att vi ska hålla läroplanen levande [...] Sen är ju 
läroplanen så otroligt vid, så att det spelar ju ingen roll vad man gör, det blir liksom samma 

läroplanscitat man kan plocka hela tiden (Förskollärare 2) 

Läroplanen ses som ett levande dokument i förskolan och enligt majoriteten av 
förskollärarna är det verksamhetens främsta verktyg. Den ses som vid och användbar i 
många syften och oavsett vad arbetslaget dokumenterar kan de koppla något strävansmål 
till dokumentationen. Ett par förskollärare hävdar att det är en självklarhet hos 
förskollärare att koppla arbetet till läroplanen men inte lika självklart bland outbildade i 
arbetslaget. Här framhävs dock att viljan att utvecklas också spelar roll, då det finns 
outbildade i arbetslaget som strävar efter att bli bättre på att arbeta med läroplanen. Vill 
någon i arbetslaget inte utvecklas och förankra läroplanen blir det däremot ett tungt 
uppdrag att utföra för förskollärarna, speciellt de som är ensamma förskollärare i sitt 
arbetslag. Ett par förskollärare problematiserar istället läroplanen och menar att den blivit 
för lik skolans undervisning och att den utesluter väldigt mycket. Enligt förskolläraren ger 
läroplanen inget riktigt stöd i undervisningen när det gäller värdegrunden och ger ingen 
riktig konkretisering på hur arbetet ska utföras. 
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U5: Dokumentationsmetoden avgör vilket syfte strävansmålet har 
 
För att belysa skillnaden mellan huvudkategorin och underkategorin har vi valt följande 
citat: 

I det här dokumentet där vi skriver in det vi har genomfört, det är ju där det blir synligt hur vi 
arbetat mot målen. Men också i den pedagogiska dokumentationen blir det synligt hur vi arbetar 

mot målen och hur vi ska utveckla vidare (Förskollärare 3) 

Majoriteten av förskolläraren uttryckte att strävansmålet används på ett sätt i det 
systematiska kvalitetsarbetet och på ett annat sätt i arbetet med pedagogisk 
dokumentation. En pedagogisk dokumentation fångar barnens intressen och kopplas till 
ett strävansmål som är relevant för det som barnen gör på dokumentationen. En 
dokumentation i syfte att utveckla verksamheten kopplar istället ett resultat av samma 
strävansmål utifrån en planerad aktivitet. Förskollärarna framhåller här att de planerar 
och bestämmer syftet och strävansmålet i förväg när de arbetar med att utveckla 
verksamheten. När de exempelvis fotar någon form av pedagogisk dokumentation är inte 
alltid syftet bestämt i förväg. Strävansmålet kopplas först till dokumentationen när de sett 
vad barnet gör för stunden. Dokumentation till det systematiska kvalitetsarbetet kopplas 
även till nationella mål från skollagen. 

Analys 
I huvudkategorin, verksamheten i förskolan ska dokumenteras utifrån läroplanens 
strävansmål, är majoriteten av förskollärarna eniga om att strävansmålen är 
grunden i all dokumentation. En underförstådd tolkning vi kan göra i denna kategori 
är att outbildad personal i arbetslaget ofta blir en börda i arbetet. Förskollärarna 
nämner ofta andra förskollärare i samband med kompetens och outbildade personal i 
samband med okunskap och ovilja. En variation i huvudkategorin är hur läroplanen 
uppfattas, då majoriteten anser att den är vid och användbar medan ett par 
förskollärare tycker den är för skolifierad. I underkategorin, dokumentationsmetoden 
avgör vilket syfte strävansmålet har, är förskollärarna eniga om att strävansmålet 
väljs utifrån vilken dokumentation som används. En underförstådd tolkning av 
denna uppfattning är att det krävs en viss kompetens för att förstå läroplanen. 
Kompetensen behövs för att förstå varför förskolläraren kopplar dokumentationen 
till ett visst strävansmål, hur de ska koppla till strävansmålet samt vilket strävansmål 
som passar till en viss sorts dokumentation. Vår slutgiltiga tolkning av 
styrdokumentens roll i pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete är 
att förskollärarna är att läroplanen är nödvändig för arbetet. Läroplanen ses som ett 
viktigt hjälpmedel i allt förskollärarna gör, men främst det som de dokumenterar för 
att sedan reflektera och utvärdera kring. Utbildningen som de i arbetslaget har, tolkar 
vi som en väsentlig faktor i huruvida arbetet upplevs som positivt eller ej. 

4.5 Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att pedagogisk dokumentation kan användas enskilt såväl som ett verktyg i 
det systematiska kvalitetsarbetet. Förskollärarna hävdar att pedagogisk dokumentation bör 
ske med barnen och synliggöra det som sker i verksamheten, men även det som behöver 
utvecklas. För att pedagogisk dokumentation ska kunna utgöra ett underlag för utvärdering 
krävs det att förskollärarna ser på dokumentationen på olika sätt. Det systematiska 
kvalitetsarbetet visar enligt resultatet på en arbetsprocess där skriftliga resultat av 
nationella mål redovisas i en mall. Pedagogisk dokumentation uttrycks av majoriteten av 
förskollärarna som ett verktyg för det systematiska kvalitetsarbetet. Det systematiska 
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kvalitetsarbetet innefattar även diskussioner om samsyn i arbetslaget, dels på barnen men 
även på gällande styrdokument. Styrdokumentens roll lyfts genomgående i alla kategoriers 
uppfattningar och vikten av att ha kunskap om dess innehåll, om denna kunskap saknas 
anses det att kvaliteten i verksamheten är bristfällig. 

5 Diskussion 

I nedanstående kapitel kommer vi inledningsvis att diskutera för och nackdelar med valet 
av metod i studien. Därefter diskuteras studiens resultat utifrån relevanta rubriker. En 
sammanfattande slutsats redovisas sedan där studiens forskningsfrågor besvaras. Slutligen 
redogör vi för studiens relevans för förskollärarprofessionen samt ger förslag på vidare 
forskning inom området. 

5.1 Metoddiskussion 

I vår studie valde vi att intervjua åtta förskollärare, vilket genomfördes med 
semistrukturerade kvalitativa intervjuer med öppna frågor och följdfrågor. Med hjälp av en 
fenomenografisk utgångspunkt kunde vi urskilja fem huvudkategorier samt fem 
underkategorier. Kategorierna representerar hur förskollärarna uppfattar begreppet 
pedagogisk dokumentation i relation till det systematiska kvalitetsarbetet, men även hur de 
förhåller sig till de aktuella styrdokumenten. Bryman (2011) skriver att en vanlig felkälla i 
samband med intervjuer är att den som blir intervjuad missförstår frågan eller att frågan är 
oklart formulerad. Ett par förskollärare beskrev pedagogisk dokumentation som något som 
enbart sker under det systematiska kvalitetsarbetet. Det kan ha berott på att förskollärarna 
från början uppfattade att arbetet skulle handla om pedagogisk dokumentation, vilket de 
blivit upplysta om. När forskningsfrågorna sedan blev ändrade till att handla om både 
pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete tror vi att förskollärarna var 
inställda på hur pedagogisk dokumentation används i kvalitetsarbetet. En nackdel med ett 
bekvämlighetsurval är att vi har kunskap om de arbetsmetoder som förskollärarna arbetar 
med från tidigare erfarenhet. Förskollärarna uttryckte dock inte dessa arbetsmetoder 
under intervjuerna, vilket gör att vi inte kan använda oss av dem i studien. För att kunna 
utföra studien objektiv till största del valde vi att enbart fokusera på det transkriberade 
material vi hade framför oss. Vi valde även här att inte leda förskollärarna i någon specifik 
riktning, för att ytterligare sträva efter att behålla studien objektiv. Resultatet har därmed 
inte blivit medvetet påverkat av vår tidigare erfarenhet. Att vi känner till förskollärarna har 
varit en fördel då det medfört en intern validitet i vår studie. Det har även inneburit att vi 
kunnat informera varandra om nödvändiga detaljer kring intervjuerna och förskollärarna, 
som underlättat bearbetningsprocessen. Vilket även har medfört en intern reliabilitet i vår 
studie. En intervju kan kännas obekväm och en okänd person i rummet kan leda till att 
personen som blir intervjuad glömmer saker eller tänker fel. 

Fördelen med att använda semistrukturerade, kvalitativa intervjuer är att vi fått utförliga 
svar och möjligheten att kunna ställa följdfrågor för att samla in ytterligare variationer av 
deras uppfattningar. Det tror vi påverkat resultaten positivt, utan följdfrågorna hade 
svaren blivit mycket kortare. En svaghet i vår studie är att den blivit begränsad av 
urvalsmängden, att vi enbart utgått från tre olika förskolor i Södermanlands län. Att vi valt 
att utgå från en fenomenografisk utgångspunkt i vår studie innebär att vi har sökt efter 
variationer i uppfattningarna av ett visst fenomen. Det betyder att vi strukturerat och 
sorterat vårt transkriberade material i lämpliga kategorier baserat på vår studies syfte och 
forskningsfrågor. Andra kategorier eller resultat har alltså kunnat framträda ur det 
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material vi valt att utelämna. Vi har därför valt att låta en oberoende part (Larsson, 1986) 
granska det insamlade materialet och de valda kategorierna, för att se om de känns 
tillförlitliga. Den oberoende parten är inte insatt i pedagogik eller undervisning men 
innehar en magisterexamen i maskinteknik och såväl praktisk erfarenhet samt utbildning i 
kvalitetsarbete. Det är därifrån kunskapen om innebörden av ordet systematiskt inhämtats 
och vidarebefordras till oss. För vår oberoende part är det underförstått att kontinuerligt 
och systematiskt är två skilda ord, även om det kontinuerliga ingår i det systematiska 
arbetet. När den oberoende parten läste kategorin Den skriftliga processen ska ske 
kontinuerligt blev vi informerade om denna kunskap. Den oberoende granskningen har 
gett ett nytt ljus till vårt arbete och har varit till stor hjälp för studien. Tack vare den 
oberoende parten har vi upplysts om att systematiskt och kontinuerligt inte är synonyma 
ord. Den upptäckten har varit avgörande för vår diskussion av resultatet och studiens 
slutsatser. Att använda oss av en oberoende part har för oss enbart varit till en fördel för 
studien. 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Pedagogisk dokumentation genom olika glasögon och med barnen 
som medforskare 

Studiens resultat visar att pedagogisk dokumentation bör präglas av ett synliggörande av 
verksamheten, tillsammans med barnen. En väsentlig uppfattning som uttrycks i resultatet 
är barnens roll att inspirera och föra arbetet framåt. Har inte barnen något intresse i en 
aktivitet stannar den lätt av och dokumentationen blir inte pedagogisk. Lenz Taguchi 
(2013) och Bjervås (2011) anser, likt förskollärarna i vår studie, att en dokumentation inte 
blir pedagogisk förrän barnen görs delaktiga och får reflektera tillsammans med 
arbetslaget. Det kan vi koppla till Alnervik (2013) som belyser att det är svårt att avgöra om 
barnen faktiskt lär sig något i förskolan och vad de behöver utveckla om inte barnen får 
vara delaktiga i reflektionen. Även Skolverket (2017a) lägger stor vikt vid barns delaktighet 
i pedagogisk dokumentation. Resultatet i vår studie visar dock på en stor vilja att göra 
barnen delaktiga, men samtidigt en verklighet som inte alltid speglar den viljan. Stora 
barngrupper och tidsbrist är de främsta hindren som resultatet visar i samband med det. Vi 
kan även se i resultatet att förskollärarna lyfter maktproblematiken genom att 
dokumentera barnens aktiviteter utan att fråga om lov. I en internationell studie så 
problematiserar Bath (2012) just detta fenomen. Förskollärarna i Baths (2012) studie 
ansåg att de tolkat gällande lagar och styrdokument rätt, i form av barns delaktighet. 
Däremot resulterade dokumentationen i något som tydligt var skapat för och av vuxna 
ändå. Resultatet av den studien visade som vårt resultat, att arbetslaget har en strävan att 
inkludera barnen, men att verkligheten ser annorlunda ut. 

5.2.2 Vikten av kompetens  

Elfström (2013) och Skolverket (2017a) beskriver att pedagogisk dokumentation kan 
användas som ett underlag för verksamhetsutveckling. Dokumentationen ska ha fångat 
något som är av intresse för barnen och inte förrän efteråt kan den eventuellt användas i 
kvalitetsarbetet. Arbetslaget behöver således ha kunskapen att kunna granska 
dokumentationerna med olika “glasögon”. I resultatet av vår studie uttrycker 
förskollärarna att pedagogisk dokumentation är ett verktyg i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Resultatet visar även tydligt att en stor del av förskollärarna anser att de 
har den kunskap som behövs för att kunna granska och finna olika saker i den pedagogiska 
dokumentationen. Vilket gör att de kan använda den i syfte att söka reda på vad barnen är 
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intresserade av, men även för att utveckla verksamheten. Enligt Skolverket (2012a) har 
pedagogisk dokumentation varit av intresse för förskolans verksamhet i 20 år, vilket anses 
vara tämligen nytt. I motsats till den åsikten hävdar Alnervik (2013) att pedagogisk 
dokumentation har använts som verktyg under en längre tidsperiod i förskolan. Oavsett 
hur kort eller lång tidsperioden upplevts tror vi att det kan vara en bidragande orsak till att 
vissa förskollärare upplever arbetet som komplicerat och svårt att utföra. Informationen 
som finns om begreppet pedagogisk dokumentation är tvetydig och saknas i gällande 
styrdokument.  

Det är ett stort dilemma att alla förskollärare inte är insatta i skillnaden mellan begreppens 
grundbetydelse. Om pedagogisk dokumentation ska användas som ett verktyg för att 
utveckla verksamheten, måste det ske utifrån befintlig dokumentation. Det går inte att 
skapa en pedagogisk dokumentation där syftet är att utveckla verksamheten, för då är det 
inte längre barnens spontana intressen, tankar och åsikter som står i centrum längre 
(Skolverket, 2017a). Därför är det enligt Sheridan et al (2013) viktigt att förskollärare har 
tillräckligt mycket kompetens för att förstå vad som skiljer begreppen. För att sedan kunna 
arbeta aktivt och kontinuerligt för att pedagogisk dokumentation och det systematiska 
kvalitetsarbetet ska genomsyra hela verksamheten. I vår studies resultat redovisas 
uppfattningen att det systematiska kvalitetsarbetet genomsyrar allt i verksamheten. Det 
ska enligt oss finnas ett kvalitetstänk i allt en förskollärare gör. Från att arbetet börjar tills 
det slutar. Allt arbetslaget gör i förskolan ska upplevas som tryggt, inspirerande och roligt 
för barnen. Det är barnen som tar del av den kvalitet som vi levererar. Det blir svårt att 
enligt oss utvärdera kvalitén, om vi inte inkluderar och frågar de som är mottagare och 
faktiskt tar emot kvaliteten i form av undervisning. Sheridan et al (2013) menar också att i 
ett systematiskt kvalitetsarbete måste förskollärare använda sin kompetens för att 
utvärdera och välja ut dokumentation som är relevant till den aktuella situationen. Löfdahl 
(2014) beskriver att de i danska förskolor har börjat minska mängden dokumentation samt 
försökt att inte göra det mer komplicerat än nödvändigt. Ett exempel på det var hålla sig till 
ett ämne som fokusområde. Den strategin framkom i även vår studie. Förskollärarna 
menade att de avgränsade för att hålla det enkelt och för att finna något som kunde 
intressera många samtidigt. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) har funnits i 19 år i 
skrivande stund. Vi ställer oss ytterst frågande till varför pedagogisk dokumentation som vi 
av erfarenhet vet är en sådan viktig del av arbetet, inte finns med i det viktigaste 
styrdokumentet för förskolan? Hur ska förskollärare ges möjlighet att arbeta strategiskt 
med något som inte ingår i de riktlinjer de följer varje dag? Det bör finnas en tydlig 
innebörd av vad pedagogisk dokumentation har för roll inom ramen för förskolans 
systematiska kvalitetsarbete om det skall kunna utföras likvärdigt i hela landet anser vi. 

I vårt resultat framkom det även att samtliga förskollärare lyfte fram förskolecheferna som 
delaktiga och drivande i det systematiska kvalitetsarbetet. Det framkom även att 
förskollärarna hade bristande kunskaper om det stödmaterial för systematiskt 
kvalitetsarbete som finns (Skolverket, 2012b). Vilket i sin tur kan leda till att förskollärarna 
kan ha gått miste om värdefull information som skapats enbart för att förenkla och 
förankra det systematiska kvalitetsarbetet. Det är enligt Skolverket (2012b) utformat för att 
förskolechefens arbete ska underlättas. De allmänna råden är dock till för alla som arbetar 
inom samtliga skolformer. Vi anser att förskolechefen bör känna till de allmänna råden och 
åtminstone ha delgivit informationen till sitt arbetslag. Därefter är det upp till varje 
arbetslag att avgöra om de upplever att det hjälper eller inte. I vårt resultat lyfte 
förskollärarna att de saknar utbildning eller har undermålig utbildning i vad ett 
systematiskt kvalitetsarbete innebär idag. Vilket är oroande då skollagen (SFS 2010:800) i 
enlighet med Regeringens beslut år 2008 tydliggör att personalen på förskolan har rätt till 
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kompetensutveckling för att vara införstådda med innebörden av de föreskrifter som finns. 
I resultatet av vår studie hävdade även förskollärarna att förskolans läroplan var något som 
de behövde ha kunskap om, känna till och följa. Om förskollärarna inte har fått någon 
fortbildning om läroplanens innehåll och allt som hör till är det inte svårt att förstå att 
systematiskt kvalitetsarbete känns komplext och svårt att utföra. Speciellt för 
förskollärarna som har arbetat i över 20 års tid, när det pedagogiska programmet för 
förskolan (Socialstyrelsen, 1987) var det gällande styrdokumentet. Det räcker inte med att 
revidera läroplanen om personalen inte blir tydligt informerade om vad revideringen ska 
innebära för dem och deras verksamhet, samt har en grundförståelse för de begrepp som 
ingår. Vår studies resultat visar att det finns tydliga brister i arbetslagen när det kommer 
till utbildning om både pedagogisk dokumentation samt systematiskt kvalitetsarbete. 

5.2.3 Systematiskt och kontinuerligt 

För att det ska vara möjligt att använda pedagogisk dokumentation som ett underlag för att 
utveckla verksamheten behöver den ske kontinuerligt enligt skollagen (SFS 2010:800). I 
vårt resultat framkom det att förskollärarna kopplade samman begreppen systematiskt och 
kontinuerligt. I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) står det att arbetet ska ske både 
systematiskt och kontinuerligt. Vilket för oss vittnar om att det är två skilda saker. 
Socialstyrelsen (2011) beskriver det systematiska arbetet som något som det ska finnas en 
identifierad rutin för, rutinen ska vara väl beskriven och fastställd för arbetslaget. Ett 
systematiskt arbete kan således leda till ökat välbefinnande i arbetslaget. En lösning kan 
vara att skollagen eller Skolinspektionen utformar likadana riktlinjer för hela landet att 
följa. Det går att utläsa hos båda dessa att verksamheten ska utforma sin egna 
dokumentationsmallar att arbeta med i det systematiska kvalitetsarbetet. Resultatet av 
denna studie visar att förskollärarna anser att det skulle gå åt mindre energi om alla 
arbetade utifrån samma förutsättningar. Några av Skolinspektionens kvalitetsgranskningar 
har lett till att Regeringen beslutat år 2017 att förskolans läroplan ska revideras på flera 
punkter. Beslutet grundar sig i att granskningarna tidigare visat på en ojämn kvalitet i 
svenska förskolor.  

5.2.4 Slutsats och svar på studiens forskningsfrågor 

Likt resultatet av studierna som Brodin och Renblad (2015) samt Löfdahl (2014) utfört 
drar vi slutsatsen att resultatet i vår studie visar att kvaliteten i förskolan kan bli ojämn på 
grund av att uppdraget med uppföljning och utvärdering är komplext. Vi finner stöd i 
denna slutsats i Regeringens beslut år 2017 där uppdraget beskrivs som otydligt och 
omfattande. Förskollärarna i studiens resultat har inte fått någon utbildning i vad 
begreppen pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete innebär. Utan 
kunskap om begreppens betydelse blir det svårt att arbeta med pedagogisk dokumentation 
i relation till det systematiska kvalitetsarbetet. Risken är stor att den pedagogiska 
dokumentationen används i syfte att dokumentera måluppfyllelse istället för barns 
intressen. Vi tror att likadana mallar som utgår från de nationella målen skulle vara en 
fördel för det systematiska arbetet. Mallen kan vara standardiserad, men innehållet baserat 
på den individuella förskolan. Vi kopplar vår tankegång här från vårt resultat där det 
framkom att en kommun har börjat standardisera sitt kvalitetsarbete på liknande sätt, med 
hjälp av en likadan mall i hela kommunen. Där syftet var att försöka skapa en jämnare 
kvalitet i hela kommunen. I denna mall kan även pedagogisk dokumentation ingå, med en 
tydlig förklaring gällande hur den kan användas som underlag.  

För att sammanfatta studiens resultat och ge svar på våra forskningsfrågor gav 
förskollärarna uppfattningen att pedagogisk dokumentation är ett synliggörande arbete. 
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Förskollärarna menade att via foton, anteckningar och filmer kunde de synliggöra deras 
arbete tillsammans med barnen i verksamheten. Det krävs en förkunskap till gällande 
styrdokument som innebär att förskollärarna kan se på dokumentationen med olika 
synsätt. Kunna använda olika “glasögon” och finna det som är relevant för stunden. Det 
systematiska kvalitetsarbetet är ett skriftligt och kontinuerligt arbete med resultat baserat 
på de nationella och kommunala mål som finns. Arbetet kräver diskussion och reflektion 
tillsammans i arbetslaget, där en gemensam syn på barn och styrdokument ska vara 
utgångspunkten. Forskningsfråga 1 riktar sig inte enbart till hur förskollärarna uppfattar 
de olika begreppen, utan även hur pedagogisk dokumentation uppfattas i relation till det 
systematiska kvalitetsarbetet. I resultatet framgår det tydligt att pedagogisk 
dokumentation kopplas samman med det systematiska kvalitetsarbetet enligt majoriteten 
av förskollärarna. De uttrycker att pedagogisk dokumentation kan arbetas med enskilt, 
men även att den ses som en del i kvalitetsarbetet för att utveckla verksamheten. 
Forskningsfråga 2 riktar istället fokus på hur förskollärarna ger uttryck för hur begrepp 
förhåller sig till gällande styrdokument. Enligt resultatet kan vi se att förskollärarna lägger 
stor vikt vid läroplanen både i arbetet med pedagogisk dokumentation samt det 
systematiska kvalitetsarbetet. En pedagogisk dokumentation kan användas i flera syften, 
där kvalitetsarbetet är ett syfte. Resultatet visar även att den typ av dokumentation som 
används påverkar även hur strävansmålen från läroplanen används. En viss kompetens 
krävs enligt förskollärarna i resultatet för att förstå, tolka och använda läroplanen. Det är 
därför viktigt att den förankras tydligt hos alla i arbetslaget. Förskollärarna arbetar med 
strävansmål i de aktiviteter som de dokumenterar men också att de sedan utvärderar dem i 
syfte att utveckla verksamheten. Vidare uttrycks vikten av en samsyn för läroplanen och att 
hela arbetslaget kan och följer den. Vallberg Roth (2015) förklarar likt Sheridan et al (2013) 
samt Brodin och Renblad (2015) att det finns ett oerhört stort behov av forskning både 
rörande bedömning och bedömningskompetens samt hur det systematiska kvalitetsarbetet 
ska bidra till att utveckla verksamheten. Forskningen bör leda till kompetensutvecklande 
utbildningar som alla förskollärare får ta del av, och vi anser att den utbildningen bör se 
likadan ut i hela landet. 

5.3 Resultatens påverkan på den framtida yrkesrollen 

I inledningen problematiserade vi att begreppen pedagogisk dokumentation samt 
systematiskt kvalitetsarbete används synonymt, trots att de har skilda grundbetydelser 
enligt litteraturen. Utifrån vår litteratursökning och vårt resultat har vi insett att även om 
de inte betyder samma sak i grunden, kan den pedagogiska dokumentationen genomsyra 
det systematiska kvalitetsarbetet. Förskollärarna och litteraturen i är eniga om det 
påståendet. Pedagogisk dokumentation blir då en del i det systematiska arbetet. Däremot 
har forskning utförd av Brodin och Renblad (2015) och Sheridan et al (2013) visat att om 
det ska vara möjligt att inkludera pedagogisk dokumentation behövs det en hög kompetens 
angående skillnaderna i begreppen hos förskollärarna. Vår studies resultat visar att alla 
deltagande förskollärare inte har denna kompetens. De hade varken diskuterat relevanta 
begrepp ur styrdokumenten eller fått utbildning av förskolechefen i vad pedagogisk 
dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete egentligen innebär. Även om vi kunde 
urskilja gemensamma kategorier fanns det fler variationer inom dessa kategorier som 
vittnade om olika uppfattningar. Vår förhoppning är därför att den nya revideringen av 
läroplanen ska tydliggöra riktlinjerna så att alla förstår vad som förväntas och efterfrågas 
av dem. I och med att Skolverket (2017b) hävdat att de ska samla in åsikter från de som är 
verksamma i förskolan är vår förhoppning att det budskapet ska framgå, så att en bättre 
förståelse skapas. Resultatet kan påverka yrkesrollen avsevärt, då vår studie och dess 
tidigare forskning tydligt visar hur stor roll pedagogisk dokumentation och systematiskt 
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kvalitetsarbete spelar i hela verksamheten. Kompetensutveckling i form av utbildningar 
bör finnas tillgängliga och erbjudas till alla som är intresserade av och behöver mer 
kunskap om pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete. En revidering av 
förskolans läroplan är inte tillräcklig för alla verksamma i förskolan, då vissa saknar 
förståelse. Enligt oss kommer arbetet inte att utvecklas till det bättre om inte de arbetslag i 
förskolorna som behöver det ges möjlighet till förståelse för innebörden. Vi kan inte lära 
det vi inte vet. 

5.4 Vidare forskning 

Vårt förslag till vidare forskning är att undersöka vilka uppfattningar som finns om 
pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå. I 
Regeringens beslut år 2008 stod det att regeringen skulle föreslå insatser för 
implementeringen av de nya förändringarna. De hävdade även att Skolverket skulle belysa 
behovet av kompetensutveckling och fortbildning utifrån samma ändringar. Fokus skulle 
ligga på förskollärarna och de skulle även få ett tydligare ansvar i läroplanen. Tanken var 
att uppdraget skulle utföras i samverkan mellan relevanta aktörer på högre nivå och 
förskolans personal. Resultatet i vår studie visar sig dock på motsatsen. Studiens resultat 
visade att fler förskollärare inte hade fått någon utbildning i kvalitetsarbete, jämfört med 
de som påstod att de fått det. Regeringen (2017) har återigen lyft fram i ett nytt 
regeringsbeslut inför den kommande läroplansrevideringen att det finns brister och hinder 
när det kommer till att kommunens och huvudmännens ansvar. Huvudmännen har 
upplevt det svårt att fastställa vad de ska efterfråga från förskolecheferna, vilket i sin tur 
påverkar även förskolechefen och verksamhetens arbete. Det krävs en tydlig styrning hela 
vägen, därför anser vi att vidare forskning skulle behöva fokusera på att intervjua 
huvudmän. 
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Bilaga 1 Missivbrev  

Hej! 

Vi är två högskolestudenter som läser vår sista termin på förskollärarprogrammet på 
Mälardalens högskola. Våra namn är Caroline Pettersson och Emma Staflin Arkko. Just nu 
skriver vi vårt självständiga arbete och vi undrar nu om du skulle tänka dig vara intresserad 
av att delta i vår undersökning?   

Vårt syfte med denna undersökning är ta reda på hur pedagoger uppfattar pedagogisk 
dokumentation och det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan idag. Vi har därför 
formulerat några intervjufrågor som vi gärna ser att du svarar på. Intervjun kommer att 
pågå i cirka 30 minuter, skulle du vilja pausa intervjun eller avbryta är du välkommen att 
göra så närsomhelst under intervjuns gång. Vi kommer att utgå ifrån de forskningsetiska 
principerna, vilka är samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och 
informationskravet. Dessa innebär att ditt deltagande i intervjun är frivilligt och kan 
ångras när som helst, utan särskild anledning och utan negativa konsekvenser. Alla 
uppgifter som vi får in genom intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och kommer 
endast användas till undersökningens syfte. För dig innebär detta att ditt namn kommer 
att fingeras i uppsatsen, så att det inte går att koppla text eller citat tillbaka till dig eller din 
förskola. Vi kommer att använda oss av ljudinspelning via mobiltelefon under intervjuns 
gång för att lättare få med sådant som är lätt att missa i stunden. Vi kommer att 
transkribera detta så snart som möjligt och därefter kommer detta material att makuleras. 
Under skrivprocessen kommer informationen du delger oss enbart att vara tillgänglig för 
fyra högskolestudenter som arbetar med samma område, samt vår handledare. Resultatet 
av undersökningen kommer att publiceras på databasen DiVA i form av en uppsats när den 
är färdig. Är du intresserad av detta material så kommer vi givetvis att skicka det till dig 
när det är klart. 

Vi hoppas att du ska vilja delta och ser fram emot ditt samarbete under vårt självständiga 
arbete. Har du några frågor eller funderingar så hör gärna av er till oss. 

Caroline Pettersson 

cpn14001@student.mdh.se 

07x-xxxxxxx 
 

Emma Staflin Arkko 

eao14001@student.mdh.se 

07x-xxxxxxx 
 

Pernilla Kallberg (Handledare) 

pernilla.kallberg@mdh.se 

02x-xxxxxxx 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

1. Hur arbetar ni med systematiskt kvalitetsarbete på din förskola? 
Följdfrågor: 
- Vilka är delaktiga i detta arbete? (Kollegor, barn, chef, utvecklare) 
-> Angående chefen, hur är hen delaktig? (Jan Håkansson är författare till boken 
Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem: strategier och 
metoder(2013). Han menar på att ledarskapet i många sammanhang vara en 
nyckelaspekt i det systematiska kvalitetsarbetet. Rent juridiskt ges också förskolechefen 
enligt skollagen (2010:800) ansvaret för att ett systematiskt kvalitetsarbete ska 
fungera.  Detta lyfts även i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016). 
- Arbetar du själv eller i grupp? 
- Hur långt fram sträcker sig arbetet? En termin, ett läsår? 
- Har ni schemalagda tider för att arbeta med detta?  
- Hur synliggörs resultatet av detta arbete?  
- Kan du ge ett konkret exempel på hur du arbetar med systematiskt kvalitetsarbete? 
Förklara vad som sker steg för steg. 
- Följer ni upp resultatet av detta arbete på något vis, i så fall hur? Ge gärna konkreta 
exempel.  
- Ser du några fördelar med det systematiska kvalitetsarbetet? 

2. På vilket sätt använder ni läroplanen och andra styrdokumenten i detta arbete?  
Följdfrågor: 
- Är du bekant med de Allmänna råden för kvalitet i förskolan?  
- Tycker du att detta material är ett bra stöd för arbetet? 
- Varför? Ja - Fritt svar. Nej - Skulle det kunna utvecklas? 

3. Hur ser du på begreppet kvalitet? 
Följdfrågor: 
- Vad betyder det för dig?  
- Har ni diskuterat detta begrepp och kommit fram till en gemensam syn innan ni börjat 
arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet?  

4. Använder ni er av något verktyg i detta arbete?  
Följdfrågor: 
- Det finns exempelvis verktyget Bruk (För självskattning av kvaliteten i förskolan, har du 
hört talas om det? 
- Finns det några andra verktyg/metoder än de ni använder idag som du anser verkar 
bättre?  

5. Hur arbetar ni med pedagogisk dokumentation på din förskola? 
Följdfrågor: 
- Vilka är delaktiga i detta arbete? (Kollegor, barn, chef, utvecklare) 
- Har ni schemalagda tider att arbeta med detta? 
- Ser du på pedagogisk dokumentation som ett verktyg eller ett förhållningssätt?  
-Hur synliggörs resultatet av detta arbete? 
- Kan du ge ett konkret exempel på hur du arbetar med pedagogisk dokumentation? 
(Förklara vad som sker steg för steg.) 
- Följer ni upp resultatet av detta arbete på något vis, isåfall hur? Ge gärna konkreta 
exempel.  
- Ser du några fördelar med den pedagogiska dokumentationen? 
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6. Vad söker du efter när du granskar en dokumentation pedagogiskt?  
- Är det förbestämt eller dokumenterar du först och sedan blir den pedagogisk via 
reflektion?  
- Hur mycket olika saker kan du se på en och samma pedagogiska dokumentation i 
genomsnitt?  

7. Hur ser du på begreppet kunskap samt begreppet lärande?  
Följdfrågor: 
- Vad betyder dessa för dig?  
- Läroplanen skriver att en förutsättning för att skapa lärande är att arbetslaget diskuterar 
begreppen kunskap och lärande. Har ni diskuterat dessa begrepp och kommit fram till en 
gemensam syn innan ni börjat arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet och den 
pedagogiska dokumentationen?  
 

8. Har ni på förskolan fått någon vidareutbildning i vad dessa arbetssätt innebär? 
- Om ja, av vem? Om nej, varför tror du att det är så? 
- Finns det någon utbildning du vet om som du skulle vilja gå? 
- Tror du att vidareutbildning kan gynna arbetet? På vilket sätt? 
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Bilaga 3 Analysbilaga  

I analysarbetet valde vi att färgkoda de variationer av uppfattningar vi kunde urskilja 
i vårt transkriberade material. Vi använde överstrykningspennor där varje 
uppfattning blev överstruken med den färg som sedan fick representera hela 
kategorin. I slutändan blev det 5 huvudkategorier och 5 underkategorier som 
resulterade i totalt 10 olika färger. Nedan presenteras en tabell som visar vilka 
förskollärare som gav uttryck för de olika huvud- och underkategorierna. De 
förskollärare som inte uttryckt en uppfattning i en viss kategori representeras med en 
tom ruta.  

 
 
Förkortningarna H1-H5 samt U1-U5 som syns i tabellen står för nedanstående 
rubriker: 
 
H1 = Pedagogisk dokumentation är ett arbete som synliggör det som sker i 
verksamheten. 
U1 = Pedagogisk dokumentation är ett arbete som kan synliggöra det som behöver 
utvecklas i verksamheten. 
H2 = Pedagogisk dokumentation kan ses med olika ögon. 
U2 = Pedagogisk dokumentation med barnen som inspirationskälla. 
 
H3 = Systematiskt kvalitetsarbete är ett arbete med skriftliga processer. 
U3 = Den skriftliga processen ska ske kontinuerligt. 
H4 = Systematiskt kvalitetsarbete är ett arbete med reflektioner och diskussioner i 
arbetslaget. 
U4 = Arbetet med reflektioner och diskussioner ska leda till en samsyn på 
styrdokumenten.  
 
H5 = Verksamheten i förskolan ska dokumenteras utifrån läroplanens strävansmål 
U5 = Dokumentationsmetoden avgör vilket syfte strävansmålet har 
 
 

Huvud och 
underkategori 

Förskollärare 1-8 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

H1 
  • • • • • • • • 

U1 • • •   • • • • 

H2 
  • • • • • • • • 

U2 •     • • • • • 

H3 
  • • • • • • • • 

U3   • • •   •     

H4 
  • • • • • • • • 

U4 • • •   • • • • 

H5 
  • • •   • • • • 

U5 • • •   • • • • 
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Analysunderlag för utformning av kategorier 
 

H1 (grön): Pedagogisk dokumentation är ett arbete som synliggör det 
som sker i verksamheten 
Samtliga 8 “ja”.  
 

Den pedagogiska dokumentationen, det är ju pärmen då som jag pratade om där vi gör våra 
självporträtt och såna saker. Där sätter vi också in saker som barnen gör [...] Vi kan ju även använda 

lärplattan och filma verksamheten (Förskollärare 1) 
 
Vi gör en pedagogisk dokumentation av en bild eller en händelse eller någonting. Och sen får ju det oss 

att reflektera kring hur vi skulle kunna göra olika förändringar (Förskollärare 2) 
 
Och då har man med sig den här bilden eller dokumentationen eller texten eller nånting. Som vi tittar 

på, reflekterar kring, tittar vad vi ser och hur vi kan gå vidare (Förskollärare 3) 
 

Jaa, man börjar ju med att få något material [...] Man filmar eller fotar eller så [...] Man kan ju 
observera också och sen så kan man ju välja och arbeta vidare med materialet (Förskollärare 4) 

 
Först så handlar det väl om att man dokumenterar en lärsituation eller överhuvudtaget en situation i 

förskolan, och så kan man titta på den ur olika perspektiv (Förskollärare 5) 
 

Så dom använder dom verktygen som finns i den boken för att göra observationer, reflektioner och 
planera verksamheten utifrån ganska bra papper, som jag tycker. Så jag tycker att det är och det är det 

vi gör. Vi observerar, reflekterar och analyserar (Förskollärare 6) 
 

Om vi har genomfört en aktivitet så har vi oftast tagit kort eller filmat och att man försöker samla 
barnen och samtala kring det som skett (Förskollärare 7) 

 
Ofta ser jag att ett lärande pågår och jag fotar/skriver ner händelsen direkt i stunden. Lika ofta skriver 

jag bara ner, pennan glöder, vad jag ser och försöker dra slutsatser i reflektion i efterhand 
(Förskollärare 8) 

 

U1 (magenta): Pedagogisk dokumentation är ett arbete som kan 
synliggöra det som behöver utvecklas i verksamheten 
Ja: 1, 2, 3, 5, 6, 7 och 8 
Nej: 4 
 

Vi tar även in det på våran reflektionstid och samtalar runt det, för att kunna tillmötesgå det barnet i 
våran planering och våran verksamhet [...] Det ingår ju i allt. Det är ju en väv, man väver samman allt 

alltså (Förskollärare 1) 
 

Och sen har vi också pedagogisk dokumentation, ingår ju i den här mallen (Förskollärare 2) 
 

I kvalitetsarbetet? Det är ju pedagogisk dokumentation som är verktyget i det här (Förskollärare 3) 
 
Så att det ska bli som en motor i kvalitetsarbetet och att det ska synliggöra framförallt för barnen men 

också för föräldrarna (Förskollärare 5) 
 

Dels så tänker jag att vi gör det genom att hela tiden följa upp dom dokumentationerna vi gör och 
planeringsverktygen vi har på varje planering (Förskollärare 6) 

 
Vi jobbar med lite olika ingångar, men det främsta i vardagen är våra reflektionsverktyg [...] Vi har 

även en förskoleapp där vi gör inlägg och kopplar vårt arbete till olika mål (Förskollärare 7) 
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Därmed tänker jag att ett aktivt arbete med pedagogisk dokumentation leder till ett mer smart och 
tidseffektivare kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling (Förskollärare 8) 

 

H2 (orange): Pedagogisk dokumentation kan ses med olika ögon.  
Samtliga 8 “ja”.  
 
Man kan ju se jättemycket [...] Det beror ju på ålder. Låt säga att vi tittar på en 1 åring och en 4-5 åring 

så tittar jag på olika saker (Förskollärare 1) 
 
Lärande, samspel, miljön, demokrati, ja det kan ju vara, man skulle kunna komma på ännu mera. Man 

kan ju se nästan allting o särskilt när det är barn med (Förskollärare 2) 
 

Det beror på vad det är för bild. Ibland kan det vara en ensam bild, ibland kan det vara fler barn i 
bilden. Det beror helt och hållet på vad det är för bild, vad jag ser. Är det många barn då tittar man på 

samspelet, man tittar på vad har dom fokus på? Är det ett ensamt barn då blir det kanske mer 
aktiviteten vad dom gör (Förskollärare 3) 

 
Som jag sagt jag kan se typ allt så jag bestämmer mig innan vad det är jag vill titta på (Förskollärare 4) 
 
Men du kan titta på samma dokumentation med t.ex. Matteglasögon och då ser du en sak eller så tittar 
du på dokumentationen med naturvetenskapsglasöon och då ser du en annan sak, eller genusglasögon 

eller vad som helst. Du kan få hur mycket, du väljer själv (Förskollärare 5) 
 

Jag försöker ha en tanke om det är inom ett område. Tittar jag naturvetenskapligt, tittar jag 
matematiskt, eller språkligt, tittar jag samarbete. Men jag skulle liksom kunna titta på samma film 

genom hela läroplanen och titta och då kan jag ju få in hur många olika synsätt som helst 
(Förskollärare 6) 

 
Oftast har  man bestämt sig för att begränsa sig och då plockar man ut det man vill se, helst ska det 
vara väldigt få saker att det är någonting som fångar många [...] Man får ta det som samlar de flesta 

ofta (Förskollärare 7) 
 

Oj! Ingen aning! Men min direkta magkänsla och överslagsräkning, säger att jag utifrån en enda bild 

på barn som leker i sandlådan se i princip samtliga mål i lpfö (Förskollärare 8)  
 

U2 (gul): Pedagogisk dokumentation med barnen som inspirationskälla  
Ja: 1, 4, 5, 6, 7 och 8 

Nej: 2 och 3  
 

Och vi samtalar med barnen runt det [...] För att det ska vara en pedagogisk dokumentation så ska 
man ju ha tittat på den med barnen (Förskollärare 1) 

 
Dokumentation är dokumentation. Om den ska bli pedagogisk måste jag ha med mig barnet, barnen i 

fråga (Förskollärare 4) 
 
Som inkluderar barnen och som får dom att bli medforskande på ett helt annat sätt. Dom får hjälp att 

kunna när dom tittar på en bild eller en text, kunna uttrycka vad dom tycker och tänker i det 
sammanhanget (Förskollärare 5) 

 
Att man ändå tar tillvara på deras synpunkter och deras idéer och att man utgår ifrån barnen på ett 

proffsigt sätt om man säger [...] För jag kan inspirera och tycka att vissa saker är jättekul, men om det 
inte kommer ifrån barnen så blir det oftast bara den aktiviteten (Förskollärare 6)  

 
Pedagogisk dokumentation det är att vi försöker göra barnen delaktiga i dokumentationerna och det 

som vi gör är att vi reflekterar mycket tillsammans med barnen (Förskollärare 7)  
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Att arbeta med pedagogisk dokumentation kräver att du har ett förhållningssätt där du faktiskt gör 
barnen delaktiga. Och dokumentationen blir inte pedagogisk om du lämnar barnen utanför. Det går 

liksom hand i hand (Förskollärare 8) 
 

H3 (röd): Systematiskt kvalitetsarbete är ett arbete med skriftliga 
processer.  
Samtliga 8 “ja”.  
 

Vi har på datorn ett material som ligger, där vår chef har gjort funderingar och tankeställningar. Vi 
skriver ner hur vi arbetar med barnen i de dokumenten (Förskollärare 1) 

 
Och på min avdelning så har vi kommit väldigt långt, vi har skrivit väldigt mycket, väldigt ingående, 

genomtänkt [...] (Förskollärare 2) 
 

Där vi regelbundet, varje vecka ska skriva in i ett powerpoint dokument vad vi har arbetat med och 
genomfört (Förskollärare 3) 

 
Alltså vi skriver i våra verktyg och sedan sammanställer chefen varje år (Förskollärare 4) 

 
I våra planeringsverktyg som vi använder varje vecka, där skriver vi i både mål utifrån läroplanen eller 

utifrån barn [...] (Förskollärare 5) 
 
Sen så kunde vi liksom säga om du skriver ett planeringsverktyg på de och de och de så gör jag det här 

(Förskollärare 6) 
 

Sen så fyller vi i vad är det vi ska göra och hur vi ska göra och sen får man utvärdera det här 
(Förskollärare 7) 

 
Vi använder olika dokumentationsmallar [...] Sedan gör vi utvärderingar i ett verktyg som heter BRUK 

(Förskollärare 8) 
 

U3 (blå): Den skriftliga processen ska ske kontinuerligt.  
Ja: 2, 3, 4, och 6 
Nej: 1, 5, 7 och 8 
 
Och genom att vi följer den här mallen som du känner till, i datorn. Så blir det systematiskt, eftersom 

det blir att vi varje fredag återkommer till samma frågor (Förskollärare 2) 
 

Och det som gör det här systematiskt är att vi går regelbundet in och skriver in i det här dokumentet. 
(Förskollärare 3) 

 
Systematiskt tänker jag är någonting som man har en plan för och någonting som man gör ehm mer än 

en gång. Alltså det är någonting som man arbetar med systematiskt (Förskollärare 4) 
 

Men man måste ändå tänka att det ska vara systematik i det hela, att det ska vara kontinuerligt, man 
kan inte göra ett och säga “nu har jag checkat av det här målet” (Förskollärare 6)  

 

H4 (lila): Systematiskt kvalitetsarbete är ett arbete med reflektioner och 
diskussioner i arbetslaget.  
Samtliga 8 “ja”. 
 

Alltså vad har vi gjort, hur tänker vi fortsätta, så att vi har en tanke i hela biten vi jobbar med så att 
säga [...] Så vi har dokument att gå in i och reflektera och tänka till hur vi har jobbat och vad vi har 

gjort och varför (Förskollärare 1) 
 



 41 

Och för att det ska bli kvalité så tycker jag i allmänhet att det krävs eftertanke, diskussioner, 
utvärdering efter genomförande (Förskollärare 2) 

 
Men det ökar ju ändå på kvaliteten i verksamheten när du sitter och man diskuterar och reflekterar 

och man kan ändra sina tankar (Förskollärare 3) 
 

Då handlar det om att man från början pratar om värdegrundsfrågor med sitt arbetslag först och 
främst (Förskollärare 4) 

 
Jooo förresten vi jobbar ju med det här BRUK och då sitter vi också och diskuterar olika saker utifrån 

det, och tittar på och då blir det diskussioner när man tycker lika och olika (Förskollärare 5) 
 

På min gamla avdelning där jag har varit, där jobbade vi jättemycket i grupp på våra 
avdelningsplaneringar där vi fick igenom vad vi har gjort i veckan och hur vi kan gå vidare [...] Även 

fast det alltid är diskuterat i arbetsgruppen (Förskollärare 6) 
 

Oftast så är det sådär när man är i ett nytt arbetslag i börja på terminen så blir det oftast naturligt att 
man pratar igenom arbetet [...] Att man pratar värdegrundsfrågor och vad man har för syn på lärande 

och så (Förskollärare 7) 
 

I dagsläget anser jag att det största kvalitetsarbetet handlar om att förskolans pedagoger diskuterar 
fram en gemensam barnsyn och förhållningssätt. Självfallet förenligt med lpfö, barnkonventionen och 

skollagen (Förskollärare 8) 
 

U4 (grå): Arbetet med reflektioner och diskussioner ska leda till en 
samsyn på styrdokumenten. 
Ja: 1, 2, 3, 5, 6, 7 och 8 
Nej: 4  
 

Nu har vi en läroplan, och det är så himla bra. Men då är det ju så viktigt att alla känner till den, kan 
den, följer den. Att vi jobbar tillsammans ur den och runt den [...] (Förskollärare 1) 

 
Och så tänker jag också att man måste va kunnig och medveten om läroplanen och dess betydelse. För 
att man ska kunna få kvalité i förskolan, det är nödvändigt. Jag tänker att det beror väldigt mycket på 

vem man arbetar med [...] Det har stor betydelse vem man jobbar med (Förskollärare 2) 
 

Den kan säkert göra den tydligare och enklare, det tror jag. Och om alla går samma vidareutbildning 
[...] Men jag tror också att det skulle kunna ge större samsyn på hur det systematiska kvalitetsarbetet 

ska arbetas. Och större tydlighet (Förskollärare 3) 
 
Kvalité för mig är att vi följer läroplanen [...] Om du inte vet så mycket om något så är det ju svårt att få 

syn på dom sakerna, men om du vet mycket saker om någonting så ser du ju det (Förskollärare 5) 
 

Sen så kan jag tycka att vi har en bra läroplan och dom som jag jobbar med har en god kunskap om 
det. Men om man inte har det.. (Förskollärare 6) 

 
För mig handlar det om oss pedagoger och att vi reflekterar över oss själva. Vad har vi för kunskap och 

lärandesyn och att man hela tiden utvecklar sig själv (Förskollärare 7) 
 

Det är inte hållbart att driva en verksamhet av kvalitet när olika pedagoger har olika förhållningssätt 
gentemot barnen, vårdnadshavarna och våra styrdokument […] Men i min mening är en samsyn 

grunden i allt systematiskt kvalitetsarbete (Förskollärare 8) 
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H5 (brun): Verksamheten i förskolan ska dokumenteras utifrån 
läroplanens strävansmål 
Ja: 1, 2, 3, 5, 6, 7 och 8 
Nej: 4  

  
Kvalité för mig i förskolan är att vi följer läroplanen och att vi verkligen kan påvisa, som jag sa, varje 

barns utveckling (Förskollärare 1) 
  

Sen är ju läroplanen så otroligt vid, så att det spelar ju ingen roll vad man gör, det blir liksom samma 
läroplanscitat man kan plocka hela tiden (Förskollärare 2)  

  
Och utifrån dom här åtagandena så har vi på stugan skrivit mål över hela stugan [...] Att allt arbete ska 

ju kopplas till läroplanen (Förskollärare 3) 
  

Sen är det andra saker som styr också och det är ju till exempel det här med våran lokala arbetsplan 
och att vi följer upp och sätter mål. Vi har mål både uppe från kommunen och ifrån läroplanen 

(Förskollärare 5) 
  

Ja men den är att man följer läroplanen. Att om jag följer läroplanen tycker jag att jag håller en hög 
kvalitet, sen är det upp till mig hur jag tolkar läroplanen självklart men att det är så jag tänker 

(Förskollärare 6) 
  
När vi gör våran planering, så kopplar man hela tiden till målen och använder man läroplanen, det är 

vårat främsta styrdokument (Förskollärare 7) 
  

Läroplanen och barnkonventionen är grunden i förskolans verksamhet. Eller, de SKA vara det. Det är 
därför som jag […] lägger så mycket energi på att förankra lpfö hos alla mina kollegor och försöker få 

till en verksamheten med en barnsyn som vilar på barnkonvetionen (Förskollärare 8) 
  

U5 (rosa): Dokumentationsmetoden avgör vilket syfte strävansmålet har 

Ja: 1, 2, 3, 5, 6, 7 och 8 
Nej: 4  

  
Läroplanen har väldigt bra rubriker och många underkategorier som vi använder oss av. Skriver i 

deras ritningar, så kan vi skriva någonting ur läroplanen. Ja den är med oss hela tiden 
(Förskollärare 1)  

  
Och när vi gör pedagogiska dokumentationer så brukar vi också koppla dom till olika läroplanscitat. Så 

att så det ska vara tydligt att vi ska hålla läroplanen levande (Förskollärare 2 )  
  

I det här dokumentet där vi skriver in det vi har genomfört, det är ju där det blir synligt hur vi arbetat 
mot målen. Men också i den pedagogiska dokumentationen blir det synligt hur vi arbetar mot målen 

och hur vi ska utveckla vidare (Förskollärare 3) 
  

Jo men till exempel vissa mål som vi går mot i vårat kvalitetsarbete dom sätter politikerna och det är 
vart fjärde år (Förskollärare 5) 

  
Och sen så att man kopplar det till läroplanen dom mål och syften som man har [...] Sen ska man även 

utgå ifrån barnen självklart, men det ska också styrkas i framförallt läroplanen tycker jag 
(Förskollärare 6) 

  
Vad är det för mål, man kan koppla det här arbetet till och det kan vara att man gjort observationer 

och fånga upp barnens intressen eller en nuläges beskrivning (Förskollärare 7) 
  

Jag själv använder de i mina egna reflektioner och jag strävar efter att alltid kunna se olika delar i 
dokumenten i det arbete som jag gör tillsammans med barnen (Förskollärare 8) 


