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Abstrakt 
Alla vuxna i förskoleverksamheten har ett ansvar för att se till varje barns förmåga att 

utvecklas. Innehåll och aktiviteter skall utgå från barnens erfarenhetsvärld och intressen, 

vilket ger inspiration och drivkraft till att söka vidare kunskap Den kontinuerliga 

dokumentation, uppföljning och utvärdering som verksamheten genomför kan i olika 

kvalitetsaspekter synliggöras så kopplingen till uppdraget främjar barnets lärande och 

utveckling. Förbättringsinsatserna som verksamheten fattar beslut om skall bygga på en 

analys som kan kopplas till de nationella målen för utbildningen och även ta hänsyn till 

tidsenliga forskningsresultat. 

Syftet med vår studie är att klarlägga hur pedagogisk dokumentation främjar det 

obligatoriska systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Även den problematisering som 

dokumenteras för de formerna av lärande och utveckling som kopplas till de nationella 

målen, för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.   

Studiens empiri består av besvarade enkäter med fyra öppna frågeställningar. De 

förskolor som deltog är belägna i både större och mindre städer i landet och har olika 

inriktningar i verksamheten.   

Resultatet visar att pedagogisk dokumentation infrias i förskolans verksamheter men 

medvetenheten kring varför och hur vi kan använda arbetsverktyget pedagogisk 

dokumentation varierar. Kopplingen till systematiskt kvalitetsarbete är inte självklart för 

pedagoger i verksamheten utan det infinner sig en viss osäkerhet i för vems skull 

systematiskt kvalitetsarbete utförs.  
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1 Inledning 
Förskolans uppdrag utifrån Lpfö 98 (reviderad 2010) är att lägga grunden för varje barns 

livslånga lärande. Alla vuxna i den pedagogiska verksamheten ansvarar för att se till 

varje barns potential. Innehåll och aktiviteter skall utgå från barnens erfarenhetsvärld 

och intressen, vilket ger inspiration och incitament till att söka vidare kunskap. Barnen 

skall uppleva tilltro till sin egen fallenhet och få stimulans genom vägledning för att 

kunna öka sin kompetens och utveckling för vidare insikter och kunskapsbyggande. Det 

är därmed av stor vikt att olika uttrycksformer ingår i arbetet för att främja varje barns 

lärande och utveckling. Genom den pedagogiska verksamheten skall barnen utveckla en 

förståelse för sin omvärld och sig själv som individ.  

 

Genom en kontinuerlig dokumentation, uppföljning och utvärdering av förskolans 

verksamhet kan olika kvalitetsaspekter synliggöras med koppling till uppdraget att 

främja barns lärande och utveckling. Skolverket (2012) belyser att personalens 

reflektion kring denna systematiska dokumentation kan ge en fingervisning om vilka 

områden som behöver utvecklas i undervisningen. De föreslagna förbättringsinsatserna 

som verksamheten beslutar sig för ska bygga på en analys som svarar upp mot de 

nationella målen för utbildningen och även ta hänsyn till aktuella forskningsresultat. 

Vår kommande undersökning fokuserar därmed på fenomenet pedagogisk 

dokumentation och hur detta kan kopplas till det systematiska kvalitetsarbetet som 

fodras av varje förskola. Undersökningen är inte kopplad till någon specifik inriktning 

inom förskoleverksamheten. 

 

1.1 Begreppsdefinition  

I undersökningen förekommer vissa begrepp som förklaras i detta avsnitt.  

Ordet kvalitet betyder enligt Svenska Akademins ordlista värde, egenskap, sort, 

beskaffenhet. Ordet kvalité används inom förskolans verksamhet i det dagliga talet. 

Barns värde och egenskaper syns i de vardagliga aktiviteter som barnen deltar i. Enligt 

Svenska Akademins ordlista betyder ordet systematisk ordnad, planmässig vilket kan 

motsvara den planläggning som kvalitetsarbetet medför. För att kunna skapa en ordnad 

form för hur arbetet i verksamheten skall förbättras och höjas, krävs en systematik för 

analysen av den befintliga dokumentationen. Det bör även vara fortlöpande och 

organiserade tillfällen när detta utföras. Ordet systematisk kvalitet tolkar vi i vår studie 

som ett verktyg för förskolans verksamhet som att planmässigt ordna dokumentation för 

att belysa den kvalitet som finns.  

 

Ordet pedagogisk enligt Svenska Akademins ordlista betyder undervisnings-; skickligt 

undervisande. Förskolor i vårt land utför en pedagogisk form i verksamheten där barnen 

vistas. Svenska Akademins ordlista beskriver ordet dokumentation som en modell av 

dokumentering; sammanställning, tillhandahållande av information för forskning. Den 

dokumentation som tillhandhålls i förskolan är en form av information för att forska 

kring hur, vad eller varför olika saker förekommer. I förskolan används begreppet 

pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg vår tolkning av begreppet är att det 

används inom de studier av situationer där barn deltar i utveckling och lärande.  

 

Vår tolkning av meningsskapande avser att barn kan ta del av meningsfulla 

sysselsättningar som stimulerar vidare till ett lustfyllt upptäckande och utforskande. 

Ordet mening ligger till grund för ordet och enligt Wikipedia innebär ordet mening en 

byggsten i språket som kan kombineras med andra ord för att bygga upp en lingvistisk 

kommunicerbar uppfattning i kontexten. Inom rangordnade processer bygga 
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sammanhanget upp språkligt med hjälp av de särskilda orden som framställer eller ger 

ett kännetecken.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med vår studie är att klarlägga hur pedagogisk dokumentation främjar det 

obligatoriska systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Även den problematisering som 

dokumenteras för de formerna av lärande och utveckling som kopplas till de nationella 

målen, för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.   

 

1.3 Frågeställningar 

 Hur använder sig pedagoger av pedagogisk dokumentation i verksamheterna? 

 Vad är det för lärande och utveckling som pedagogerna anser är lättare 

respektive svårare att kunna synliggöra i dokumentationen? 

 Hur beskriver pedagogerna kopplingen mellan pedagogisk dokumentation och 

systematiskt kvalitetsarbete i deras verksamhet?  
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2 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer vi att belysa litteratur och tidigare forskning som har relevans för 

vår undersökning. Det första temat är problematisering kring pedagogisk dokumentation 

och det andra är systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. 

 

Regeringen har gett Skolverket uppdraget att implementera kompletteringar och 

förtydligande i läroplanen Lpfö98, denna promemoria gavs vidare till en arbetsgrupp på 

Utbildningsdepartementet. Enligt denna vägledning från Utbildningsdepartementet 

(2010) har kvalitén betydelse för barns utveckling och lärande i förskolan. De belyser 

att kvalitén skall vara i relation med normer och värden som ingår i de strävansmål som 

läroplanen utgör. För att få ett grepp om hur förskolan förenar sin pedagogiska 

dokumentation som ett verktyg för att förbättra kvalitén behöver vi fördjupa oss i 

förbindelsen mellan pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete i 

förskolans verksamheter. De olika aspekter som vi tittar närmare på är pedagogisk 

dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete.    

 
2.1 Pedagogisk dokumentation 

År 2011 skrev Lise-lotte Bjervås sin avhandling vid Göteborgs Universitet. Denna 

avhandling tar upp forskning kring samtal om barn och pedagogisk dokumentation som 

bedömnings verktyg i förskolans verksamhet. Huvudsyftet med avhandlingen var att 

undersöka hur pedagogers samtal utformades utefter den dokumentation som gjorts i 

verksamheten. Pedagogers försök att förstå barnens utveckling och lärande genom 

dokumentation. I en verksamhet kan pedagoger synliggöra barns lärande genom 

dokumentation och göra analyser. En fortlöpande och metodisk dokumentation skall 

därmed kunna visa på den goda kvalitet som förskolan erbjuder de barn som vistas där. 

Metoden som Bjervås (2011) använde sig av var att följa lärare i förskola och skola 

under deras planeringsmöten under cirka ett halvår. I avhandlingen belyses förskolans 

läroplan och internationella jämförelserna kring barns medverkan av skolförberedande 

aktiviteter som sker i verksamheter.  

 

Vår svenska förskola kännetecknas av idén om det livslånga lärandet, vilket kopplas till 

det samhälle av välstånd som vi lever i enligt författaren. Hon betonar även i 

avhandlingen att den svenska socialpedagogiska tradition som våra förskolor har sets 

som ett föredöme ute i världen. Läroplanen markerar helheten och tyngden av fostran, 

omsorg och lärande vilket utgör grunden. Enligt Emilson & Pramling Samuelsson 

(2012) har lärande och utvecklings teorier under de senaste årtiondena genomgått ett 

paradigmskifte, vilket innebär att det allmänna barnet har avfärdats och barnet inträtt i 

en ny roll som speciell och unik. Detta innebär att pedagoger måste utveckla 

kompetenser för att varje barns unika kompetenser och så att detta skall kunna förhöjas. 

Författarna menar att denna form av dokumentation lyfts fram och de observationer som 

gjort innan förpassats till dåtid.  

 

I avhandlingen beskriver Bjervås (2011) dokumentationsverktyget pedagogisk 

dokumentation som pedagoger använder när de bedömer och framställer barn, vid 

exempelvis planeringssamtal. Här lyfter också författaren fram hur pedagoger talar om 

förskolebarnen vid gemensamma samtal, om samtalen är informativa och hur 

arbetsredskapet dokumentation används. Hur det kan ske en bedömning av barns 

färdigheter, prestationer och utveckling i skolan och förskolans verksamhet. Enligt 

Bjervås (2011) innebär det att förskolans profession har ansvar för att dokumentation 

kontinuerligt och systematiskt förekommer, så att kvalitén kan förbättras. Det skall 



  
 

4 

finna överensstämmelser mellan mål och intensioner i verksamheten som genererar 

utveckling och lärande för barnen. I avhandlingen framkommer det även att det kan 

finnas svårigheter att dokumentera i verksamheten. Bildvalet innebär funderingar, vad 

bilden skall innehålla, enbart händer eller skall hela barnet vara med på bilden. Hur 

lärare kopplar förgivettagande till den dokumentation som bedöms. Dokumentationen 

leder till att lärare kategoriserar och klassificerar, vilket kan innebära att det sker 

inkludering eller exkludering. Alla lärarna verkar eniga i att förskolebarn innehar en 

mängd kompetens och hur den pedagogiska dokumentationen stödjer barnen i deras 

lärande och utvecklande.  

 

Bjervås (2011) beskriver de uttalande som gjordes av lärarna enigheten över att barn är 

begränsade av den ålder som de innehar. Samtalen bestod även av diskussioner om hur 

lärarna sökte den gräns, där barnen når gränsen där kapaciteten är nådd och att inget i 

sammanhanget hjälper till att passera gränsen. Diskussionerna som lärarna hade 

innehöll även ansvaret som de har för att skapa goda förutsättningar för lärande och 

utveckling. Summan av de uttalandena som skedde påvisar lärarna att pedagogisk 

dokumentation erbjuder många fördelar för barnen i förskolan och att vinsterna 

dominerar de nackdelar som finns. Emilson & Pramling Samuelsson (2012) lyfter fram i 

sin studie att lärarna inte ofta intog barnets perspektiv i sina tolkningar utan dialogen 

var ofta strategisk eller av att någon utför en handling med ett objekt.  

 

Sheridan & Pramling Samuelsson (2009) menar att barn har rätt till olika förutsättningar 

inom förskolans verksamhet för att lära och utvecklas, vilket innebär att kvalitén är 

viktig. Som mål från de kvalitetsformer som finns borde personal och förskolor vara 

rustade så att det kan ske en ökning av barns lärande och välbefinnande. Författarna 

menar att det är i förhållandet till läroplanen som vi ser om verksamhetens kvalitet har 

medfört resultat för barnens lärande. Verksamheten vill skapa och ge varje individ 

möjlighet att undersöka enskilt eller tillsammans med andra och hitta relationer till 

många olika material likt ett rhizomatiskt rotsystem. Skapa nyfikenhet för hur lärandet 

och utvecklingen sker i verksamheten, dokumenteras och får det systematiska 

kvalitetsarbetet att växa till en verksamhet med förutsättningar som höjer kvalitén i 

förskolan. Emilson & Pramling Samuelsson (2012) belyser hur förskolor idag förses 

med teknisk utrustning och en utveckling sker där kompetensen höjs av pedagogerna. 

Författarna menar vidare att en avsikt för dokumentation bör vara att den innehar ett 

syfte eller anledning för att genomföras eftersom dokumentation innebär att samla in, 

analysera och kategorisera.  

 
2.1.1 Syftet med pedagogisk dokumentation 

Enligt Utbildningsdepartementet (2010) är syftet med dokumentation i förskolan att 

utveckla verksamheten så att varje barn får de bästa möjliga förutsättningar till lärande 

och utveckling. Själva dokumentationen handlar om att urskilja de aspekter som har 

mening för barns tillfredställelse, lek, framsteg, lärande och ökad kunskap. Vidare 

förklarar de vikten av dokumentation och utvärdering, vilket skall återge barns lärande 

och utveckling utifrån de förutsättningar som finns inom verksamheten. 

Dokumentationen och utvärderingen skall fokusera på de aspekter som kan kopplas till 

den önskade kvalitén förskolan strävar efter. Dahlberg Moss Pence (2001) beskriver 

pedagogisk dokumentation som viktig av många skäl. Dels som ett redskap för 

reflektion i verksamheterna, samt för ett medel att nå ett etiskt förhållningssätt både 

gentemot oss själva samt gentemot andra, mötets etik.  
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Pedagogisk dokumentation är ett sätt att skapa en demokratisk, pedagogisk praktik 

samtidigt som den, enligt ovanstående, har en central roll i meningsskapande. Ett annat 

syfte med dokumentationen är att skapa legitimitet i samhället. Genom 

dokumentationen kan man nå ut i det offentliga, vilket i sin tur kan leda till en 

demokratisk och öppen debatt kring vad som händer i förskolan. Detta kan gynna 

kontakten med samhället och skapa en ömsesidighet med såväl föräldrar men även med 

politiker och annan personal. Dahlberg Moss Pence (2001) belyser hur synen på en 

pedagogisk dokumentation kan ses som en icke sann redogörelse på vad som hänt. De 

menar att bearbetningen av dokumentationen är en visualiseringsprocess, att det är det 

som reflekteras och diskuteras kring dokumentationen som är det viktiga.  

 

Vidare menas att det är vi pedagoger som gör ett val då vi dokumenterar och att vi då är 

medkonstruktörer av det vi dokumenterar. Vi är då aktiva subjekt och deltagare enligt 

Dahlberg Mos Pence (2001) och då våra tidigare erfarenheter och tankar påverkar oss i 

våra tolkningar av dokumentationen och med detta menar de att det aldrig finns någon 

helt sann berättelse. Pedagogisk dokumentation handlar enligt ovanstående om olika 

processer, både läroprocesser för såväl vuxna som barn samt även 

kommunikationsprocesser som leder till en kultur som skapas genom utforskande, 

reflektion dialog och engagemang. Genom att många gör sin röst hörd genom 

dokumentationen menar Dahlberg Moss Pence (2001) att det blir en mångfald av 

perspektiv. Att dokumentera främst ur ett barns perspektiv är även ett sätt att skapa 

situationer att visa en mångfald av tankar i barngruppen och att detta leder till ett 

tankeutbyte och ett variationsinnehåll som utmanar och gör barnen medvetna om både 

sitt sätt att tänka, samt kamraternas (Johansson & Pramling Samuelsson 2003). 

 
2.1.2 Filosofisk inspiration från Reggio Emilia 

I den italienska staden Reggio Emilia har pedagogisk dokumentation använts som ett 

arbetsverktyg de senaste 30 åren inom den kommunala barnomsorgen. 

Dokumentationens främsta uppgift är att synliggöra barnen och att visa deras 

kompetenser och som aktivt kunskapssökande objekt. Dokumentationerna används även 

för att utveckla arbetet vidare, som ett underlag för fortbildning samt för utvärdering. 

Barnets och den vuxnes lärprocesser i interaktion visas gärna i dokumentationerna då 

synen i Reggio Emilia på lärande är att det barnet lär den vuxne är lika viktig som den 

kunskap barnen får från den vuxne (Lenz Taguchi 1997). Wehner- Godée (2011) gör en 

jämförelse med den pedagogiska dokumentationen som är inspirerad av förskolorna i 

Reggio Emilia och hur de arbetar med dokumentation. Hon menar att här handlar det 

om att dokumentera barns aktiviteter för att få syn på och förändra den egna 

verksamheten. Barnen ses som kunskapssökande, kompetenta subjekt.  

 

Utifrån Colliander, Stråhle & Wehner- Godée (2010) belyser Rinaldi att huvuduppgiften 

med dokumentation är att garantera individen eller gruppen ”att lyssna” och ”att bli 

lyssnad på” för att lära. Härmed ges även möjlighet till att individuellt och i grupp få 

upptäcka sig själva både i och under lärprocesser. Den svenska förskolan har inspirerats 

mycket av filosofin som präglar verksamheterna i Reggio Emilia. Detta kan ses i 

Läroplanen för förskolan Lpfö98 rev, 2010, i stycket 2.6 i läroplanen kan vi läsa om hur 

man ska utvärdera förskolans kvalitet systematiskt och att den fortlöpande 

dokumentationen ska följas upp, analyseras och utveckla verksamheten. Detta för att ge 

alla barn förutsättningar till utveckling och lärande. Skolverket framställer i Lpfö98 att 

dokumentationen på ett tydligt sätt som ett arbetsverktyg ska användas främst i ett 

utvärderingsarbete.  
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2.1.3 Dokumentation ett gemensamt reflektionsarbete 

I arbetet med pedagogisk dokumentation sker en utveckling av pedagogen, enligt Åberg 

& Lenz Taguchi (2005) på det sätt synliggörs pedagogrollen och hur vi ser på barns 

lärande, vår barnsyn blir tydlig genom dokumentationen. Vidare menar de att 

reflektioner inte är några sanningar, utan tankeprocesser. Vi pedagoger måste lyssna in 

varandra och vara nyfikna på varandras tankar samt inte vara rädda för att få utmanande 

frågor av varandra som kan föra tankeprocessen vidare samt för att ompröva hur vi gör 

och tänker. Vidare menar författarna att den pedagogiska dokumentationen ska bygga 

på ett gemensamt reflektionsarbete, både emellan barnen, mellan barn och vuxna samt 

även mellan familjerna och förskolan.  

 

Lenz Taguchi (1997) menar att pedagogisk dokumentation för henne är ett 

”förhållningssätt och en kommunikation”. Med det menar hon att via dokumentationen 

kan vi få syn på det barnen signalerar till oss och att det är viktigt att se barnet som ett 

subjekt som får ett utrymme för sina egna tankar och verklighet. I stället för ett objekt 

för vård och omsorg och någon som ska lära sig det vi vuxna har bestämt. Pedagogisk 

dokumentation är enligt henne ett sätt att reflektera tillsammans och utbyta erfarenheter, 

såväl mellan vuxna såväl barn. Dokumentationerna är här tillgängliga för alla, såväl 

stora som små samt även familjerna att ta del av, samt reflektera kring.  

 

Pedagogisk dokumentation är enligt Wehner- Godée (2011) ett sätt att reflektera 

tillsammans och utbyta erfarenheter, såväl mellan vuxna såväl barn. Hon menar att när 

den sätter igång pedagogiska och didaktiska tankar är det ett verktyg som främjar 

verksamheten. Vidare tar Wehner- Godée (2011) upp ett historiskt perspektiv av 

observationer som gjorts i förskolan. Hon menar att förr sågs barnen som objekt och 

observationerna syftade till att hitta och korrigera utvecklingspsykologiska brister. 

Vidare gör hon en jämförelse med den pedagogiska dokumentationen som är inspirerad 

av förskolorna i Reggio Emilia och hur de arbetar med dokumentation. Hon menar att 

här handlar det om att dokumentera barns aktiviteter för att få syn på och förändra den 

egna verksamheten.  

 

Barnen ses som kunskapssökande, kompetenta subjekt. Wehner- Godée (2011) menar 

att det då blir en rhizomatisk lärprocess, med detta menas att det blir ett kollektivt 

tänkande kring dokumentationen, som skapar en gemensam kunskap. Genom att fler ger 

sin syn på dokumentationen kan den ta olika vägar (rhizomatiskt) istället för motsatsen 

linjär. I arbetet med pedagogisk dokumentation utvecklas rollen som pedagog, enligt 

Åberg & Lenz Taguchi (2005) på det sättet vilket synliggör pedagogrollen och hur vi 

ser på barns lärande, vår barnsyn blir tydlig genom dokumentationen. Vidare definieras 

den pedagogiska dokumentationen som pedagogisk då den används för reflektion och 

som ett verktyg som för den pedagogiska processen framåt.  

 

Johansson & Pramling Samuelsson (2003) beskriver pedagogisk dokumentation ur ett 

utvecklingspedagogiskt perspektiv. De trycker på vikten av att barnen själva får 

dokumentera, för att få en inblick i barnens föreställningar och att till exempel genom 

barns teckningar och bilder kan få syn på barns egna tankar. Med detta menas att vi kan 

upptäcka och förstå barns värld. Colliander, Stråhle & Wehner- Godée (2010) menar att 

en fördjupning av uppfattning kring den pedagogiska filosofin inte utgör hur 

erfarenheten är i Reggio Emilia eller hos andra modeller, utan expanderar i den egna 

kontexten. Vidare menar de att genom lyssnade kring dialoger som barnen har och 

känna den intensitet som ögonblicket ger, kan pedagoger i dokumentationen nosa upp, 

lyssna in och vidareutveckla tillfället för att utmana vidare.   
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2.1.4 Kritiska aspekter 

Det har blivit vanligt att dokumentera barn för att ha som underlag för bedömning, 

vilket Wehner- Godée (2011) höjer ett varningens finger för. Hon menar att det strider 

mot läroplanens mål att använda dokumentationerna som ett underlag för att bedöma 

enskilda barns prestationer. Arnér & Tellgren (2006) belyser vikten av att 

uppmärksamma hur vuxna ser på barn och vilken maktposition det innebär när den 

vuxne använder barnperspektiv eller barns perspektiv i sitt synliggörande. För att vuxna 

skall känna till barns perspektiv bättre måste förgivettagandet utforskas om och om igen 

eftersom det omfattar vårt sätt att se på barn och uppväxttid, enligt författarna. Gerrevall 

(2003) menar att bedömning av olika slag sker genom att inta olika förhållningssätt av 

kunskapsutveckling där distansen mellan bedömare och bedömd blir en makt- och 

motivationsfaktor. I de flesta av kommunerna i landet fattas avgörande av de styrande, 

om att kommuners förskolor skall använda sig av det gemensamma 

bedömningsmaterialet som tagits fram.  

 

Emilson & Pramling Samuelsson (2012) menar att reflektioner och lärdomen som 

kommer av att analysera dokumentation kring barns olika alster, göranden med mera är 

frågor som inte blivit besvarade i deras studie. Att analysera och tolka dokumentation 

innebär att skärpa ögat för detaljer och ett samarbete där alla är inkluderade. Vidare 

framkommer det att pedagogisk dokumentation tar mycket tid i anspråk för lärarna och 

att det även upplevs som en risk att dokumentationen samlas på hög utan att användas 

som underlag för analyser, reflektioner eller vidareutveckling av verksamheten. Emilson 

& Pramling Samuelssons (2012) slutsats är att även de frågor som uppkommer 

innefattar hur barnens lärande kan utvecklas genom att dra nytta av den dokumentation 

som varit under ”luppen”. Skolverket (2012) påpekar att återkopplingen bör vara 

kontinuerlig för att pedagoger skall kunna utveckla undervisningen men även för att 

barnen och eleverna själva förstår vilken utveckling de deltar i och vad som behövs för 

att de skall ta sig vidare. Även hur viktigt det är med återkoppling och respons av 

kollegor, rektorer eller förskolechefer för att hitta strukturer i de utvecklingsarbeten som 

genererar kunskaper i vardagens verksamhet.  

 

Vallberg Roth (2011) beskriver att bedömning kännetecknas av olika typer av 

dokumentation och att detta kryper lägre ner i åldrarna. Enligt Vallberg Roth (2011) kan 

”bedömningspraktiken både bemyndiga, klarlägga och förstärka, och vilseleda och 

begränsa barn, föräldrar och lärare” (2011:51). Hennes forskning belyser att 

bedömning och dokumentation varierar utifrån var barnen har vuxit upp. Vidare menar 

hon att ett kritiskt granskande ur bedömningssynpunkt bör innehålla vad, hur och 

varför. Frågor som blir aktuellt genom detta är då bedömningens funktion, vilket syftet 

är och vad gör det legitimt. Vallberg Roths (2011) forskning visade på en bred variation 

av bedömnings sorter där det bland annat fanns integritetskränkande bedömningar. Det 

förkom även bedömning av prestationer, utveckling, kunskapsinriktade med mera. 

Vidare menar hon att lärare i dagens verksamheter växelspelar i stora variationer av 

dokumentation och bedömning, vilket innebär att olika dimensioner och frågor pendlar 

ihop med traditioner och trender som påverkar utgången. Hall (2013) beskriver 

dokumentation som att ”risken finns att dokumenterandet inte bidrar till en förbättrad 

verksamhet, utan i stället en särkopplad aktivitet som görs för att visa upp vad man gör 

för överordnade nivåer som vill se tydliga resultat” (2013:36). Han menar vidare att 

dokumenterande börjar påminna mer om kartor än om verkligheten i de verksamheter 

barnen vistas. Därmed kan faktasammanställningen bidra med en särkopplad 

sysselsättning i stället för en bättre kvalité på verksamheten.  
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2.2 Läroplan och systematisk kvalité i verksamheten 
Den systematiska kvalitetsuppföljningen ska hjälpa till att stärka den fortsatta 

utvecklingen av verksamheten där barns lärande och utveckling bedrivs. Härmed kan 

pedagoger få en fördjupning inom den egna verksamheten vilket kan leda till att 

analyserna klarlägger vad som behöver utökas eller förbättras. Analyserna hjälper även 

till att utveckla arbetsprocessen i verksamheten och visar på den koppling som finns till 

läroplanen. De områden som representeras utifrån läroplanen kan på så sätt uppföljas, 

utvärderas och utvecklas. Systematisk kvalitetsredovisning är en av de möjligheter 

verksamheten har att analysera dokumentationen som genererar utveckling i förskolan.  

Detta ger personalen i verksamheten en indikering på hur deras arbete förhåller sig till 

uppdraget gentemot läroplanen. Skolverket (2012) menar att arbetet skall bedriva med 

uthållighet och en uppbyggnad som har fokus på en långsiktig tillväxt. 

Dokumentationen inkludera en kartläggning av hur verksamheten kan använda analyser 

för att visar på den utveckling som krävs för att varje individ får de förutsättningar som 

behövs.  

 

Sheridan & Pramling Samuelsson (2009) belyser forskningen kring att kvalitéerna på 

förskolans verksamhet varierar och att dessa variationer behöver förbättras genom att 

analysera det systematiska kvalitetsarbetet. Däremot vad som menas med hög, låg eller 

medelgod kvalité besvaras inte. Men detta kan innebära att det kan skapas möjligheter 

till förbättring och för en verksamhet som erbjuder god lärmiljö, som kräver analysering 

av kontinuerligt kvalitetsarbete. Syftet med riktlinjer från Skolverket är till för att skapa 

medverkan och kommunikationer kring den måluppfyllelse som visar på möjliga 

avsaknader. För att varje förskoleverksamhet och skola skall kunna uppfylla målen om 

hur systematisk kvalitetsarbetet skall bedrivas krävs en tydlighet från förskolechefer 

respektive rektorer.  

 

Enligt Skolverket (2012) är det oerhört viktigt att känna till och se de skillnader som 

förekommer mellan pedagogisk dokumentation och traditionell barnobservation. 

Skillnaden idag är att underlagen utifrån observationer och dokumentationer utvärderar 

barnens utveckling i de olika relationerna som sker inom normen, nivån eller kriterier på 

olika sätt, även inom språk-, matematiskt tänkande och samarbetsförmågor som varje 

individ deltar. Pedagogisk dokumentation är ett av de arbetssätt som används inom 

förskolans verksamhet idag. Dokumentation används för att synliggöra, analysera, 

diskutera, men även delge barnen dokumentationen för att komma vidare och reflektera 

i verksamhet.  

 

Hedenquist & Håkansson (2009) menar att en förutsättning för att kunna upprätta 

kvalitetsredovisningar är att det finns ett fungerande system i förskolor och skolor för 

hur man arbetar med mål och utvärderingar. Varje kommun, skola, förskola och 

fritidshem har enligt förordningen om kvalitetsredovisning som krav att en gång per år 

redovisa hur verksamheten förverkligar nationella mål som beskrivs i t ex läroplaner 

samt redovisa nya åtgärder för att bedriva fortsatt målstyrt arbete. Det finns olika 

övergripande principer som beskrivs av ovanstående vad det gäller kvalitetsarbete och 

vilka komponenter som ska ingå. De olika komponenterna är:  

 

Mål- målurval, målförtydliganden, insatser hur målen ska nås, genomförande 

Utvärdering- utförande samt genomförande av en utvärderingsplan  

Kvalitetsredovisning- diskussion kring nya åtgärder som behövs för vidare arbete mot 

bakgrund av utvärdering och genomförda insatser samt en sammanfattning av vad 
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verksamheten har uppnått i relation till de nationella målen samt åtgärder för fortsatt 

måluppfyllelse. 

 

Hedenquist & Håkansson (2009) menar vidare att ett systematiskt kvalitetsarbete 

underlättas då det planläggs och organiseras. Att utgå från två huvudfrågor såsom VAD 

och HUR. Precisera vilka mål som ska arbetas med, samt hur vi går tillväga för att nå 

dem. Kvalitetsarbetet kan ses som ett kretslopp där de olika delarna påverkar varandra. 

Förskolans reviderade läroplan Lpfö98 (2010) innehåller riktlinjer kring att kontinuerligt 

och systematisk dokumentera för att kunna förbättra förskolans verksamhets 

organisation, innehåll och genomförande så varje barn ges möjligheter till utveckling 

och lärande. Vår studie tar upp vad vi tolkar som de grundläggande perspektiven för att 

kunna utföra kvalitetsarbete som på ett förenligt sätt höjer kvalitén i verksamheten. 

Enligt Utbildningsdepartementet (2010) skall förskolor regelbundet utföra pedagogisk 

dokumentation för att kunna följa upp och utvärdera verksamhetens kvalité. Detta 

innefattar varje barns lärande och utveckling så att villkoren för lärandet i verksamheten 

utgör grunden i de analyser och förkovrande av aktiviteten barnen deltar i. Valet av 

perspektiven i vår studie innebär att varsebli hur arbetsverktyget pedagogisk 

dokumentationens påverkar och genererar samband för att kvalitén inom verksamheten 

skall förbättras och därmed höjas. Även få en insikt i de för- och nackdelar 

dokumentationen kan medföra så att kvalitén stagnerar istället för att höjas.      

 

2.3 Teorianknytning  
Skolverket (2012) belyser de teoretiska utgångspunkterna med att den pedagogiska 

dokumentationen kan anslutas till det arbetssättet där utforskandet ligger till grund. 

Arbetssättet i sig kan kallas och ses kollaborativt eftersom personalens förhållningssätt 

skall vara öppet till barnens nyfikenhet och utforskande. Detta sätt att reflektera om 

lärande och kunskap utgår från konstruktionistisk teori vilket på senare tid har 

förbättrats tack vare postkonstruktionistisk teori. Detta innebär att målet inte är 

förutbestämt utan det finns en strävan i förskolans pedagogiska verksamhet för 

riktningen i arbetet med barnen. Mellanmänskliga relationerna är en viktig del i 

resultatet av kunskap och lärande, där kommunikation men även sättet att tala skapar 

sociala kontexter.  

 

Bjervås (2011) beskriver socialkonstruktionistiskt perspektiv som en händelse mellan 

individer i vardagen då det praktiskt skapas konstruktion av kunnande. Enligt henne 

ligger fokus på interagerande processen, som finns inom den sociala praktiken mellan 

människor. Utifrån dokumentationsverktyget pedagogisk dokumentation skapas 

förställningar om hur barn tänker och hur de framträder i olika situationer eller 

processer, även hur de kan delta enskilt eller i grupp i verksamheten. Detta innebär 

enligt henne att det skall ske analyser kontinuerligt och systematiskt av 

dokumentationsarbete, för att eventuella förbättringar skall kunna göras.  
 

Lenz Taguchi (1997) menar att konstruktionistiskt tänkande är ett synsätt på livet som 

helhet och den pedagogiska verksamheten. Där förhållningssättet till barnen, miljön, till 

varandra är föränderligt, både enskilt eller gemensamt är vi delaktiga till förändringar 

även om det sker medvetet eller omedvetet. Hon belyser vidare att den barnsyn som 

skapats inte kommer från tomma intet utan sker i interaktion med omvärlden, med andra 

ord ett socialkonstruktionistiskt synsätt. Pedagogisk dokumentation är det kollektiva 

verktyg som används och som bygger på ett ömsesidigt reflekterande arbete mellan 

pedagogerna, enligt Lenz Taguchi (1997). Hon menar vidare att detta kan innebära ett 
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förändringsarbete som genererar nya innebörder och mening för barnen genom att 

kvalitén höjs.     

 

Även Dahlberg Moss Pence (1997) belyser socialkonstruktionistiskt perspektiv, där vi 

tillsammans med andra interagerar för att skapa mening. Gemensam konstruktion är en 

kollektiv utveckling och den förekommer inte på något sätt avskild från vårt eget 

ingripande i verksamhetsområdet. Världen är alltid vår, uppfattad och inrättad av 

människan och skapad av den aktiva interaktion och gemenskap som sker tillsammans 

med andra människor. Enligt författarna är många verklighetsperspektiv frukten av den 

postmoderna världen. Vidare menar de att pedagogisk dokumentation är exempel på vad 

kritiskt tänkande samt reflektionen kan generera och hur dokumentationen synliggör 

olika aspekter. De beskriver vidare dominansen i den postmoderna och 

socialkonstruktionistiskt perspektivet som utvecklats bland annat inom 

förskoleverksamheten.   

 

2.4 Sammanfattning 

Bjervås (2011) skrev i sin avhandling om hur pedagogisk dokumentation används som 

ett pedagogiskt verktyg i reflektionssamtal kring barnen. Denna bedömningsform 

brukas i lärarnas dialog forum och generera en metod för lärarna att tolka och analysera 

dokumentationen av barnens utveckling. Dialogerna och dokumentationen innebar även 

att ett systematiskt kvalitetsarbete kunde skönjas. Det framkom även att den svenska 

förskolan är ett föredöme ute i världen genom sin socialpedagogiska tradition. Svensk 

förskola präglas av sin idé kring det livslånga lärandet som sammankopplas med 

välståndet vi lever i. Några av de kritiska röster som gjort sig hörda i vår studie är 

Vallberg Roth (2011) som belyser hur bedömningen kan kännetecknas genom funktion, 

dess syfte och legitimitet. Wehner- Godée (2009) menar att dokumentation kan 

missbrukas som underlag i bedömning vilket inte stämmer med den koppling som 

läroplanen har gentemot bedömning. Arnér & Tellgren (2006) menar att maktpositionen 

inte får missbrukas för att bedöma utifrån barns perspektiv eller barnperspektiv i 

dokument som synliggörs. Gerrevall (2003) påvisar att bedömning innefattar 

förhållningssättet i distansen mellan den som blir bedömd och av den som bedömer där 

faktorer som makt och motivation utgör grunden. 

 

Läroplanen för förskola Lpfö 98 beskriver en helhet där helheten utgör grunden för 

fostran, omsorg och lärande. I det kollaborativa arbetssättet som den svenska förskolan 

har hittar vi de teoretiska utgångspunkterna som belyser den pedagogiska 

dokumentationen där utforskande sker. Lärare och pedagoger innehar ett reflekterande 

förhållningssätt och har en öppenhet och nyfikenhet för barnens interagerande i 

verksamheten.  Den teoretiska utgångspunkt som berörs i vår studie är 

socialkonstruktionistiskt perspektiv eftersom meningsskapande bygger på interagerande 

med medmänniskor. Inom Reggio Emilia filosofin används arbetsverktyget pedagogisk 

dokumentation främst för att synliggöra den kompetens som varje barn besitter men 

även hur kunskapssökandet sker i de interageranden som inträffar i verksamheten. 

Dokumentationen används även i fortbildningssyfte och att utveckla verksamheten.  
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3 Metod 
I detta kapitel redovisas hur vi genomförde vår undersökning utifrån våra 

frågeställningar. Vi belyser vilken metod vi har använt för att få svar på våra frågor. Vi 

beskriver hur vi arbetade fram vår enkät (Bilaga A), vilken sorts frågor vi använder och 

hur vi tänkte när vi valde just den metoden. Vi beskriver vilket vetenskapligt 

förhållningssätt, inom hermeneutiken, vi har i vår undersökning och vad den står för. Vi 

beskriver processen i bearbetningen av vårt insamlade material samt ställer oss även 

kritiska till metoden vi har använt, på det viset att vi analyserar om det hade blivit andra 

svar med en annan metod. Avsnittet innehåller avslutningsvis vilka etiska överväganden 

som gjordes utifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

 

3.1 Enkätkonstruktion 

Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar som handlar om hur pedagogerna i 

verksamheten använder sig av dokumentation för att granska verksamhetens 

förutsättningar med koppling till att kunna främja alla barns lärande och utveckling 

samt hur dessa sedan ligger till grund för det systematiska kvalitetsarbetet, valde vi att 

göra en enkätundersökning (Bilaga A) med fyra öppna frågor som gav utrymme att 

svara med ett mer utförligt, beskrivande svar. En anledning till att vi valde öppna frågor 

var att vi inte ville att de svaranden skulle bli för styrda i sina svar och för att vi ville få 

en bild av hur deras verksamhet arbetade med det vi i undersökningen ville få svar på. 

Bryman (2002) menar att det finns både för- och nackdelar med öppna frågor. 

Fördelarna är att man får svar med respondenternas egna ord, det kan även komma svar 

som är oväntade som forskaren inte har räknat med samt vidare menas att öppna frågor 

ger utrymme för att få reda på respondenternas kunskapsnivå samt hur de tolkar en fråga 

då frågorna inte leder den tillfrågade i någon bestämd riktning. Nackdelar, enligt 

Bryman (2002) med öppna frågor är att svaren kräver en sorts kodning, vilket är 

tidskrävande. Svaren kan även bli långa och tidskrävande att transkribera. En annan 

nackdel enligt Bryman (2002) är att öppna frågor kräver mer av respondenterna då de 

behöver skriva längre och mer tidskrävande svar, vilket kan avskräcka den svaranden 

och det finns då risk för bortfall. 

 

Vi valde att utforma enkäten (Bilaga A) med några få, men innehållsrika frågor som 

ändå gav svar på våra frågor. Bryman (2002) menar att det är en fördel att få enkäten att 

se så ”tunn” ut som möjligt för att inte avskräcka respondenterna från att besvara den. 

Med detta menar han att man får tänka på hur man utformar enkäten gällande typsnitt, 

radavstånd samt hur tätt frågorna kommer på en sida.  

I inledningen på vårt brev (Bilaga A), även innehållande de fyra frågorna, beskrev vi 

vilka vi är, vårt syfte med undersökningen och även de etiska överväganden vi har gjort. 

Patel & Davidsson (1991) menar att då man gör en enkätundersökning finns det i detta 

brev, även kallat missiv, en möjlighet att motivera respondenterna till att svara genom 

att marknadsföra sin undersökning på ett sätt som kan intressera den tillfrågade. 

Frågorna gav den svaranden möjlighet att svara utifrån egna erfarenheter från arbetet i 

sin verksamhet. Frågorna är formulerade för att möjliggöra en hermeneutisk 

forskningstradition, då vi vill få reda på respondenternas egna tankar och erfarenheter. 

Bryman (2002) beskriver ordet hermeneutik som en term som i samhällsvetenskapen 

beskriver sambandet mellan teori/metod och tolkning av människors handlingar. Patel 

& Davidsson (1991) menar att hermeneutiken är en vetenskaplig riktning där man 

använder både sig själv som forskare, samt den tillfrågade som subjekt i relation till 

forskningsobjektet, forskaren använder därmed sin egen förförståelse för att tolka den 

tillfrågades svar. Denna förförståelse består av forskarens kunskap, känslor och tankar 
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som en tillgång för att förstå forskningsobjektet och tolka dess svar, enligt Patel & 

Davidsson (1991) Det krävs alltså en större inlevelse och förståelse för forskaren för att 

förstå och tolka svaren man får i en undersökning som är uppbyggd ut en hermeneutisk 

forskningstradition då svaren kommer från respondenternas egna upplevelser och 

erfarenheter och är förmedlade med deras egna språk. 

 
3.1.1 Urval 

I vår studie ville vi veta hur förskolor analyserar och nyttjar den dokumentation som 

skall främja och ligga till grund för systematiskt kvalitetsarbete. Enligt Bryman (2002) 

skall ”vetenskapliga data alltid samlas in utifrån en bestämd frågeställning eller 

problemformulering, som kan vara ett brännande samhälleligt eller teoretiskt problem” 

(2002.21). Undersökningens grund är dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete i 

förskolan, där av problemformuleringen och frågeställning i enkätundersökningen.  

I denna studie deltar pedagoger som arbetar på sex olika förskolor på olika ställen i 

landet. Vi hade möjlighet att genom kontakter vidarebefordra frågorna till tidigare 

studerande på distansutbildningen till lärare mot förskola/förskoleklass på 

Linnéuniversitetet med avgångsår 2011. Även en närliggande förskolas pedagoger svar 

används i undersökningen. Alla svaranden är kvinnor som arbetar som pedagog på 

förskola. Vi tog kontakt med den närliggande förskolan via mail och via den kanalen 

både skickade vi, samt fick svar på frågorna. Alla de sex tillfrågade förskolorna 

besvarade enkäten.  

 
3.1.2 Bearbetning av enkätmaterial 

Då vi samlat in svaren på vår enkätundersökning (Bilaga A) transkriberade vi svaren 

från handskrift till maskinskrift. Vi sammanställde svaren och vi har benämnt svaranden 

med förskola 1, 2, 3 och så vidare, inte med dess egna namn. Detta för att skydda källan 

så som enligt de forskningsetiska principerna handlar om anonymitet enligt 

konfidentialitetskravet, detta var något som vi hade upplyst de tillfrågande om (se etiska 

överväganden). Svaren vi fick in användes sedan som en grund för vårt resultat samt en 

koppling till litteratur och forskning i teoriavsnittet gjordes utifrån svaren. Vi har använt 

oss av en kvalitativ bearbetning av materialet, vilket enligt Patel & Davidsson (1991) 

innebär att vi bearbetar ett textmaterial genom att analysera och tolka svaren och genom 

detta får en djupare kunskap. Vi har enligt författaren en ambition att förstå och 

analysera helheten.  

 

I vår undersökning vill vi se hur de olika respondenterna arbetar med vår valda 

frågeställning ute i verksamheterna och genom deras svar, som speglar deras 

verksamhet gör vi en kvalitativ bearbetning av deras svar. Genom att läsa och ta del av 

de skrivna svaren gör vi en löpande analys utifrån våra egna tankar, detta skiljer en 

kvalitativ bearbetning mot en kvantitativ, där enligt författaren all bearbetning görs i 

slutet, då allt material är insamlat. Ett mål i arbetet med att analysera materialet på ett 

kvalitativt sätt är enligt författaren att hitta mönster och kategorier i materialet, vilket 

senare ligger till grund för att redovisa resultatet. Bryman (2002) beskriver den 

kvalitativa forskningen som mer inriktad på ord, än siffror, till skillnad från den 

kvantitativa. Vidare menas att kvalitativa forskare är mer inriktad på att beskriva den 

sociala verkligheten och en detaljerad beskrivning av miljön som studerats, dess 

kontext. En kvalitativ forskare är enligt författaren angelägen att vilja uppfatta den 

sociala verkligheten och vad som händer i den på samma sätt som den tillfrågade. Då vi 

arbetar i samma verksamhet (förskola) som våra respondenter, kan vi på ett lättare sätt 

leva oss in i svaren, på det sätt som i litteraturen beskrivs vara ett kvalitativt 

angreppssätt. Detta gör säkert att våra egna erfarenheter och förförståelse påverkar vår 
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analys och tolkning av svaren. Detta kan vara bra att förhålla sig till, till exempel genom 

att hålla sig objektiv till svaren för att motverka övertolkningar.  

 

3.2 Metodkritik  

Det finns både för- och nackdelar med en enkätundersökning (Bilaga A). Fördelar är att 

det går snabbare att få svar, speciellt för oss som hade respondenter utspridda 

geografiskt i landet. Det blir billigare att skicka frågor och svar emellan, dessa två 

fördelar är även något som Bryman (2002) tar upp. Han menar vidare att en fördel med 

enkäter är att de kan anpassas efter de tillfrågades behov, de kan svara på den när de har 

tid och möjlighet. I en enkätundersökning som denna då man inte träffar de tillfrågade 

fysiskt finns det inte utrymme för följdfrågor för att få en vidare förståelse av de svar 

som ges. Det finns även ett begränsat utrymme för de tillfrågade att, om en fråga skulle 

missförstås, ställa frågor om detta. Det blir inte heller någon diskussion kring frågorna, 

vilket skulle kunna ge ett mer utförligt svar.  Detta är något som även Bryman (2002) 

tar upp som en nackdel med enkätundersökning jämfört med en strukturerad intervju. 

Han menar vidare att forskaren inte kan veta säkert om det är den tillfrågades egna svar, 

eller om någon annan har blandat sig i frågorna och påverkat den tänkta respondenten.  

Då vi går igenom materialet uppstår ibland funderingar och frågor, hur menade 

respondenten med sitt svar? Det gör det svårare att göra en djupare analys av 

svarsmaterialet. 

 
3.2.1 Etiska överväganden 

Då en studie genomförs liknande denna finns ett antal krav som ska följas, vad gäller 

forskningsetiska principer. Enligt vetenskapsrådet (2012) är dessa krav följande: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet har vi uppfyllt då vi presenterar oss själva, vilken utbildning vi 

läser, samt vad vår studie handlar om samt syftar till. Samtliga respondenter har blivit 

upplysta om att deltagandet är frivilligt som samtyckeskravet syftar till. Vi har skyddat 

respondenternas identitet genom att inte nämna dess namn och inte ens vilken förskola 

de arbetar på, vilket ger ett vidare anonymitetsskydd, genom detta uppfyller vi 

konfidentialitetskravet. Vi har även upplyst de tillfrågade om att svaren endast kommer 

att användas som forskningsmaterial i vårt arbete, vilket nyttjandekravet kräver.  
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4 Resultat 
Syftet med studien är att belysa hur pedagogisk dokumentation kan främja det 

obligatoriska systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Hur använder sig pedagogerna 

av dokumentation för att granska verksamhetens förutsättningar med koppling till att 

kunna främja alla barns lärande och utveckling. Av särskilt intresse är att problematisera 

vilka olika former av lärande och utveckling som synliggörs i dokumentationen och hur 

detta svarar upp mot de nationella målen för utbildningen, vilket skall ligga till grund 

för verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. För att uppnå resultat har vi utifrån våra 

frågeställningar formulerat enkätfrågor (Bilaga A) som besvarats av sex olika förskolor 

från olika städer. Vi benämner dessa förskolor med siffror i resultatet, förskola 1, 2 osv. 

Vi presenterar resultatet utifrån våra fyra enkätfrågor. 

 

Berätta på vilka olika sätt ni arbetar med pedagogisk dokumentation i 

verksamheten? 

Förskola 1: Vi har olika slags dokumentation, tex ”spaltdokumentation”, vad barnen 

gör-säger-hur går vi vidare. Vi fotograferar barnen. Barnen dokumenterar själva 

genom kamera eller olika kreativa material 

Förskola 2: Dokumentation av verksamhet och framsteg och lärande i barnens pärmar. 

Dokumentationsvägg och bildspel. (Barn 1-2 år) även samspel mellan barnen. 

Förskola 3: Vi försöker dokumentera det som barnen är med om på dagarna. Deras 

lärande synliggörs. Vi tar kort, barnen tar kort. Vi pratar om det vi fotograferar. Vi 

sätter upp dokumentationen på väggarna där barnen själva kan se och prata och 

reflektera kring. Teckningar och målningar 

Förskola 4: Vi dokumenterar tillsammans med barnen. Vi tar bilder och berättar. Vi 

analyserar tillsammans (pedagogerna) för att sedan driva arbetet vidare utefter det vi 

sett på bilderna och vi samtalar med barnen.  

Förskola 5: Vi gör kontinuerlig planering som vi hela tiden utvärderar. Vi 

dokumenterar både skriftlig och via IKT. Vi synliggör barnens arbete via blogg, 

hemsida men såklart på avdelningen genom att hänga upp barnens arbete och samla i 

mappar. 

Förskola 6: Dokumentationen beskriver hur projektet växer fram genom tid. Hur det 

startar från barnens intresse.  

Genom dokumentationen kan man följa läroprocessen och utmana barnen på deras 

nivå.  

Nya utmaningar grundar sig på analyser och reflektioner kring dokumentationen. Det 

är då dokumentationen blir pedagogisk.  
 

Samtliga tillfrågade använder pedagogisk dokumentation i ett syfte att dokumentera vad 

som händer i verksamheten. Förskola 1, 3 och 4 beskriver även att barnen är aktiva i 

dokumentationsprocessen på det vis att de själva fotograferar och är med i analysen av 

dokumentationen.  

Genomgående visar svaren på denna fråga att dokumentationen syftar till en utveckling 

av verksamheten och att man har en ambition att följa och synliggöra processer som för 

arbetet vidare i såväl projekt som i den dagliga verksamheten i stora drag. 

 

Delge olika konkreta exempel på hur dokumentationen har bidragit till att höja 

kvaliteten i verksamheten. 

Förskola 1: Vi kan tillsammans se vad barnen har varit intresserade av och utgå 

därifrån. Vi ser vad vi har gjort i våra projekt och hur barnen gått vidare i projekten. 
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Förskola 2: Samtal kring bilder, ljud. Lägga det i logg så att det är lätt att se den 

löpande kvalitetsutvecklingen. 

Förskola 3: Att dokumentera har visat sig på många olika sätt att höja kvaliteten på 

verksamheten. Via anteckningar om det vi gör så ser man vad som missats. Vad gjorde 

vi för ”fel”, vad glömde vi, vad var det som blev bra? 

Jag har missat ibland att skriva ned det vi gör och vad barnen säger, det glöms bort, 

fast man tror att man ska komma ihåg. Små noteringar kan göra det lilla extra, för att 

senare tillföra det till dokumentationen. 

Förskola 4: Vi har bilder på barnen i konkreta situationer uppsatta på väggarna. Sedan 

dokumenterar vi barnens kommentarer och samtal kring bilderna. Denna 

dokumentation använder vi sedan i samtal med barnen och slutligen hamnar denna 

dokumentation i utvecklingssamtalen. Alltså cirka 4 vändor. Sedan är den hyfsat 

pedagogisk.. 

Förskola 5: Om vi ser via utvärderingen att vi inte nått det resultat vi önskat måste vi 

fundera på vad vi ska göra för att nå dit. Till exempel vi jobbade tematiskt med vatten 

och när vi reflekterade tillsammans med barnen upptäckte vi att vi måste arbeta mer 

med fast- flytande. Att barnen inte förstått att is är fast form av vatten måste vi fortsätta 

arbeta med det så barnen blir färdiga. Och genom att använda oss av rätt begrepp som 

barnen kan använda sig av höjer vi statusen. 

Förskola 6: Göra vårdnadshavarna delaktiga i dokumentationen.  

Barnen deltar i aktiviteten "flera ggr" genom att de upplever den igen när 

dokumentationen görs synlig för barnen.  

De återberättar för varandra och ökar sin kommunikationsförmåga och förståelse för 

andras upplevelser.  

 

I svaren på denna fråga ser vi genomgående i svaren att såväl text som bilder i 

dokumentationen är en hjälp till att höja kvaliteten i verksamheten. Någon av de 

tillfrågade har i efterhand kommit på vikten av att anteckna, både sina egna reflektioner 

samt barnens kommentarer för att ha som ett material att kunna problematisera och 

analysera kring. Förskola 4 beskriver att dokumentationen även kan användas vida 

utvecklingssamtal och att det då handlar om barnens egna tankar kring dokumentationen 

av verksamheten. Förskola 6 ser ett värde i att göra vårdnadshavarna delaktiga genom 

att göra dokumentationen synlig. 

 

Den pedagogiska dokumentationen syftar till att synliggöra lärande och 

utveckling. Ange vilket lärande som du anser är lättare respektive svårare att 

synliggöra i dokumentationen? 

Förskola 1: Att se det enskilda barnets lärande syns inte tydligt i vår dokumentation. 

Däremot syns barnens gemensamma utveckling i våra projekt. 

Förskola 2: Samspel mellan barn och lärandet av varandra, där de bara iakttar. 

Förskola 3: Det är aldrig lätt att synliggöra lärandet, men det hjälper till att 

dokumentera. Vi har dokumenterat en pojkes motoriska utveckling. Vi går ofta iväg på 

utflykter till ”skog och mark” där terrängen verkligen är kuperad och svårframkomlig. 

Genom att dokumentera hans framsteg genom ”träning” så ser vi stora framsteg i hans 

motoriska utveckling. Skrift och skapande är också lättare att synliggöra. Den sociala 

är svårare. 

Förskola 4: Vårt vuxna perspektiv är hur lätt som helst, men barnens är en annan 

historia. Hur dokumenterar vi lärprocesserna ur BARNENS perspektiv?! 

Förskola 5: Det är mycket lättare att konkretisera t ex språk och matematik, talet, 

begreppsförståelse, matematisk uppfattning, forma bokstäver osv. Den sociala 
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kompetensen är däremot svårare men kan mätas och observeras samt dokumenteras via 

leksituationer. 

Förskola 6: Det är svårt att dokumentera demokratiska tankar och handlingar.  

Det är lätt att dokumentera görandeprocesser, fysiska saker som de upptäcker att de 

(barnen) kan.  
 

Svaren på denna fråga har en genomsyrande ståndpunkt att det kan vara svårt att 

synliggöra lärande och utveckling i dokumentationerna. Någon tycker att det är lätt att 

göra det ur de vuxnas perspektiv, men eftersöker hur det kan göras ur ett barnperspektiv. 

Flera har svarat att det är lätt att dokumentera barnens samspel och gemensamma 

lärande. I några av svaren ser vi att pedagogerna tycker att vissa aspekter av lärande kan 

vara lättare att konkretisera medan andra kan vara svårare. Någon tycker att det 

konkreta i barnens görandeprocesser är lättare att dokumentera än barnens tankar och 

demokratiska handlingar. 

 

Enligt skollagen är förskolan skyldig att medverka i ett systematiskt 

kvalitetsarbete och gällande detta finns det olika modeller. Hur skulle du vilja 

beskriva att er modell ser ut i er kommun? 

Förskola 1: Vi får betygsätta oss själva utifrån läroplanens olika kriterier. 

Förskola 2: Fyra steg: Planera, genomföra, utvärdera och utveckla och sedan rullar det 

runt efter barnens intresse. 

Förskola 3: Kvalitetsarbete har vi bla. Genom likabehandlingsplanen. Modell för 

kvalitetsarbete i kommunen heter GUF (Kommer inte ihåg vad det står för just nu) 

”Hjärnsläpp”. Har inte arbetat så länge i den här kommunen.  

Förskola 4: Vi ska skriva reflektionsprotokoll när vi planerar som sedan används för att 

sammanställa en ”pedagogisk berättelse om årets temaarbete” Här ska framgå bl. a 

mål, hur vi arbetar mot dem samt tankekartor kring både barns och pedagogers tankar 

kring temat. Allt ska sedan analyseras. 

Förskola 5: I min kommun avslutas dokumentationen med hjälp av TRAS men i 

dagsläget är det inte klart med vad och hur arbetet ska ske. Bara ATT det ska ske. 

Förskola 6: Förskolans mål utvärderas i arbetslagen och förskolechefen sammanställer 

detta och sätter upp nya mål att jobba utifrån. 

Genomgående i de olika förskolornas svar verkar det handla om ett sorts 

utvärderingsarbete utefter olika mål och modeller. Det verkar dock som att det görs på 

olika sätt i de olika kommunerna. Svaren vi fick var kortfattade och gav inte så mycket 

fakta kring hur arbetet går till. 

 

4.1 Sammanfattning 

Genom detta resultat kan vi se att alla de olika tillfrågade förskolorna använder sig av 

dokumentation i verksamheten på lite olika sätt. Det används både som ett material för 

att driva verksamheten framåt för pedagogerna i olika reflektions och 

planeringssituationer, men även för ett sätt att göra barnen delaktiga i sin verksamhet. 

Det visar sig i resultatet att de tillfrågade pedagogerna på de olika förskolorna tycker att 

dokumentationen främjar arbetet i att visa lärande och utveckling hos barnen, men 

menar samtidigt att vissa aspekter av lärande är lättare att påvisa genom dokumentation 

än andra. Vi kan se i svaren gällande systematiskt kvalitetsarbete att det arbetas lite 

olika kring detta i kommunerna utifrån olika modeller och konkretionsgraden är ganska 

låg när respondenterna beskriver dessa. 
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5 Resultatanalys 
I denna del presenterar vi en analys av vårt resultat. Detta görs med hjälp av svaren på 

våra enkätfrågor (Bilaga A) som ställs mot dels vår frågeställning samt i relation med 

vårt teoretiska ramverk. 

Vi presenterar analysen utifrån våra frågeställningar. 

 

5.1 Användningsområden  med  pedagogisk dokumentation 

I flera av svaren kan vi se att det finns ett syfte i att dokumentera för att förbättra 

verksamheten och höja kvaliteten. Skolverket (2010) menar att förskolan systematiskt 

ska dokumentera för att kunna förbättra förskolans verksamhet, organisation, innehåll 

och genomförande så att varje barn ges möjlighet till utveckling och lärande. Då svaren 

visar på att barnen är aktiva i dokumentationen kan vi se att det finns en ambition till ett 

kollaborativt arbetssätt samt att personalen har ett förhållningssätt gentemot barnen som 

öppnar upp till barnens nyfikenhet och utforskande (Skolverket 2012). 

Vi kan även se i svaren att personalen framhåller vikten av att dokumentera processer, 

som i sin tur hjälper pedagogerna att utmana barnen vidare på rätt nivå. Detta är något 

som Bjervås (2011) tar upp i sin avhandling, vikten av att dokumentationen som 

verktyg kan hjälpa oss att se hur barn tänker och hur det framkommer i olika processer. 

Någon använder sig av kamera och dokumenterar tillsammans med barnen, analysen av 

dokumentationen görs sedan av pedagogerna. Detta menar Lenz Taguchi (1997) är ett 

kollektivt verktyg för pedagogerna att reflektera kring och att det kan vara en hjälp till 

att se nya innebörder och mening för barnen, vilket i sin tur kan höja kvaliteten.  

 

5.2 Lärande och utveckling som synliggörs i  dokumentationen 

I vårt resultat kring denna fråga har vi fått lite olika svar, en del tycker att det är lättare 

att visa den enskildes utveckling och lärande ur olika aspekter, medan andra tycker det 

är lättare att visa det kollektiva, gemensamma lärandet genom projekten. Skolverket 

(2010) menar att de mellanmänskliga relationerna är en viktig del i resultat av kunskap 

och lärande, samt vikten av kommunikation. Lenz Taguchi (1997) menar att det 

socialkonstruktionistiska synsättet i förhållningssättet till barn och dess lärande går ut på 

att pedagogerna har en syn på lärande och att det sker i interaktion med andra individer. 

Det är dock lättare att dokumentera ”görandeprocesser” än barns tankar och 

demokratiska handlingar tyckte någon respondent, samt någon önskade en kunskap om 

hur vi dokumenterar lärprocesser ur ett barns perspektiv.  

 

Johansson & Pramling Samuelsson (2003) beskriver pedagogisk dokumentation ur ett 

utvecklingspedagogiskt perspektiv. De trycker på vikten av att barnen själva får 

dokumentera, för att få en inblick i barnens föreställningar och att till exempel genom 

barns teckningar och bilder kan få syn på barns egna tankar. Med detta menas att vi kan 

upptäcka och förstå barns värld. Arnér & Tellgren (2006) belyser vikten av att 

uppmärksamma hur vuxna ser på barn och vilken maktposition det innebär när den 

vuxne använder barnperspektiv eller barns perspektiv i sitt synliggörande. För att vuxna 

skall känna till barns perspektiv bättre måste förgivettagandet utforskas om och om igen 

eftersom det omfattar vår sätt att se på barn och uppväxttid, enligt författarna. 

 

5.3 Pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete  

Svaren på denna fråga har varit varierande på det vis att respondenterna verkar har olika 

”modeller” som de använder i det systematiska kvalitetsarbetet. Genomgående i svaren 
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kan man uttyda att det handlar om en uppgift som läggs på pedagogerna ”uppifrån”, 

från chefer med mera. Respondenterna använder sig av formuleringen ”Vi ska” på flera 

ställen, vilket kan tolkas som det är en uppgift som de har blivit ålagda att göra. Dock är 

svaren på denna fråga ganska tunna och vad pedagogerna själva kan se vad det gäller 

kopplingen mellan pedagogisk dokumentation och det systematiska kvalitetsarbetet får 

vi inte riktigt fram i resultatet. Pedagogerna verkar ha en gemensam syn att det handlar 

om ett utvärderingsarbete, och arbetet verkar göras på många olika sätt. Vallberg Roth 

(2011) menar att lärare i dagens verksamheter växelspelar i stora variationer av 

dokumentation och bedömning, vilket innebär att olika dimensioner och frågor pendlar 

ihop med traditioner och trender som påverkar utgången. Hall (2013) beskriver 

dokumentation som att ”risken finns att dokumenterandet inte bidrar till en förbättrad 

verksamhet, utan i stället en särkopplad aktivitet som görs för att visa upp vad man gör 

för överordnade nivåer som vill se tydliga resultat” (2013:36). 

 

Någon av respondenterna beskriver ett systematiskt kvalitetsarbete direkt kopplat till 

förskolans läroplan. Sheridan & Pramling Samuelsson (2012) belyser forskningen kring 

att kvalitéerna på förskolans verksamhet varierar och att dessa variationer behöver 

förbättras genom att analysera det systematiska kvalitetsarbetet. Vidare menar 

författarna att syftet med riktlinjer från Skolverket är till för att det skapa medverkan 

och kommunikationer kring den måluppfyllelse som visar på möjliga avsaknader. För 

att varje förskoleverksamhet och skola skall kunna uppfylla målen om hur systematisk 

kvalitetsarbetet skall bedrivas krävs en tydlighet från förskolechefer respektive rektorer. 

I vår analys av resultatet på denna fråga kan vi tolka in en osäkerhet hos pedagogerna 

hur de ska bedriva arbetet med systematiskt kvalitetsarbete och en större tydlighet i 

riktlinjerna kring arbetet verkar önskvärt. 
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6 Diskussion 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för diskussionen som innehåller de slutliga 

resultat som kommit fram i den analys vilken genomförts. Förekommer det ett samband 

mellan vårt syfte och vår frågeställning i resultatet i de enkätsvar som inkommit? 

Främjar den pedagogiska dokumentationen det systematiska kvalitetsarbetet i 

förskolorna? Hur används den pedagogiska dokumentationen så att det gagnar barn i 

deras utveckling och lärande? 

 

6.1 Resultatdiskussion  
I vår undersökning har vi enbart använt oss av enkätkonstruktion (Bilaga A) vilket finns 

beskrivet i metodkapitlet. Syftet med undersökningen var att få djupare förståelse för 

hur kopplingen mellan pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete 

används för att kvalitén i verksamheten kan förbättras. Vi har även fått en liten inblick i 

hur pedagoger kan använda sig av arbetsverktyget pedagogisk dokumentation och dess 

koppling till det systematiska kvalitetsarbetet. Samt en inblick i vad pedagogerna tycker 

är lättare respektive svårare att dokumentera utifrån ett lärandeperspektiv. Från analysen 

har vi kunnat skönja vissa modeller som respondenterna använder. Vi är överens om att 

vår studie syfte uppnåtts utifrån de svar som inkommit på enkätkonstruktionen (Bilaga 

A). Vi har även tagit i beaktande att omfattningen av denna studie tillhör den mindre 

sorten och att respondenterna bara är ett fåtal vilket självklart påverkar studiens resultat. 

 

För att få insikt för hur den pedagogiska dokumentationen gagnar det sytematiskt 

kvalitetsarbete och fungerar ute i verksamheten valde vi följande frågeställning: 

 Hur använder sig pedagogerna av pedagogisk dokumentation i 

verksamheterna? 

 Vad är det för lärande och utveckling som pedagogerna anser är lättare 

respektive svårare att kunna synliggöra i dokumentationen? 

 Hur beskriver pedagogerna kopplingen mellan pedagogisk dokumentation och 

systematiskt kvalitetsarbete i deras verksamhet?  

 

I den reviderade läroplanen Lpfö98 (2010) finns de riktlinjer som skall förbättra 

förskolans verksamhet genom att systematiskt och kontinuerligt dokumentera barnens 

lärande och utveckling. Utifrån de svar som kommit fram i enkätfrågeställningarna 

(Bilaga A) ser vi att pedagoger i verksamheten dokumenterar och gör iakttagelser kring 

dokumentationen som kan kopplas ihop med kvalitén men om deras egen medvetenhet 

om detta framkommer inte helt klart. Vi tolkar det som om det saknas en medvetenhet i 

hur arbetsverktyget kan hjälpa till på ett konkret sätt att höja kvalitén. Aktiviteter eller 

förkovrandes betydelse saknas och hur de kan vara avgörande i den analys som görs av 

barnens deltagande, utifrån respondenternas svar. Här kan vi undersökare bara gissa hur 

respondenterna kan tänkas resonera under sina diskussioner kring analysarbetet. Enligt 

respondenterna själva innehåller dokumentationen mest görandeprocesser men det 

framkommer inte ifall de själva funderar vidare på varför det är så eller om de försöker 

hitta lösningar.   

 

Vi ser i svaren att de har en ambition att förverkliga ett arbetssätt som bygger på 

kollaboration, vilket är bra. Deras förhållningssätt bygger på att inspirera barnen till 

nyfikenhet och utforskande i de vardagliga situationer som uppstår. Respondenterna ser 

att deras dokumentationer innehåller processer som därmed kan bli viktiga verktyg i 

deras kvalitetsarbete. De ser också att det sker meningsskapanden och nya innebörder i 

de interaktioner som barnen deltar i och som blir synliga i dokumentationerna. 
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Medvetenheten hos respondenterna om att händelser sker ur ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv omtalas inte. Däremot tolkar vi att respondenterna är väl medvetna om att de 

medverkar till att barnen interagerar och att möten sker utifrån postmodernistiskt och 

socialkonstruktionistiskt perspektiv men att dessa teorianknytningar inte benämns. Om 

medvetenheten kring arbetsverktygets hjälp kommer i fokus bidrar det till att kvalitén i 

verksamheten förbättras och höjs så att nya utmaningar utveckla lärandet. Att 

dokumentera innebär att respondenterna fått ett arbetsverktyg som ger dem möjlighet 

till att både enskilt och i grupperingar se utveckling och lärande. Däremot anser 

respondenterna själva att utförandet och innebörden av dokumentationens innehåll mest 

utgör ”görandeprocesser”. De demokratiska tankarna och handlingarna är svårare att 

synliggöra menar någon respondent, men även kunskapen om hur själva 

dokumentationen kan utföras så att lärprocessen ses ur ett barnperspektiv. Det finns en 

risk att dokumentation användas som bedömning vilket tidigare forskning redogör för. 

Enligt Vallberg Roth (2011) sker det en bedömning längre ner i åldrarna i dag. Vår 

tolkning av detta är att dokumentera är svårt och många gånger innehåller 

dokumentationen situationer som innebär att det sker en bedömning. Hur skall vi i 

verksamheten göra för att komma runt problemet så att dokumentationens innehåll 

alstrar bättre kvalité?  

 

Att ta hjälp av barn för att få ett barns perspektiv är något som några av respondenterna 

anser är svårt. Respondenterna tar upp flera viktiga aspekter som att allt är inte alltid är 

förankrade i den verklighet som existerar i vardagen, där antalet barn i grupperna ökar 

och där med det systematiska kvalitetsarbetet. Det skall erbjudas en verksamhet där alla 

får samma möjligheter vilket inte alltid sker. Att dessa erbjudanden leder och främjar 

den utveckling och lärande som alla är berättigade till kanske inte framkommer till 

brukarna. Detta kan möjligen leda till att en osäkerhet infinner sig hos pedagogen vilket 

i sin tur genererar till att dokumentationen inte blir utförd på ett önskvärt sätt. Resultatet 

av svaren från respondenterna innehåller lite tunna svar för att få redan på den exakta 

kopplingen som finns mellan pedagogisk dokumentation och systematiskt 

kvalitetsarbete som vore önskvärt för oss undersökare. Detta är ju en förutsättning för 

att kunna höja kvalitén på den verksamhet vi erbjuder till våra brukare, anser vi.  

 
6.1.1 Systematiskt kvalitetsarbete - för vems skull? 

Utifrån de enkätsvar och vår analys av resultatet tolkar vi en viss osäkerhet kring för 

vems skull, systematiskt kvalitetsarbete utförs. Riktlinjer behöver vara tydliga så att 

arbetsprocessen kan underlätta den höjning av kvalitén som vore önskvärd. En ökad 

fortbildning och kunskap hos pedagogerna kan leda till en större motivation hos dessa 

att arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete vilket förhoppningsvis i sin tur leder till 

en ökad kvalitet i förskolan, enligt oss. Detta kan nog leda till att arbetet känns mindre 

tungt för pedagogerna och att de kan se det som en hjälp att förbättra sin verksamhet. 

Det leder då till en kvalitetshöjd förskola som gagnar barnen och deras lärande och 

utveckling. 

 
6.1.2 Kvalitetsförbättring genom pedagogisk dokumentation 

Utifrån svaren som respondenterna givit är formuleringen ”vi ska” på flera ställen. Detta 

har fått oss undersökare att fundera kring vad det står för och om detta gör att 

respondenterna upplever uppgiften med systematiskt kvalitetsarbetet som en börda. Kan 

det vara att analyserna som görs innehåller ”görandesituationer” istället för 

dokumentation med processer? Där situationerna innehåller olika handlingar som längre 

fram skall generera i att ett resultat som kan urskiljas och kvalitén höjas inom 

utveckling och lärande. Finns inte den medverkan och kommunikationen mellan 
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berörda parter sker förmodligen inte den önskvärda kvalitetshöjningen. Det som 

dokumenteras i förskolan görs oftast utifrån den vuxne, och beroende på vilket 

förhållningssätt denne har, vad den väljer att se i dokumentationerna och hur det tolkas 

leder detta till hur och vad som leder arbetet framåt.  

 
6.1.3 Kvalitetsarbetet ur barns perspektiv 

Något som uppkom i resultatet var en tanke att vi missar att dokumentera och följa upp 

lärprocesser ur barnens perspektiv. Detta är något som vi tycker är viktigt att ha i 

beaktning i vårt kvalitetsarbete. Vi behöver fundera på hur vi kan fånga barns tankar om 

sitt lärande och sin egen utveckling, och inte bara utifrån den vuxnes perspektiv. Och 

hur vi kan få med detta i dokumentationer och i det systematiska kvalitetsarbetet. Någon 

respondent påtalade att det görs mest dokumentationer som visar på 

”görandeprocesser”. Genom att lyssna in barnens tankar då de möter sitt lärande genom 

dokumentationen kan vi få med andra processer och utifrån barnens perspektiv komma 

vidare i kvalitetsarbetet. Via olika perspektiv och via kommunikativa processer både 

mellan vuxna, vuxna- barn och barn-barn kan vi få med en bredd på tankar och 

reflektioner.  

 

6.2 Metoddiskussion 
I vår undersökning har vi enbart använt oss av enkätkonstruktion (Bilaga A) som vi 

kunnat förmedla ut. Strukturen till enkäten gjordes utifrån vägledning med vår 

handledare på universitetet.  Något som vi själva kan se så här i efterhand är eventuellt 

att även om frågeställningen var öppen fanns inte möjligheten till följdfrågor som 

kunnat utveckla svaren mer. För att kunna göra en mer korrekt undersökning bör tiden 

för själva insamlandet av material eller möjlighet till intervjuer, ske under annan tid av 

året. En tid när verksamheten har en annan intensitet och aktivitet. Detta kan innebära 

att respondenterna ser en större koppling mellan sitt uppdrag och den undersökningen 

som vi gjort. Svaren som kom in var inte de mest uttömmande utan innehöll mer 

förkortade svar av den verksamhet som bedrivs. Det kan också vara så att 

enkätkonstruktion (Bilaga A) inte är ett bra val till en sådan här undersökning. Möten 

där frågeställningar kan ställas personligen kanske är en bättre modell att använda sig av 

i en undersökning av detta format. Då kan frågeställningarna formuleras om eller ändras 

så att intervjusvaren blir mer uttömmande och undersökningen får en större bredd. 

Tidsaspekten under vilken undersökningen är gjord innebar även att verksamheten ute 

på förskolorna trappas ner och många börjar ledigheter. Faktor som också kan ha 

influerat vårt resultat är hur de styrande i varje kommun där respondenterna arbetar ser på 

det nämnda arbetsverktyget men också vilka möjligheter till fortbildning inom 

dokumentation som tilldelats verksamheterna för att utvecklas vidare. 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

22 
 

Referenser 
Arnér, Elisabeth & Tellgren, Britt. (2006). Barns syn på vuxna.  Lund: Studentlitteratur 

Bryman, Alan. (2002). Upplaga 2:3, Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

Colliander, Marie- Anne, Stråhle, Lena & Wehner- Godée, Christina. (2010). Om 

världen och omvärlden, Pedagogik i praktik och teori med inspiration från Reggio 

Emilia. Stockholm: Stockholms Universitets förlag 

Dahlberg, Gunilla, Moss, Peter, Pence, Alan. (2001). Från kvalitet till 

meningsskapande. Stockholm: HLS Förlag 

Emilson, Anette & Pramling Samuelsson, Ingrid. (2012). Jakten på det kompetenta 

barnet. Nordisk Barnehageforskning (2012). VOL 5,NR21 s 1-16 

Gerrevall, Per. (2003). Bedömning av demokratisk kompetens – en pedagogisk 

utmaning. Utbildning & demokrati (2003). VOL 12, Nr 3, s 41-66. 

Hall, Patrik. (2013). När karan blir viktigare än verkligheten. Pedagogiska Magasinet 

(2013). VOL 1, Nr 1, s 36-41  

Hedenquist, Jan-Anders, Håkansson, Jan. (2009). Formulera och utvärdera mål. 

Kristianstads Boktryckeri AB 

Johansson, Eva, Pramling Samuelsson, Ingrid. (2003). Förskolan - barnets första 

skola!. Lund: Studentlitteratur 

Lenz Taguchi, Hillevi. (1997). Varför pedagogisk dokumentation?.  Stockholm: 

Stockholms Universitets förlag 

Patel, Runa & Davidson, Bo. (2003). Forskningsmetodikens grunder- Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 

Sheridan, Sonja, Pramling Samuelsson, Ingrid. (2009). Barns lärande i fokus i 

kvalitetsarbete. Liber: Stockholm. 

Skolverket. (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98Reviderad 2010. Stockholm: Liber  

Skolverket. (2012). Allmänna råd med kommentarer om systematiskt kvalitetsarbete - 

för skolväsendet.  Stockholm: Liber  

Skolverket. (2012). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk 

dokumentation. Stockholm: Liber 

Utbildningsdepartementet (2010) Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i 

förskolans läroplan. Solna. Åtta45 

Vallberg Roth, Ann- Christine. (2011). Därför måste vi diskutera bedömning i 

förskolan. Pedagogiska Magasinet (2011). VOL 3, Nr 3, s 50-54 

Wehner- Godée, Christina. (2011). Lyssnandets och seendets villkor. Stockholm: 

Stockholms Universitets förlag 

Åberg, Ann, Lenz Taguchi, Hillevi. (2005). Lyssnandets pedagogik. Stockholm: Liber 

 

6.3 Elektroniska källor 
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_p

a_natet/ordlista    [20130526 kl: 10,38] 

Bjervås, Lise- Lotte, (2011) Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som 

bedömningspraktik i förskolan, Göteborgs Universitet, 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/25731/1/gupea_2077_25731_1.pdf [2013-05-15] 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Mening_(betydelse), [20130226 kl: 11,10] 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning.  http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf      [2013-06-

29 kl:08:43] 

 

 

 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/25731/1/gupea_2077_25731_1.pdf
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mening_(betydelse
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


  
 

I 
 

Bilagor 

Bilaga A  

Vi är två studerande från Linnéuniversitetet i Växjö som läser till lärare mot 
förskola/förskoleklass på en distansutbildning. Vi ska i vårt examensarbete skriva om 
hur pedagogisk dokumentation kan kopplas till förskolans systematiska kvalitetsarbete. 
För att kunna göra en kartläggning över hur det kan se ut i olika pedagogiska 
verksamheterna behöver vi göra en enkätundersökning. Vår önskan är att du vill delta 
och svara på nedan följande frågor, vilka kommer att samlas in i början av vecka 24.  
Vi kommer att behandla era svar enligt de forskningsetiska principer som inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns utgivna av vetenskapsrådet (2002). 
Detta innebär att vi endast kommer använda uppgifterna i vårt examensarbete och ni 
kommer vara skyddade av anonymitet enligt konfidentialitetskravet. Det vill säga att 
era svar inte kommer att kunna härledas att de kommer från er. Deltagandet är 
frivilligt. 
 
Vi är tacksamma för ditt deltagande i vår undersökning. 
 

Malena Gustavsson     0706990833 
Anki Eriksson                0703494536 
 

 

Intervjufrågor 
 

1. Berätta på vilka olika sätt ni arbetar med pedagogisk dokumentation i verksamheten? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________ 

 
2. Delge olika konkreta exempel på hur dokumentationen har bidragit till att höja 

kvalitén i verksamheten? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



  
 

II 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________ 

3. Den pedagogiska dokumentationen syftar till att synliggöra lärande och 
utveckling. Ange vilket lärande som du anser är lättare respektive svårare att 
synliggöra i dokumentationen? 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 
4. Enligt skollagen är förskolans personal skyldig att medverka i ett systematiskt 

kvalitetsarbete och gällande detta finns det olika modeller. Hur skulle du vilja 

beskriva att er modell ser ut i din kommun? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________ 

 
 
 

TACK för er medverkan! 
/Malena och Anki 

 

 

 

 


