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Abstract 

 

Pedagogical documentation  

A qualitative study of pedagogues' perceptions regarding the work with educational documentation 

in relation to the systematic quality work in Reggio Emilia inspired preschools 

 

In this study I have investigated what perceptions educators have about educational documentation 

and how teachers perceive that pedagogical documentation helps to discover and visualize learning. 

I have also investigated how teachers perceive that the size of the child group and the systematic 

quality work affect the work of educational documentation. The purpose is to investigate educators 

perceptions of these tools to contribute to the development of pre-school work. I have done a 

qualitative study in the form of interviews. In the study, I have taken the phenomenological research 

effort as a starting point and the result shows that there are both equal and different perceptions 

about the systematic quality work and the work on educational documentation. 
 

 

Keywords: perceptions, variations, first and second order perspectives 

Nyckelord: uppfattningar, variation, första och andra ordningens perspektiv 
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1. Inledning  

 

Mitt ämne i det här arbetet är pedagogisk dokumentation. Jag vill ta del av yrkesverksamma 

pedagogers tankar kring arbetet med verktyget pedagogisk dokumentation för att bilda mig en 

uppfattning om hur pedagogisk dokumentation bidrar till att upptäcka och synliggöra lärande. Hur 

pedagoger får syn på barnens läroprocesser och hur de synliggör dessa för barnen och 

vårdnadshavare. När man observerar, fotograferar eller filmar barn då de utforskar sin omgivning 

kallas det för dokumentation. På så sätt blir dokumentation alltid retrospektiv (tillbakasyftande) 

aspekt av det som har hänt fångas. Det är när man som pedagog börjar reflektera kring det 

dokumenterade materialet, gärna med barnen, som det betraktas som pedagogisk dokumentation. 

Pedagogisk dokumentation blir prospektiv (framåtsyftande) eftersom den får konsekvenser för det 

fortsatta arbetet (Lenz Taguchi 2013, s.13). 

 

Under min utbildnings gång och i min verksamhetsförlagda utbildning har jag mött kollegor med 

olika tankar och tolkningar kring arbetet med pedagogisk dokumentation. Jag har även mött olika 

känslor kring förväntningarna som pedagoger känner att de måste leva upp till i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Med det menar jag att de känner en viss stress kring vad de måste lägga fram till 

sina chefer inom ramen för en viss tid då tiden inte räcker till. Jag vill undersöka vilka olika 

uppfattningar det finns kring arbetet med pedagogisk dokumentation i relation till det systematiska 

kvalitetsarbetet och även vilka påverkande faktorer det finns enligt pedagogernas uppfattningar.  

 

Med anledning av de olika tolkningar som finns kring arbetsverktyget pedagogisk dokumentation 

finner jag det intressant att undersöka hur pedagoger förhåller sig till och tänker kring pedagogisk 

dokumentation. Eftersom pedagogisk dokumentation är en del i ett system, pedagogiskt och 

filosofiskt, i de kommunala förskolorna i Reggio Emilia (Elfström 2013, s.100-101) har jag valt att 

utföra min undersökning i Reggio Emiliainspirerade förskolor. Min tanke är inte att jämföra hur 

verktyget används i de svenska förskolorna med inspiration av Reggio Emilia filosofin jämfört med 

förskolor i Reggio Emilia i Italien, utan min tanke är att undersöka vilka uppfattningar pedagoger 

som arbetar med inspiration av filosofin har kring arbetsverktyget för att underlätta förståelsen av 

olika handlingar.  
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Eftersom pedagogers förhållningssätt och pedagogiska medvetenhet gentemot barn och föräldrar är 

en viktig kvalitetsfaktor har jag valt att fördjupa min undersökning i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete har Skolverket sammanställt i de 

allmänna råden som ett krav vilket innebär att huvudmän och förskolenheter systematiskt och 

kontinuerligt ska följa upp verksamheten och i förhållande till de nationella målen analysera 

resultaten för att planera och utveckla utbildning (Skolverket 2015, s.11). Pedagogers möjligheter 

till reflektion och dokumentation bör enligt de allmänna råden ses som en del i deras yrkesutövning 

(a.a. s.21). Utifrån de allmänna råd som Skolverket har sammanställt ses arbetet med pedagogisk 

dokumentation i relation till det systematiska kvalitetsarbetet som en viktig del i yrkesprofessionen. 

Det är därför av stor vikt att lyfta pedagogers uppfattningar kring arbetet med dessa verktyg i 

relation till varandra. Min förhoppning är att min studie ska ge ett nyanserat resultat som visar på 

olika uppfattningar som verkligheten möter för att ett utvecklande arbete ska kunna utformas i 

förskolor.  

 

1.1. Syfte och problemområde  
 

Syftet med min studie är att undersöka vilka uppfattningar pedagoger i Reggio Emiliainspirerade 

förskolor har kring arbetet med pedagogisk dokumentation och hur pedagogisk dokumentation 

påverkas av det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

1.2. Frågeställning 
 

På vilket sätt bidrar enligt pedagogerna arbetet med pedagogisk dokumentation till att utveckling 

och lärande sker? 

 

Hur upplever pedagogerna att det systematiska kvalitetsarbetet påverkar deras arbete med 

pedagogisk dokumentation? 

 

Vilka strategier använder pedagogerna i arbetet med pedagogisk dokumentation i stora 

barngrupper?  
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2. Teoretisk utgångspunkt 

 

Den här studien har fenomenografisk forskningsansats som utgångspunkt. Fenomenografi är ett ord 

som är sammansatt och härstammar av de grekiska orden phainomenon och grafia. Den första delen 

av ordet betyder ”det som visar sig” och den andra delen kan översättas till ”att beskriva i ord eller i 

bild” och sammansättningen av dessa två delar leder till att fenomenografin ”beskriver det som 

visar sig” (Starrin & Svensson 1994, s.112). Fenomenografin som forskningsansats har utvecklats 

av Inom-gruppen (Inlärning och omvärldsuppfattningar) som är verksamma vid Institutionen för 

pedagogik vid Göteborgs universitet (Larsson 1986, s.12). När den utvecklades som 

forskningsmetod handlade den om att finna hur ett fenomen, i det här fallet lärobokstexter, framstod 

för studenter. Det handlade inte om att mäta felläsningar och missuppfattningar utan mer om att 

finna vilka uppfattningar studenterna fick av texterna för att sätta det i relation till hur de själva 

uppfattar att lärande sker (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014, s.58). De handlade med 

andra ord om variation i sätt att uppfatta och erfara ett fenomen eller en situation (Marton & Booth 

2000, s.145). Marton (1981) menar att fenomenografin är forskning som inriktar sig mot att 

beskriva skillnader i sätt att erfara verkligheten (Marton 1981, s.608). Det handlar även om att 

erfarande omfattar en intern relation mellan subjektet och omvärlden. Med det menar Marton & 

Booth (2000) att det inte handlar om något psykologiskt eller fysiskt eftersom erfarande inte är 

belägen i varken subjektet eller i omvärlden, utan målet är att ge en beskrivning av den interna 

relationen mellan ett fenomen och människan (Marton & Booth 2000, s.160).  

 

Eftersom fenomenografin handlar om hur fenomen framstår för människor och intresserar sig för 

människors uppfattningar, upplever jag att fenomenografin som forskningsansats kommer att hjälpa 

mig att få förståelse för min undersökning. Jag kommer att ha tre viktiga begrepp inom 

fenomenografin som utgångspunkt i min analys av empirin, första och andra ordningens perspektiv, 

uppfattningar och variation. Nedan beskriver jag min tolkning av dessa begrepp mer djupgående. 

 

2.1. Första och andra ordningens perspektiv 
 

När det inom vetenskapen och det dagliga livet görs påståenden om världen, om situationer, om 

fenomen och hur de erfars av människor kallas det, inom fenomenografin, för första ordningens 

perspektiv. Den som erfar tar ofta sätten att erfara världen, situationer och fenomen förgivet och ser 

inte dem. När man intresserar sig för hur man kom fram till ett svar istället för att intressera sig för 
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det korrekta svaret intar man ett andra ordningens perspektiv (Marton & Booth 2000, s.154). 

Skillnaden mellan första och andra ordningens perspektiv beskriver Marton & Booth på så vis att 

en, genom att anse att ett påstående är ett påstående om någon specifik situation, intar första 

ordningens perspektiv. Man har i sin bedömning en bakgrund av påståenden om samma situation. 

Däremot kan man i andra ordningens perspektiv anse att samma påstående återspeglar någons sätt 

att erfara situationen och förstå den. Då utforskar man den lärandes förståelse av situationen med 

utgångspunkt i påståendet (a.a. s.155-156). Om vi strävar efter att ge en beskrivning av olika 

aspekter av vår värld menar Marton (1981) att vi har första ordningens perspektiv som 

utgångspunkt. Däremot om vi strävar efter att ge en beskrivning av människans sätt att erfara olika 

aspekter intar vi andra ordningens perspektiv vilket fenomenografins intresse är riktat mot (Marton 

1981, s.601) 

 

Min förståelse av detta är att man kan formulera frågor på olika sätt, om man till exempel frågar sig; 

Varför kan några läsa bättre än andra, det vill säga om man intresserar sig för fakta, det som går att 

observeras utifrån, kallas det inom fenomenografin för första ordningens perspektiv. När man 

istället är intresserad av någons uppfattningar, lärare i det här fallet, frågar man; Vad tror lärare det 

beror på att vissa kan läsa bättre än andra? Det är det som kallas för andra ordningens perspektiv 

inom fenomenografin. Det blir i den här studien utifrån andra ordningens perspektiv som 

utgångspunkt viktigt att beskriva de olika uppfattningarna som pedagogerna har kring samma 

fenomen, pedagogisk dokumentation. 

 

2.2. Uppfattningar  
 

Ett av fenomenografins mest betydelsefulla begrepp kom att bli uppfattningar med tanke på det 

intresse som ansatsen visat för det huvudsakliga innehållet i uppfattningar.  Fenomenografin 

uppmärksammar hur människan uppfattar avgränsade delar av sin omvärld just för att 

forskningsansatsens intresse riktas mot kunskapsinnehållet som människan utvecklar stegvis för att 

få en förståelse av och för att kunna hantera den komplexa världen. Det som lyfts upp som en viktig 

del i människans kunskap om sin omvärld är ”uppfattningen”, vilket även beskrivs som ett innehåll 

som människan ger åt relationen mellan något i omvärlden och sig själv. Denna relation kan vara 

rörlig och förändras i takt med att situation och sammanhang förändras. Det menas att uppfattningar 

av ett fenomen kan förändras över tid då vi ser världen med andra ögon och får ny kunskap. Den 
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fenomenografiska analysen uppmärksammar hur man erfar något och hur erfarenheterna, det vill 

säga olika aspekter, i fråga relateras till varandra (Starrin & Svensson 1994, s.117).  

 

2.3. Vad och hur-aspekt i uppfattningar 
 

Ett problem i den fenomenografiska forskningsmetoden är hur man kan veta att olika personer som 

medverkar i undersökningen tänker på samma sak när man ber dem att beskriva deras uppfattningar 

kring ett visst fenomen.  

 

Starrin & Svensson menar att det finns en risk att jämföra ”päron med äpplen” när man ska jämföra 

olika uppfattningar och menar att man ska urskilja två aspekter av en uppfattning. Människan tänker 

och agerar alltid i förhållande till något som består av ett innehåll, vilket människan riktar sitt 

medvetande mot. Innehållet i uppfattningen är det som man kallar för vad-aspekt inom 

fenomenografin. Denna aspekt kan vara både materiella ting som till exempel böcker eller icke-

materiella ting som till exempel läsning. Hur tanken är riktad, det vill säga hur uppfattningens 

innehåll struktureras är processliknande och kallas för hur-aspekten. Båda dessa aspekter är enligt 

fenomenografin ömsesidigt beroende av varandra. Vad-aspekten är en förutsättning för den 

grundläggande innebörd som finns för uppfattningen, det vill säga hur-aspekten (Starrin & 

Svensson 1994, s.118-119).  

 

Min tolkning av dessa aspekter är att om jag vill undersöka en grupp människors uppfattningar 

kring ett visst fenomen, pedagogisk dokumentation i denna studie, så måste den gruppen människor 

ha en uppfattning om vad pedagogisk dokumentation är innan de kan resonera kring ämnet. När det 

sedan dyker upp olika uppfattningar är det av intresse inom fenomenografin att analysera utifrån 

hur-aspekten med tanke på att man kan skilja på vad personen talar om och hur personen uppfattar 

det behandlade objektet (Starrin & Svensson 1994, s.119). 

 

2.4. Variation  
 

Fenomenografisk forskning har en gemensam nämnare som innebär att forskaren utgår från att 

människan har olika uppfattningar av objekt och företeelser i världen. Genom att människor har 

olika relationer till världen gör de olika erfarenheter, på så vis förklaras olikheter i uppfattningar. 

Dessa olikheter, det vill säga variation i uppfattningar, syftar fenomenografisk forskning till att 
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beskriva (Starrin & Svensson 1994, s.120). Syftet är inte att fokusera på de olika 

omvärldsuppfattningarna i form av specifika nyanser, lukter och färger, utan fokus ligger på 

variationens struktur och den viktigaste innebörden av olikheten i att erfara omvärlden (Marton & 

Booth 2000, s.150, s.153).  

 

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson beskriver variation som en viktig del i fenomenografin 

och menar att det finns skillnad mellan forskare och lärare i uppgiften att beskriva mångfalden av 

sätt att tänka. De menar att en lärare inte behöver karaktärisera eller beskriva variationen utan de 

bör försöka få syn på variation och lägga tid på att synliggöra variationen av sätt att tänka för 

barnen för att erbjuda dem möjligheter till inflytande i sin undervisning. Däremot är uppgiften för 

forskaren att beskriva variationen av sätt att tänka genom att strukturera sättet som människor 

skapar förståelse för sin omvärld (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2014, s.59). Forskaren 

strävar efter att finna antal sätt att erfara ett visst fenomen för att sedan tolka det i termer av tydligt 

skilda kategorier. Detta fångar en uppsättning beskrivningskategorier utifrån ett andra ordningens 

perspektiv. Det vill säga, dessa beskrivningskategorier är grundläggande resultat i en 

fenomenografisk undersökning och beskriver hur fenomenet erfars (Marton & Booth 2000, s.150, 

s.159). Den här studien kommer att beskriva variationen av sätt att uppfatta ett fenomen, genom att 

lyfta kritiska drag som karaktäriserar de olika kategorierna av uppfattningar.  

 

3. Undersökningsmetod  

 

Jag har gjort en kvalitativ undersökning i form av intervjuer med fem olika pedagoger, både 

manliga och kvinnliga, från två olika förskolor inspirerade av Reggio Emiliafilosofin i södra 

Storstockholm. Den ena förskolan har jag haft verksamhetsförlag utbildning på och valde därför att 

kontakta min handledare för att boka tid för intervjuer. I mejlet som jag skickade till min handledare 

förklarade jag att jag var intresserad av att utföra en del av min undersökning inför examensarbetet 

på deras verksamhet och frågade om hon kunde höra sig för ifall någon var intresserad av att ställa 

upp på intervjuer. Jag fick snabb respons och det var flera som var intresserade. Jag skickade 

samtyckesblanketter (se bilaga 1) till min handledare som i sin tur gav dem till pedagogerna. På den 

andra förskolan kontaktade jag deras förskolechef och frågade om jag fick intervjua några 

pedagoger och berättade lite kort om min studie. Förskolechefen gav sitt medgivande och valde två 

pedagoger som jag fick intervjua. Jag skickade samtyckesblanketter till chefen som i sin tur gav de 

till pedagogerna och jag fick tid för att utföra båda intervjuerna samma dag.      
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Motiven för urvalet är att jag ville ha variation i bearbetningsmaterialet genom att få en insikt i 

pedagogers uppfattningar från olika enheter. Även om båda enheterna ligger i samma kommunala 

område och arbetar med samma verktyg kan det finnas olika sätt att uppfatta och tala om dessa på 

olika förskolor. Eftersom syftet med undersökningen är att få insikt i pedagogers uppfattningar 

kring fenomenet pedagogisk dokumentation i relation till det systematiska kvalitetsarbetet i Reggio 

Emilia inspirerade förskolor finner jag det av intresse att i min studie använda förskolor som arbetar 

med och har erfarenhet av dessa arbetsmetoder.  

 

Med en kvalitativ studie betonas den enskilda individens upplevelse. Som forskare får man tillgång 

till informantens uppfattning kring ett visst fenomen och till dennes livsvärld. Man får även tillgång 

till nyanserade beskrivningar och information om informantens livsvärld i vardagliga händelser 

(Patel & Davidson 2011, s.82-83). Det finns inte ett i förväg givet sätt att utföra kvalitativa 

undersökningar på. Det krävs en unik metod för varje kvalitativ undersökning och som forskare bör 

man ha överblick över hela fältet för kvalitativ forskning för att bli bra (a.a. s.120-122). Eftersom 

mitt syfte är att få insikt i pedagogers uppfattningar kring fenomenet pedagogisk dokumentation 

finner jag det mest lämpligt att göra undersökningen i form av semistrukturerade intervjuer. Genom 

intervjuerna och frågornas formulering fick jag tillgång till informantens uppfattning kring 

pedagogisk dokumentation där frågorna har gett utrymme för informanten att svara med egna ord. 

Genom att leda intervjun med ett sammanhängande resonemang kring pedagogisk dokumentation 

och det systematiska kvalitetsarbetet på ett meningsfullt sätt (a.a. s.81-82) lyckades jag få svar på 

mina frågeställningar och få ut så mycket empiriskt material som möjligt från intervjuerna. 

Intervjuerna var mer i form av ett samtal vilket ledde till en avspänd stämning. Innan intervjuerna 

orienterade jag mig i tidigare forskning för att vara så förberedd som möjligt inom området som 

studien undersöker vilket även Patel & Davidsson (2011) lyfter som en fördel inför kvalitativa 

intervjuer (a.a. s.83). Till en början tänkte jag använda mig av både intervjuer och observation som 

metod, vilket ofta kombineras som datainsamlingsmetoder inom kvalitativ forskning (a.a. s.85-86), 

men på grund av tidsramen för studien valde jag bort observationer som metod.  

 

3.1. Material  
 

Jag har använt min mobiltelefon för att spela in intervjuerna och sedan har jag transkriberat 

ljudinspelningarna. Anledningen till att jag har använt mig av mobiltelefonen är att det var enklare 
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att hålla reda på det inspelade materialet då jag kunde namnge de olika inspelningarna. Jag gjorde 

transkriberingarna direkt efter intervjun för att vara i god tid eftersom kvalitativa undersökningar 

och transkribering av ljudinspelade intervjuer är tidskrävande (Patel & Davidson 2011, s.87, s.120). 

I processen då jag transkriberade ljudinspelningarna förde jag även anteckningar för de olika tankar 

som jag fick. Patel & Davidsson (2011) lyfter upp vikten av att använda sig av en slags dagbok i 

transkriberingsprocessen. Författarna menar att det är till nytta inför analysen då olika tankar och 

funderingar kommer upp när man transkriberar (a.a. s.120).     

 

3.2. Etiska överväganden 
 

Med tanke på att det är både manliga och kvinnliga pedagoger som ingår i min studie har jag valt att 

använda mig av begreppet hen genom hela uppsatsen för att anonymisera pedagogerna. Därmed har 

jag valt att använda könsneutrala namn. Till en början tänkte jag tilldela de olika pedagogerna en 

siffra, till exempel pedagog 1, men ändrade mig då jag upplever att det kan vara förvirrande och 

svårt för läsaren att hålla reda på vem som är vem. Pedagogerna som deltog i min undersökning 

delgavs information om vad min studie handlar om i samtyckesblanketten som jag skickade till 

dem. Där framgick individskyddskraven enligt Vetenskapsrådet (2007). Innan intervjuerna 

informerade jag pedagogerna om de etiska riktlinjerna som tystnadsplikt och anonymisering utifrån 

de fyra allmänna huvudkraven som finns på forskning; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2007, s.6). 

  

• Informationskravet tar upp hur uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare har rätt att få 

reda på information och studien, samt möjligheten till att avbryta sin medverkan i studien 

(a.a. s.7). 

• Samtyckeskravet tar upp valfriheten för deltagande och det krävs att forskaren inhämtar 

samtycke från uppgiftslämnaren och undersökningsdeltagaren (a.a s.9). 

• Konfindentialitetskravet tar upp kravet på tystnadsplikt och anonymitet (a.a. s.12). 

• Nyttjandekravet tar upp att allt material som samlats in i studien inte får användas till 

något annat än den tilltänkta studien (a.a. s.14).       

 

4. Tidigare forskning 
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I den här delen ska jag ha en genomgång av tidigare studier som jag har tagit del av och som har 

relevans för min studie. Dessa studier har relevans för min studie i och med att de visar på ett 

nyanserat sätt hur och varför man använder verktyget pedagogisk dokumentation.  

 

4.1. Pedagogisk dokumentation 
 

Sara Folkman (2017) skriver i sin avhandling om begreppet lyssnande och vilka möjligheter 

lyssnande pedagoger skapar för barnen i Reggio Emiliainspirerade förskolor. Syftet med hennes 

studie är att lyfta hur Reggio Emiliainspirerade lyssnandet tar sig i uttryck i den svenska 

förskolepraktiken mot bakgrund av den framväxande Reggio Emiliafilosofin i Sverige (Folkman 

2017, s.44). Folkman menar att i ett Reggio Emiliainspirerad lyssnande är förutsättningarna för 

tankarna synliggörandet. Hon fortsätter med att teorier existerar först när man kommunicerar dem 

och lyssnar till dem. Genom att använda sig av pedagogisk dokumentation kan man synliggöra 

lyssnandet, där barnens vägar till lärande både visas och blir möjliga, just för att det synliggörs (a.a. 

s.27-28).  

 

Användandet av verktyget pedagogisk dokumentation gör barnens handlingar värdefulla och 

meningsfulla samtidigt som det säkerställer att pedagoger verkligen lyssnar till barnen och att 

barnen verkligen blir lyssnade till (Folkman 2017, s.19). Ett lyssnande som ser till att barnens röst 

kommer till uttryck för att verksamheten ska kunna utveckla läroprocesser utifrån barnens intressen, 

vilka är en viktig del i den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken (a.a. s.83). Folkman lyfter även 

upp att reflektion är en kultur som Reggio Emiliaideologin är bärare av och det innebär att 

pedagoger, ser sitt eget subjekt, som objektiva iakttagare (a.a. s.124). Folkman belyser att ett 

projekterande arbetssätt kombineras ofta med pedagogisk dokumentation. Något som Folkman 

betonar som problematiskt i arbetet med pedagogisk dokumentation i samband med projekten är hur 

många intressen som väljs bort när pedagoger väljer vilka av barnens intressen som ska följas och 

utvecklas i det projekterande arbetet. Hon menar att det inte nödvändigtvis betyder att barnens 

intressen speglas i projekten då man fördjupar sig i förväg valda teman så som teknik, 

naturvetenskap och matematik (a.a. s.157). Studiens betydelse för min uppsats är hur arbetet med 

pedagogisk dokumentation som ett verktyg kan bli ett lyssnande, i det systematiska kvalitetsarbetet, 

för pedagoger, förskolechefer och huvudmän. Ett lyssnande som innebär att barnens tankar och 

röster kommer fram.   
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4.2. Pedagogisk dokumentation som resurs för verksamhetsutveckling 
 

Ingela Elfström (2013) undersöker i sin avhandling hur pedagogisk dokumentation som underlag 

för det systematiska kvalitetsarbetet och verksamhetsutvecklingen i förskolan producerar kunskap, 

samt vilken sorts kunskap som produceras. Hon gör det i relation till det krav om utvärdering som 

grund för verksamhetsutveckling och systemetiskt kvalitetsarbete, som utkom i läroplansreformen 

1998 (Elfström 2013, s.260). Elfström menar att pedagogisk dokumentation ses som resurs i den 

långsiktiga processen där tid för samtal, reflektion och analys i arbetslaget krävs för att få syn på det 

kunskapsinnehåll som barn och pedagoger utforskar. Detta kan användas för att göra ändringar och 

utveckla det pedagogiska arbetet (a.a. s.262). Pedagogisk dokumentation används framför allt som 

en teknik på vissa förskolor och resulterar med att enbart pryda förskolors väggar med vad barnen 

har gjort och används inte för att planera och genomföra verksamheten (a.a. s.264).  

 

Elfström belyser även vad som kännetecknar arbetet med pedagogisk dokumentation. Hon menar 

att förutom att observera och dokumentera pedagogiska processer krävs det att man använder det 

dokumenterade materialet, gör det levande genom att läsa, tolka och reflektera kring det för att 

materialet ska bli en pedagogisk resurs (Elfström 2013, s.211). Elfströms studie visar bland annat 

att pedagogisk dokumentation är ett omfattande och krävande arbete och att det krävs kunskap och 

praktiska erfarenheter för att med hjälp av olika medier kunna dokumentera för att använda det som 

grund för verksamhetsutveckling, vilket studien visar att pedagogisk dokumentation kan användas 

till. Dessutom krävs det ett förhållningssätt som innebär att experimentera, reflektera och analysera 

vilket studien lyfter som utmanande och tidskrävande att utveckla i arbetslag (a.a. s.261).  

 

Pedagogisk dokumentation är ett material som finns kvar i förskolor och återanvänds därför, enligt 

studiens resultat, till att utvärdera verksamhetsutvecklingen, för att utvecklingsområden ska 

identifieras och för att värdera arbetet på förskolan gentemot lokala arbetsplan och läroplanens mål 

(Elfström 2013, s.262). Något som är gemensamt mellan Elfström och Folkman är att lyssnandet 

synliggörs och blir aktivt genom dokumentation (Elfström 2013, s.261; Folkman 2017, s.27-28). 

Elfström menar att lyssnandets pedagogik är ett begrepp som beskriver förhållningssättet i Reggio 

Emilia och som är grunden till arbetet med pedagogisk dokumentation. Genom pedagogisk 

dokumentation får man möjlighet att lyssna till barnen på en utvidgad och bildlig form samt 

möjlighet till ett visuellt lyssnande mellan alla deltagare (Elfström 2013, s.105-107). Studien får 

betydelse för min uppsats då den lyfter hur arbetet med pedagogisk dokumentation blir en resurs till 
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det systematiska kvalitetsarbetet och på vilka sätt pedagogisk dokumentation visar 

lärandeprocesser. Den blir intressant genom min nyfikenhet kring pedagogers uppfattningar av hur 

det systematiska kvalitetsarbetet och dess verktyg påverkar arbetet med pedagogisk dokumentation. 

 

4.3. Barnsyn i arbetet med pedagogisk dokumentation  
 

Lise-Lotte Bjervås (2011) har gjort en diskursanalys om hur lärare samtalar om barn i deras 

gemensamma planeringssamtal med utgångspunkt i deras dokumentationer och hur lärare som 

arbetar med verktyget pedagogisk dokumentation resonerar kring det i förhållande till barnen 

(Bjervås 2011, s.22). Forskare i Bjervås doktorsavhandling tar upp, i deras studier, vikten av 

reflektion kring dokumentation. Forskarna lyfter upp att lärarna i deras studier menar att man ska 

dokumentera mindre och analysera mera för att få nytta av dokumentationen som ett arbetsverktyg 

och även i form av en resurs för barnen genom att lärarna fattar beslut kring vad som ska 

återkopplas till barnen (a.a. s.214).  

 

Barnsyn framställs i Bjervås (2011) som ett slags filter. Exempel på filter som vuxna betraktar barn 

genom är barnet som being (vara) eller barnet som becoming (tillblivelse). Hur vuxna ser barn styrs 

av de föreställningar som de har om vad barn är och bör vara. Detta leder till att vårt bemötande av 

barn styrs av de föreställningar som vi har gällande deras behov och kompetens. Om man tittar på 

barn med filtret becoming ser man barndom som brist, en tillväxttid för individen som ännu inte 

existerar, både i fysisk och i moralisk mening. Det blir något som ska åtgärdas genom utveckling 

och socialisation. Däremot om man tittar på barn genom filtret being ser man att de är delaktiga i en 

livsvärld som de i stor utsträckning delar med vuxna, det vill säga att barn ses som självständiga 

och oberoende individer. Beroende på vilken barnsyn pedagoger har kan det medverka till att barns 

erfarenheter av olika fenomen blir synliga eller förblir osynliga för vuxna. Det handlar om frågan 

om närhet och distans till barns perspektiv (Bjervås 2011, s.40). När pedagoger ser barnen som 

kompetenta och försöker ta till vara på barnens nyfikenhet över sin omgivning och skapar 

situationer där barnen får prova sina egna funderingar bidrar det till att pedagogisk dokumentation 

blir ett meningsfullt redskap för att utveckla och utvärdera verksamheten.  

 

4.4. Barngruppens storlek  
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I sitt licentiatarbete undersöker Katarina Emmoth (2014) hur lärare förhåller sig till arbetet med 

dokumentation och hur de förhåller sig till att analysera barns utveckling i samband med 

dokumentationerna. Syftet är att försöka få kunskap om pedagogers syn på lärande och utveckling 

inom förskolan (Emmoth 2014, s.4). Resultatet av hennes undersökning visar olika tankar kring 

dokumentation bland pedagogerna. Vissa pedagoger menar att man bör dokumentera enskilda barn 

med syftet att stötta dem i deras utveckling. Stödet finner man i dokumentationerna genom att skapa 

sig en uppfattning av var barn befinner sig i sin utveckling. Andra menar att fokus sätts på barnens 

brister och fel är en risk då man dokumenterar enskilda barn och menar att dokumentation av barn 

bör undvikas. Vidare lyfter Emmoth upp olika uppfattningar hos pedagogerna i hennes studie kring 

arbetet med pedagogisk dokumentation. Det finns vissa som menar att det är för barnens skull de 

dokumenterar och andra menar att det är för att föräldrar ska få insyn i verksamheten. Sedan finns 

det några som menar att det är för deras skull för att de som pedagoger ska kunna hitta underlag för 

utvecklingssamtal genom att få en uppfattning om barnens utveckling. De flesta pedagoger i studien 

visar stor osäkerhet kring vad det ska använda pedagogisk dokumentation till medan några menar 

att de använder det för uppföljning av arbetet på verksamheten (a.a. s.107).  

 

Emmoth lyfter två olika förhållningssätt till dokumentation som hon finner i sin studie. Det ena är 

att man använder sig av någon slags observationsprotokoll och dokumenterar alla barn för att inte 

peka ut några enskilda barn. Men även för att inte missa något barn som behöver särskilt stöd av 

någon form. Andra sättet att förhålla sig till dokumentation är att endast dokumentera de barn som 

har svårigheter och är i behov av särskilt stöd. De pedagoger som har detta förhållningssätt menar 

att det blir överflödigt att kartlägga alla barn då man kan göra det endast med de barn som visar på 

svårigheter. Emmoth menar att det är problematisk med så delade uppfattningar kring arbetet med 

dokumentation. Det kan i sin tur leda till att dokumentationer inte utförs alls, men även att barns 

behov, varav de som behöver särskilt stöd, inte framträder tydligt för att de ska få det stöd som de 

behöver (Emmoth 2014, s.106). Något som Emmoth tar upp i sin studie är att barngruppens storlek 

påverkar arbetet med dokumentation. Hon menar att det är betungande och tidskrävande att 

dokumentera alla barn förutsättningslöst då dagens förskolor har allt för stora barngrupper och färre 

pedagoger. Vidare menar Emmoth att det krävs att man använder analysen och resultatet av 

dokumentationerna till att utforma verksamheten för att det ska vara värt att lägga ner så mycket tid 

på det när det är begränsat med resurser (a.a. s.107). 

 



   

 16 

5. Resultat och analys 

 

I följande avsnitt kommer jag att presentera mitt resultat utifrån de intervjuer som jag har utfört på 

två olika förskolor med fem olika pedagoger. Resultatet kommer att redogöras genom olika rubriker 

som jag har haft som underlag för analysen av det empiriska materialet. Analysen bygger på min 

tolkning av den fenomenografiska forskningsansatsen och min tolkning av tre huvudbegrepp som 

jag har presenterat i studiens teoridel, första och andra ordningens perspektiv, uppfattningar 

och variation. Jag kommer även att koppla min analys till den tidigare forskning som jag har 

presenterat för att sätta min analys i ett större sammanhang. För att arbetet med resultatet ska fortgå 

krävs en tillbakablick på mitt syfte, samt vilka frågor som ska besvaras. Syftet med studien är att 

undersöka vilka uppfattningar pedagoger har kring arbetet med verktyget pedagogisk 

dokumentation och hur det påverkas av det systematiska kvalitetsarbetet. Jag ska undersöka hur 

pedagoger tänker kring och uppfattar pedagogisk dokumentation. Jag kommer även att undersöka 

hur arbetet med pedagogisk dokumentation påverkas av barngruppens storlek och det systematiska 

kvalitetsarbetet utifrån pedagogernas uppfattningar.  

 

5.1. Det systematiska kvalitetsarbetets påverkan på pedagogisk dokumentation 
 

Båda förskolorna som jag har utfört min undersökning på har ett verktyg som de använder i sitt 

systematiska kvalitetsarbete, detta verktyg kallar de för SKA-dokument. Det är ett systematiskt 

digitalt dokument som innehåller en uppsättning frågor som pedagoger besvarar varje vecka och 

som deras chefer har tillgång till. Detta verktyg har utformats av ledningen på förskolorna och 

ändrats övertid i samråd med pedagoger. Jag ska lyfta uppfattningar som jag har fått ta del av under 

min tid då jag har utfört intervjuer med fem olika pedagoger på två olika förskolor som arbetar med 

samma verktyg. Mitt intresse är att få förståelse för pedagogernas uppfattningar om hur det här 

SKA-dokumentet, det vill säga deras verktyg för det systematiska kvalitetsarbetet, påverkar arbetet 

med pedagogisk dokumentation. I min studie har samtliga pedagoger lyft att SKA-dokumentet är en 

resurs i arbetet med pedagogisk dokumentation men de lyfter olika aspekter av hur det är en resurs. 

Nedan kommer ett utdrag från intervjuerna som ett exempel på hur en pedagog uppfattar detta 

verktyg: 
Jamen SKA-verktyget blir ju mera viktigt då för att hur ska vi annars få se om inte vi har nån 

dokumentation där vi kan se vad barnen liksom intresserar sig för eller gör, om inte liksom vi har 

den och kan liksom följa upp den då vet ju vi egentligen inte vad vi ska göra. För det är ju 
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egentligen utifrån det vi kan se faktiskt vad det är barnen gör och intresserar sig för. Och det är väl 

en slags systematik att man faktisk följer upp också och utvärderar. (Kim, 2018-03-01).  

 

Min tolkning av det Kim nämner ovan är att hen uppfattar SKA-verktyget som en resurs för arbetet 

och lyfter det på ett sätt som kan tolkas som att det är utifrån det som pedagogerna utformar sin 

verksamhet för att ett lärande ska ske. Hen lyfter upp att det finns fördelar som synliggör vad 

barnen är intresserade av. Detta överensstämmer med tidigare forskning där Folkman (2017) lyfter 

att pedagogisk dokumentation är en förutsättning för att synliggöra lyssnandet där barnens vägar till 

lärande både visas och blir möjliga, just för att de synliggörs (Folkman 2017, s.27-28). Jag tolkar 

det Kim beskriver om pedagogisk dokumentation som ett sätt att lyssna till barnen, men jag tolkar 

även att hen uppfattar SKA-verktyget som en förutsättning för lyssnandet då hen lyfter systematik 

som en viktig del i det.   

 

Om jag ser på citatet ovan med ett andra ordningens perspektiv intresserar jag mig för hur det 

kommer sig att Kim uppfattar SKA-verktyget, det vill säga deras verktyg för det systematiska 

kvalitetsarbetet, som en resurs i arbetet. Om vi strävar efter att ge en beskrivning av människans sätt 

att erfara olika aspekter intar vi andra ordningens perspektiv vilket fenomenografins intresse är 

riktat mot (Marton 1981, s.601). Jag kan utifrån andra ordningens perspektiv tolka Kims 

uppfattning som en medvetenhet om hur detta verktyg synliggör för dem vad det faktiskt är barnen 

intresserar sig för just för att hen har erfarenhet av det och ser det som en fördel att systematik finns. 

Hen menar att det krävs en struktur för att utvärdera verksamheten. Detta kan tolkas som att hen 

anser att det kan brista i uppföljningen utan systematik. Nedan kommer ett utdrag från Danas 

intervju som ger en liknande beskrivning som Kim: 
 

Jag kan ju bara utgå ifrån mig själv alltså för mig har det ju blivit att SKA-dokumentet det gör ju, 

man blir ju mer medveten. Så känner ju jag. Vad det är jag ska göra med dokumentationerna. Förr 

kanske man tog en bild och det var vackert och det var ju bra på den så då. Men när man har tagit 

bilder nu eller filmer, dokumentationer på olika sätt, går in i SKA-arbetet så känner jag ju att 

SKA-arbetet har blivit ett hjälpmedel för att belysa vad som ska med i de här dokumentationerna 

(Dana, 2018-02-19). 

 

Utdraget från Danas intervju innehåller en liknande beskrivning som Kim och kan tolkas som att 

hen upplever att SKA-dokumentet är ett verktyg som gör pedagogerna medvetna. Detta menar jag 

kan förklaras som att Dana har en erfarenhet som tyder på att det fanns en oklarhet kring arbetet 
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med pedagogisk dokumentation innan SKA-verktyget fanns. Sedan har vi ett utdrag från Lelles 

intervju som ger en beskrivning av hens uppfattning av SKA-dokumentet: 
 

Jag tror att SKA-verktyget är en stor hjälp måste jag säga för där är det så här, den här veckan ska 

vi lägga in det här, den här veckan ska läsning av pedagogerna inte ske så då behöver man, måste 

man jobba kontinuerligt med det. Och man glömmer inte bort det för att det är någonting som 

upprepas hela tiden, upprepas varje vecka. Det är det här vi gör och då utökas också reflektionerna 

inom arbetslaget, man reflekterar tillsammans. Och det är det där som är det positiva med 

pedagogiskt dokumentationen att man kan reflektera med arbetslaget och använda det som ett 

verktyg i arbetslagets reflektion för barnens bästa så att säga. På så vis är det bra med SKA-

verktyget (Lelle, 2018-03-01). 

 

Ovan kan vi läsa att även Lelle ser SKA-verktyget som en fördel för arbetet men man kan utläsa att 

hen har en något annorlunda uppfattning än Kim. Lelle menar att det är en fördel i den mån att man 

inte glömmer bort att dokumentera och reflektera vilket hen lyfter som positivt. Uppfattningen som 

Lelle har kan jag tolka som en aspekt av att arbetet med dokumentation och reflektion kan brista, 

förskjutas eller glömmas bort utan SKA-verktyget. Jag tolkar Lelles uppfattning som en erfarenhet 

som hen har och medvetenhet kring vad pedagogisk dokumentation går ut på då hen lyfter 

reflektionen som en fördel till arbetet med pedagogisk dokumentation. I tidigare forskning lyfter 

Elfström att det krävs att man gör det dokumenterade materialet levande, genom att läsa, tolka och 

reflektera kring det, för att materialet ska bli en pedagogisk resurs (Elfström 2013, s.211). Den 

koppling som jag kan se mellan det som Lelle uppfattar och Elfströms mening är Lelles 

medvetenhet kring reflektionens betydelse för arbetet med pedagogisk dokumentation. Samtidigt 

lyfter Lelle en annan aspekt kring reflektionsarbetet som de utför i enheten gemensamt mellan 

förskolor och mellan avdelningar utifrån SKA-verktyget: 

 
Som jag upplever det kan det nästan bli så här konkurrens mellan förskolorna, mellan 

avdelningarna. Vem som hänger upp snyggaste dokumentationerna vem som gör det och det men 

det är min upplevelse. Alltså det kan bli en konkurrens. Intentionen med att vi sitter hela enheten, 

alltså arbetslagsledarna, förste lärarna och cheferna det är ju att hitta det här gemensamt, att vi har 

ett gemensamt arbetssätt, vi har ett gemensamt tänkesätt om våra verksamheter och sånt och att vi 

har en röd tråd och tänker lika om miljöerna vilket är jättebra. Men det kan ju utvecklas till att man 

upplever det som en konkurrenssituation också (Lelle 2018-03-01). 

 

Här tolkar jag det som att Lelle upplever att en del ibland kan uppfatta reflektionsarbete som ett sätt 

att visa upp sig och sin verksamhet för chefer och kollegor istället för att fokus ska vara på att 

reflektionerna ska syfta till att utvärdera verksamheten för att finna gemensamma tankar och 
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arbetssätt. Det kan förstås som att konkurrensen uppkommer då SKA-verktyget blir synlig för alla. 

Hur påverkas arbetet med pedagogisk dokumentation av SKA-verktyget då? Eftersom Lelle menar 

att det blir en konkurrens blir min tolkning att SKA-verktyget påverkar arbetet med pedagogisk 

dokumentation genom att pedagogerna fokuserar på att göra fina dokumentationer istället för att 

fokusera på och följa barnens intentioner. Jag kan även se en gemensam nämnare mellan Lelles 

förståelse av arbetet med pedagogisk dokumentation och en del i Elfströms (2013) resultat som jag 

nämnde i avsnittet Tidigare forskning. Elfströms studie visar att eftersom pedagogisk 

dokumentation är ett material som finns kvar i förskolor återanvänds det i syfte att identifiera och 

värdera arbetet på förskolan gentemot lokala arbetsplan och läroplanens mål (Elfström 2013, s.262). 

Min tolkning är att Lelle menar att intentionen i reflektionsarbetet förskolor emellan är, som 

Elfström lyfter det, att identifiera gemensamma arbetssätt för att uppnå målen i olika styrdokument 

som finns på förskolan. Att det råder olika uppfattningar kring det systematiska kvalitetsarbetet i 

samband med pedagogisk dokumentation och dess påverkan är tydligt bland pedagoger i min 

undersökning. Mitt intresse blir nu hur dessa olika uppfattningar är strukturerade.           

 

Olikheter i uppfattningar förklaras genom att människor har olika relationer till världen vilket leder 

till att de gör olika erfarenheter (Starrin & Svensson 1994, s.120). Dessa relationer får ett innehåll 

av människan som lyfts upp som en viktig del i människans kunskap om sin omvärld, detta innehåll 

lyfts upp som ”uppfattningen” (a.a. s.117). Min förståelse av hur det kommer sig att två pedagoger 

som arbetar med samma verktyg har olika behov och uppfattningar är att de har olika relationer till 

sin omvärld. De ger deras relationer olika innehåll utifrån den kunskap som de har kring fenomenet. 

När jag blickar tillbaka på min frågeställning där jag är nyfiken på hur pedagoger upplever att 

systematiskt kvalitetsarbete påverkar arbetet med pedagogisk dokumentation får jag intrycket av att 

Lelle och Kim ger mig olika uppfattningar om hur det systematiska kvalitetsarbetet är en resurs för 

deras arbete med pedagogisk dokumentation och det kan förklaras med att människan tänker och 

agerar alltid i förhållande till något som består av ett innehåll, vilket människan riktar sitt 

medvetande mot. Detta innehåll är vad-aspekten inom fenomenografin och kan bestå av materiella 

ting eller icke-materiella ting. Hur tanken är riktad, det vill säga hur uppfattningens innehåll 

struktureras är processliknande och kallas för hur-aspekten. Vad- och hur-aspekten är ömsesidigt 

beroende av varandra då vad-aspekten är en förutsättning för den grundläggande innebörd som 

finns för uppfattningen, det vill säga hur-aspekten (Starrin & Svensson 1994, s.118-119). Med 

andra ord tolkar jag det som att i grunden så ser Kim och Lelle på pedagogisk dokumentation med 

olika vad-aspekter för att de kommer fram till olika hur-aspekter.    
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5.2. Lyssnandet som verktyg för dokumentation 
 

Hur upptäcks och synliggörs lärande och utveckling genom pedagogisk dokumentation? Nedan 

kommer ett utdrag från en intervju som handlar om Dana som förklarar hur hen ser 

lärandeprocesserna i dokumentationerna: 
 

Kan jag se förändring av detaljer från förra dokumentationen? Man jämför dokumentationen, inte 

barnen med varandra utan kollar hur långt har det HÄR (betoning) barnet kommit? Är det några 

nya detaljer som kom upp från den här dokumentationen mot den förra? Alltså man jämför bilder 

med varandra. Sen så också pedagogisk dokumentation för mig är ju också att barnen ska få kunna 

vara med i sina egna läroprocesser. Det blir tydligt för barnen att själva få se, tänk att det här har 

du gjort, kommer du ihåg när vi gjorde det här förra gången? Ser du nu på din dokumentation som 

du har här och tittar på den förra bilden där du också hade ritat, här har du fått till ett fönster. Vi 

reflekterar tillsammans med barnen (Dana 2018-02-19). 

 

Dana menar att arbetet med pedagogisk dokumentation stegvis kan hjälpa dem i deras arbete med 

lärande och utveckling. Hen menar att det är genom att jämföra olika dokumentationer som de får 

syn på lärandeprocesser. Jämförelserna är en viktig del för att se utveckling och för att kunna 

fortsätta undervisning på ett utvecklande sätt. Dana lyfter även upp barnens delaktighet i deras 

undervisning och hur de blir lyssnade på. Jag tolkar det som att Dana menar att det är när barnen 

blir lyssnade på som det blir pedagogisk dokumentation, det vill säga att arbetet blir framåtsyftande. 

Lyssnandet sker genom deras delaktighet i reflektionerna. Dana ger en beskrivning av en stegvis 

process för att upptäcka och synliggöra lärande och utveckling genom ett lyssnande. Dels 

synliggöra för barnen och dels för pedagogerna för att de ska kunna gå vidare med 

utvecklingsprocessen genom att följa barnens intressen.   

 

Danas uppfattning kring arbetet med pedagogisk dokumentation överensstämmer med Folkman 

(2017) där hon lyfter att man synliggör lyssnandet genom att använda sig av pedagogisk 

dokumentation, där barnens vägar till lärande både visas och blir möjliga, just för att det synliggörs 

(Folkman 2017, s.27-28). Vidare menar Folkman att användandet av verktyget pedagogisk 

dokumentation gör barnens handlingar värdefulla och meningsfulla samtidigt som det säkerställer 

att pedagoger verkligen lyssnar till barnen och att barnen verkligen blir lyssnade till (a.a. s.19). Ett 

lyssnande som ser till att barnens röst kommer till uttryck för att verksamheten ska kunna utveckla 

läroprocesser utifrån barnens intresse, vilka är en viktig del i den Reggio Emiliainspirerade 

pedagogiken (a.a. s.83). Parallellerna som kan dras mellan Folkman och Dana är att ett lyssnande är 
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en förutsättning för lärande och utvecklingsmöjligheter. Med det menar jag att genom att lyssna till 

barnen både genom reflektioner och genom att jämföra dokumentationer som Dana lyfter synliggörs 

barnens läroprocesser och visar vägar till lärande.    

 

Inom fenomenografin ligger fokus på att ge en beskrivning av den interna relationen mellan ett 

fenomen och människan, det vill säga uppfattningen (Marton & Booth 2000, s.160). Genom att 

intressera sig för innehållet i uppfattningar uppmärksammar man, inom fenomenografin, hur 

människan stegvis utvecklar kunskapsinnehåll för att kunna förstå och hantera den komplexa 

världen. Min tolkning av Danas uppfattning är att hen har utvecklat kunskapsinnehåll stegvis för att 

förstå meningen med pedagogisk dokumentation. Detta innehåll har hen utvecklat genom att 

reflektera kring sina egna uppfattningar för att kunna stödja barnen i deras lärande.  Det som även 

går att utläsa är att Dana har bred kunskap som jag kan finna i tidigare forskning. Det som jag vill 

komma fram till är att Dana uppfattar pedagogisk dokumentation genom den kunskap som hen har 

om det som ett verktyg. I resultatet om systematiskt kvalitetsarbetes påverkan på pedagogisk 

dokumentation ovan hade jag ett utdrag från Danas intervju som visade på att Dana hade en annan 

syn på pedagogisk dokumentation innan hen hade mött nya kunskaper som SKA-dokumentet: 

  
Jag kan ju bara utgå ifrån mig själv alltså för mig har det ju blivit att SKA-dokumentet det gör ju, 

man blir ju mer medveten. Så känner ju jag. Vad det är jag ska göra med dokumentationerna. Förr 

kanske man tog en bild och det var vackert och det var ju bra på den så då. Men när man har tagit 

bilder nu eller filmer, dokumentationer på olika sätt, går in i SKA-arbetet så känner jag ju att 

SKA-arbetet har blivit ett hjälpmedel för att belysa vad som ska med i de här dokumentationerna 

(Dana, 2018-02-19). 

 

Den tolkning jag gör av dessa två utdrag är att Dana uppfattar systematiken som finns i SKA-

verktyget som en resurs för att upptäcka och synliggöra lärandeprocesser genom att det blir tydligt 

vad det är man ska göra med dokumentationerna. Det som Dana menar var svårt innan SKA-

verktyget fanns. Nedan ger Anno en beskrivning av sina uppfattningar av hur lärande och 

utveckling upptäcks och synliggörs genom SKA-verktyget: 

 
För jag ser pedagogisk dokumentation som ett verktyg där vi kan följa barnens olika läroprocesser 

och även våra och hur vi kan utvecklas som pedagoger. Utan SKA-verktyget, när vi inte hade den, 

när jag var nyexaminerad, satte jag upp dokumentationer själv. Det var små bilder och lite text 

men nu är det mer välutvecklat. Alltså jag kan ju skriva där; vad är det för aktivitet? Vad hände? 

Vad sa barnen? Vad är det för reflektioner? Vad är vi för pedagoger? Alltså det är mer utförligt 

och då ser man den här röda tråden, vilken läroprocess som sker i vår barngrupp. Till skillnad av 
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vissa bilder och små texter kopplat till läroplanen, citat. Alltså man ser vilka kunskaper vi 

pedagoger besitter då, tycker jag. Om man tar bort SKA-verktyget då ser det väldigt olika ut på 

våra processväggar, det kan vara en bild, någon teckning, mer än det finns alltså inte. Men om du 

har SKA-verktyget där har du alltså alla processer (Anno, 2018-02-19). 

 

Min tolkning av Annos uppfattningar är att hen anser att genom införandet av SKA-verktyget så 

kan man upptäcka och synliggöra lärande som sker både hos barnen och hos pedagogerna. Det är 

inte bara genom att lägga upp bilder och koppla dem till läroplanen som man synliggör 

läroprocesser, utan det är genom att reflektera och ifrågasätta sin egen kunskap och utveckling som 

man kan upptäcka och synliggör barnens läroprocesser. Anno lägger stor vikt vid pedagogers 

medvetenhet och kunskap för att läroprocesser ska upptäckas och synliggöras: 

 
Vissa pedagoger kanske tycker så om SKA-verktyget; ja det är samma frågor gång på gång och det 

händer inte så mycket, utan varje vecka fyller vi i samma sak, lägger in olika bilder bara. Vilket 

också jag tycker är lite synd, men det handlar om oss som avdelningsansvarig att uppmuntra våra 

kollegor, vägleda, uppmuntra dem till att läsa för att bli uppdaterade lite kring olika verktyg för att 

ett utvecklande arbete ska ske (Anno, 2018-02-19). 

 

Jag förstår det som att Anno ser en förändring i utvecklingsarbetet genom införandet av SKA-

verktyget. Min tolkning av det som Anno nämner i båda utdragen ovan är eftersom hen anser att 

pedagogers medvetenhet och kunskapsnivå är en viktig del i arbetet så är SKA-verktyget 

tillsammans med pedagogisk dokumentation en fördel. Hen lyfter upp tidigare erfarenheter av 

arbetet med pedagogisk dokumentation utan SKA-verktyget och uppfattningen som hen har 

kommer bland annat därifrån. Men Annos uppfattning kan även komma från att hen har haft 

kollegor som inte har haft motivation på samma sätt som hen och det kan bero på att de har olika 

uppfattningar kring dessa verktyg. För att inte jämföra päron med äpplen menar Starrin & Svensson 

(1994) att man urskiljer de två aspekter av en uppfattning, vad- och hur-aspekten, som jag har 

nämnt tidigare (Starrin & Svensson 1994, s.118). Här kan jag åter tänka mig att det är möjligt att 

Anno och de kollegor som hen beskriver som mindre motiverade till arbetet med dessa verktyg har 

olika vad-aspekter, alltså olika erfarenheter av arbetet med dessa verktyg. Det som inte går att 

beskriva är hur-aspekten som dessa kollegor har då jag inte har fått ta del av deras uppfattning. Det 

kan därför bli en tolkning som hänger lite lös. 

 

Nedan visar jag ett utdrag från Michells intervju som kan tolkas som en konkretion av lyssnandet 

genom pedagogisk dokumentation: 
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Det handlar inte bara om att det är min reflektion utan kanske också mina kollegors reflektioner 

som bidrar till att det här utvecklingsarbetet liksom fortsätter framåt. Jag brukar tänka att ju fler 

man är som tänker desto bättre. Så därför är det så värdefullt att kunna visa en sak som jag har 

gjort för mina kollegor, de kanske ser nåt helt annat än vad jag har gjort. Man kan ju bli så här lite 

hemmablind när man liksom håller på med någonting. På så vis är det väldigt bra och kunna dela 

med sig av nåt som skett och då är ju antingen att filma en liten sekvens kan vara rätt så värdefullt 

för alla som inte har varit där. Det blir ju lite svårt om man bara ska anteckna eller ta kort, det 

säger egentligen inte så mycket kanske. Utan jag tycker att det är lite bättre liksom en videofilmad 

sekvens (Michell, 2018-03-01). 

 

Min tolkning är att Michell har en medvetenhet om att det krävs att man reflekterar kring det 

insamlade materialet för att det ska bli framåtsyftande. Det som hen lyfter som en viktig aspekt är 

att reflektera tillsammans för att flera ska få möjlighet till att upptäcka något som kan hjälpa 

utvecklingsarbetet framåt. Hen lyfter även att man kan göra på olika sätt men att det bättre sättet är 

att filma för att kollegor ska kunna ta del av materialet på ett sätt som ger möjlighet till att de ska få 

upptäcka processer som en kanske inte har upptäckt själv.  

 

Det som Michell lyfter kan jag koppla till Elfström som menar att lyssnandets pedagogik är ett 

begrepp som beskriver förhållningssättet i Reggio Emilia och som är grunden till arbetet med 

pedagogisk dokumentation. Genom pedagogisk dokumentation får man möjlighet att lyssna till 

barnen på en utvidgad och bildlig form samt möjlighet till ett visuellt lyssnande mellan alla 

deltagare (Elfström 2013, s.105-107). Det som Michell beskriver är en del av kunskapsinnehållet 

som hen har utvecklat för att få en förståelse för sin omvärld, vilket fenomenografins intresse är 

riktad mot (Starrin & Svensson, 1994, s.117). Michell beskriver varför hen tycker att reflektion är 

viktig för arbetet med pedagogisk dokumentation, särskilt i arbetslag, och hen beskriver även vilka 

möjligheter det finns för att upptäcka och synliggöra lärandeprocesser utifrån vilken metod man 

använder. Jag tolkar det som att Michell talar om det visuella lyssnandet mellan alla deltagare som 

Elfström beskriver.     

 

5.3. Barngruppens storlek och tiden 
 

Det här avsnittet kommer att behandla frågan om hur barngruppens storlek påverkar arbetet med 

pedagogisk dokumentation. Jag kommer även att visa på strategier som pedagogerna använder när 

barngrupperna är för stora. Tiden är en faktor som samtliga pedagoger i undersökningen upplever 
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påverkar deras arbete med pedagogisk dokumentation. Jag kommer att lyfta pedagogernas 

uppfattningar för att analysera hur-aspekten. Jag kommer även undersöka, ur ett andra ordningens 

perspektiv, om det finns variation i deras uppfattningar för att sätta det i ett större sammanhang då 

jag kopplar till tidigare forskning. Nedan kommer ett utdrag som visar på strategier som pedagogen 

beskriver för att ett lyssnande för alla barn ska bli möjlig: 

 
Det faktorer som kan påverka arbetet med pedagogisk dokumentation är när en pedagog inte är 

villig att arbeta med mindre barngrupper. De har inte viljan att sitta tillsammans med en mindre 

grupp. Där känner jag ibland att det kan vara en krock med det arbetet som vi ska fullfölja, det 

pedagogiska syftet. Vi ska erbjuda barnen i mindre grupper för att kunna lyssna vara den 

lyssnande pedagogen, alla barn ska få möjlighet att uttrycka sig. Och det lyckas vi med genom 

mindre grupper, det finns forskning på det också (Anno, 2018-02-19). 

 

Anno menar att det krävs mindre barngrupper för att ett pedagogiskt arbete ska bli möjlig och även 

ett lyssnande för alla barn. Hen förklarar att det är genom att dela in barnen i mindre barngrupper 

som de ges möjlighet att uttrycka sig och pekar på att det finns forskning på det. Anno har beskrivit 

hur det kommer sig att hen påpekar detta genom att lyfta att förutsättningarna för en lyssnande 

pedagog är mindre barngrupper. Den koppling som jag kan göra till tidigare forskning är att Anno 

likt Folkman (2017) och Elfström (2013) lyfter lyssnandet som en förutsättning för att en pedagog 

ska kunna fånga barnens uttryck och tankar (Elfström 2013, s.261; Folkman 2017, s.27-28). Jag kan 

även koppla till Katarina Emmoth (2014) som i sin studie lyfter att barngruppens storlek påverkar 

arbetet med dokumentation. Hon menar att det är betungande och tidskrävande att dokumentera alla 

barn förutsättningslöst då dagens förskolor har allt för stora barngrupper och färre pedagoger 

(Emmoth 2014, s.107). Här kan jag få en bild av att Anno har hittat strategier för att dokumentera 

alla barn förutsättningslöst genom att dela in de i mindre barngrupper. Även Dana och Lelle har den 

uppfattningen: 

 
Det är ju ingen hemlighet att ju flera barn ju svårare är det ju att nå varje enskilt barns lärande, så 

är det ju. Men om det är en jättestor grupp och det är lite personal och det är mycket vikarier som 

kommer och går. Det är klart att det blir påverkat. Men samtidigt så, jag tror också att där handlar 

det väldigt mycket om från person till person. Liksom att en del klarar av att fånga upp en 

barngrupp på 20 stycken och få dem att stationera sig, om man tror på det (Dana, 2018-02-19). 

 

Barngruppens storlek har väldigt stor betydelse för arbetet med pedagogisk dokumentation. Det är 

att, för mig så bör pedagogisk dokumentation innefatt att alla barn representeras men i en stor 

grupp så är det i stört omöjligt att få in det. Det är alltså stört omöjligt (Lelle, 2018-03-01). 
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Anno ger en beskrivning av att hen upplever en del hinder i sitt arbete med pedagogisk 

dokumentation. De hinder som jag kan ta fasta på är att hen har kollegor som inte vill arbeta med 

mindre barngrupper. Den tolkning som jag får av det som Anno beskriver är att kollegorna inte vill 

sitta själva med en barngrupp utan det kan vara så att de vill att alla pedagoger i avdelningen ska 

arbeta med hela barngruppen. En fundering som dyker upp hos mig är hur det kommer sig att de 

inte vill sitta i mindre grupper. Det kan tolkas på flera sätt ur ett andra ordningens perspektiv. En 

tolkning kan vara att de saknar vad-aspekten av pedagogisk dokumentation, alltså vad pedagogisk 

dokumentation är och hur man går till väga för att utföra det. Det kan även bero på att de upplever 

det som en belastning att sitta med en grupp barn och göra en aktivitet istället för att se det positiva 

med det. Det som blir av intresse i sådana situationer är hur det kommer sig att pedagogerna har så 

olika uppfattningar. Min förståelse av pedagogerna är att de har olika erfarenheter och 

kunskapsinnehåll för att kunna hantera den komplexa världen (Starrin & Svensson 1994, s.117) 

vilket påverkar hur de riktar sina tankar. Sedan har vi en del pedagoger som upplever att det inte 

alltid behöver betyda att det är negativt med stora barngrupper: 
  

Men om man ska sammanfatta så kan det vara att antalet barn i barngruppen kan vara bra också 

det behöver inte vara till nackdel. Jag tänker ju flera desto bättre, lite så (Michell, 2018-03-01). 

 

Om man är färre så är det ju lättare och få syn på barnen. Samtidigt så inspirerar ju de varandra 

också, så att för få är ju inte heller, det är ju roligt om man är lite fler och kan inspirera varandra. 

Det beror ju lite på vad man ska göra också (Kim, 2018-03-01). 

 

Kim lyfter möjligheterna till att upptäcka barnens lärande då det är färre barn men samtidigt menar 

hen att det inte ska vara för få barn eftersom barnen kan inspirera varandra. Även Michell menar att 

de är bättre med fler barn. Min tolkning av Michell och Kim är att de ser möjligheter istället för 

hinder och gör det som situationen bjuder på, vilket jag kan tolka som en kompetens hos 

pedagogerna. Hur det väljer att möta situationen kan ha att göra med den interna relationen som de 

har utvecklat till verktyget pedagogisk dokumentation. De har med andra ord utvecklat en relation 

med brett innehåll. 

 

Som jag har nämnt inledningsvis i detta avsnitt är tiden en faktor som samtliga pedagoger i min 

undersökning upplever som ett hinder för arbetet med pedagogisk dokumentation. De menar att 

tiden inte alltid räcker till. Nedan kommer ett par utdrag från intervjuerna som visar pedagogernas 

uppfattningar om hur tiden som en faktor påverkar arbetet med pedagogisk dokumentation: 
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För du vet i början när de kom de här SKA-verktygen, alltså man gick igenom vart enda punkt, till 

slut var det så här, vi hinner inte. Det är i mån av tid. Nej men nu tar vi det som är väsentligast just 

ifrån den här dokumentationen, och så tittar man, sen så får man beta av. Huvudsaken är att det fås 

ner, då tror jag att man gör någon medvetenhet om det (Dana, 2018-02-19). 

 

Här förklarar Dana att det till en början var svårt att hinna med alla punkter som finns på SKA-

verktyget och att de blev tvungna att sålla bort några för att hinna göra något i alla fall. Viktigast 

enligt Dana är att få ner något för att göra någon medveten. Däremot Lelle beskriver det som att det 

kan vara på grund av att det saknas personal som de inte kan ta barnfri tid:  

  
Tiden. Tiden det är liksom visst man kan planera in för tiden men oftast saknas det folk och det går 

inte att ta barnfri tid. Vi måste ju säkra barnens trygghet det är det viktigaste, det är vad vi 

prioriterar det är att barnen ska vara trygga och ha en bra dag. Så mycket får ju hänga efter och nu 

vet jag att våra chefer är väldigt bra för de säger att vi behöver bara säga till att nu har vi inte gjort 

det här för att vi har inte haft möjlighet till det och det är okej för dem. Men det är som jag tidigare 

sa att det här, inom sig själv känna den inre stressen att hur ska jag hinna det här? Hur ska jag 

hinna det här? Hur ska jag hinna det här? Måste jag jobba övertid? Jag får inte jobba övertid, 

måste jag göra det här hemma? Alltså det är jätte, jätte jobbigt, det är det. Tidspressen är jätte 

jobbig (Lelle, 2018-03-01). 

 

Förutom att tiden inte räcker till menar Lelle att tidspressen ser till att man får någon slags inre 

stress för att man inte hinner, trots att deras chefer är okej med att de inte hinner bara de säger till. 

Nedan lyfter Michell förutom att hinna sitta ner för att göra dokumentationerna så behöver man tid 

till att reflektera kring den:  

 
Faktorer som kan påverka arbetet med pedagogisk dokumentation är dels så kan det vara att hinna 

sätta sig ner och göra det, dels och kunna göra det som en dokumentation och sen också att kunna 

reflektera om den. Så, har man inte den tiden så kan det bli så att den här själva nästa steg i 

processen liksom hoppas över på nåt sätt och då stannar det liksom. Då blir det inget liksom, då 

stannar man på samma plats som man var på förut då. Så det är det som påverkar mest, upplever 

jag (Michell, 2018-03-01). 

 

Michell menar att det finns en risk att hoppa över stegen i processen om man inte har tillräckligt 

med tid vilket kan resultera i att man inte för arbetet framåt. Nedan tar vi del av en annan pedagogs 

uppfattning: 
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Det händer ofta att många är borta, man hinner inte med riktigt och backa tillbaka. Och man ska 

planera, är det verkligen, jobbar man verkligen med det som barnen, är det det här de verkligen är 

intresserade av? Och för att kunna se det behöver man ju ofta backa tillbaka och det är ju inte alltid 

man hinner. Tiden är ju en faktor (Kim, 2018-03-01). 

 

Kim menar att tiden inte alltid räcker då man måste backa tillbaka för att upptäcka barnens 

intressen. Min tolkning av Kim är att det kan påverka barnens delaktighet om man inte reflekterar 

och går tillbaka. Kim menar att det är när man går tillbaka och tittar på materialet som man kan 

upptäcka barnens intressen. Hen visar hur en bör ifrågasätta urvalet för att följa barnens intressen.  

Det är tydligt att det finns variation i pedagogernas uppfattningar och dessa utdrag visar på 

variationens struktur och framställer den viktigaste innebörden för olikheten att erfara världen 

(Marton & Booth 2000, s.150). Med det menar jag att de är tydligt att pedagogerna har olika 

kunskapsinnehåll och har även utvecklat olika innehåll till deras relation med fenomenet 

pedagogisk dokumentation. Min tolkning är att Dana upplever att det är för många frågor i SKA-

verktyget i relation till tiden för att arbeta med det medan Lelle menar att det är på grund av att det 

ibland saknas personal som man inte hinner ta barnfri tid. Michell menar att då man inte har tid att 

sitta och reflektera kan det påverka arbetets flöde vilket jag tolkar som att även Kim lutar sig mot då 

hen lyfter att man inte hinner backa tillbaka. Däremot lyfter Kim att tidsbristen även kan påverka 

arbete genom att man missar barnens intressen. Jag kopplar pedagogernas uppfattningar till tidigare 

forskning där Elfström (2013) menar att pedagogisk dokumentation ses som resurs i den långsiktiga 

processen där tid för samtal, reflektion och analys i arbetslaget krävs för att få syn på det 

kunskapsinnehåll som barn och pedagoger utforskar. Detta kan användas för att göra ändringar och 

utveckla det pedagogiska arbetet (Elfström 2013, s.262).       

 

5.4. Pedagogernas barnsyn och kunskapsnivå 
 

Vilken barnsyn man har som pedagog kan påverka arbetet med pedagogisk dokumentation enlig en 

del av pedagogerna i min undersökning. Det här avsnittet kommer att behandla frågan om hur 

pedagogers barnsyn och kunskapsnivå påverkar arbetet med pedagogisk dokumentation. Nedan 

följer ett utdrag ur Danas intervju som visar på hur hen menar att det kan påverka: 

 
Barnsynen är ju också, vad man har för barnsyn, men jag kanske väljer att tro på att nämen de kan 

det här, jag vet. Barnen måste få testa och prova på vad jag har skrivit i SKA-dokumenten att jag 

vill utmana barnen i. Och jag kan ju utgå från mig själv nu, som sagt jag tror ju på att, om barnen 

får prova och försöka så kan de. Ja, men nu tar jag det här med ett väldigt konkret och enkelt 
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exempel som det här med att tvätta penslar säger vi… jag tror ju att barnen kan tvätta penslarna 

själv och så genom introduktion visa, så här gör du! Dra isär liksom håret på penslarna. Sen har jag 

ju varit med om det här att man möter pedagoger som jag jobbar med där de lämnar stationen, låter 

barnen gå därifrån och sen så tar de och tvättar penslarna åt barnen. Och då kan jag säga, nej men 

låt barnen få prova, det är egentligen inte du som ska göra det här, tvätta dem. Men om du visar 

barnen så kan de, och de gör ju det till slut (Dana, 2018-02-19). 

 

Dana lyfter att beroende på vilken barnsyn man har ser man till att förutsättningar för utveckling 

blir ultimata. Med det menar Dana att genom att se barnen som kompetenta kan man bidra till deras 

utveckling. Dana menar att man måste se till att barnen får möjlighet till att praktisera det som de 

sätter som utmaningar för att uppnå målen i deras SKA-dokument. Dana möter i sin vardag kollegor 

som inte har den synen och känner en frustration då hen upplever att det hämmar barnen i deras 

utveckling.  

 

Bjervås (2011) i tidigare forskning beskriver barnsyn som ett slags filter, som vuxna betraktar barn 

genom. Exempel på filter som barnen blir betraktade genom är barnet som being (vara) eller barnet 

som becoming (tillblivelse). Om man tittar på barn med filtret becoming ser man barndom som 

brist, en tillväxttid för individen som ännu inte existerar, både i fysisk och i moralisk mening. Det 

blir något som ska åtgärdas genom utveckling och socialisation. Däremot om man tittar på barn 

genom filtret being ser man att de är delaktiga i en livsvärld som de i stor utsträckning delar med 

vuxna. Man ser de som självständiga och oberoende individer. Hur vuxna ser barn styrs av de 

föreställningar som de har om vad barn är och bör vara. Detta leder till att vårt bemötande av barn 

styrs av de föreställningar som vi har gällande deras behov och kompetens. Beroende på vilken 

barnsyn pedagoger har kan det medverka till att barns erfarenheter av olika fenomen blir synliga 

eller förblir osynliga för vuxna. Det handlar om frågan om närhet och distans till barns perspektiv 

(Bjervås 2011, s.40).  

 

Min tolkning är att Dana ser barnen genom filtret being medan kollegorna som hen nämner ser 

barnen genom filtret becoming vilket bidrar till att hämma barnens utveckling istället för att främja. 

Synen genom filtret becoming blir ett hinder i arbetet med pedagogisk dokumentation genom att 

man inte ger barnen möjlighet att vara delaktiga i deras utveckling och lärande. Min tolkning av 

Danas upplevelse är om man inte tror att barnen kan och ser på de som kompetenta barn stör det 

arbetet med pedagogisk dokumentation för att det finns en stor risk att missa barnens utveckling och 

lärande då det inte ges möjlighet till det. Med det menar jag att det inte blir pedagogisk 
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dokumentation när man inte följer barnens intentioner för att ge dem möjlighet att utvecklas och 

uppnå steget över deras kunskapsnivå. Nedan lyfter även Kim barnsynens betydelse och påverkan: 

 
Det finns mycket man kan diskutera faktiskt kring barnsynen. Det beror på lite vilka man jobbar 

med. Hur mycket kan de eller vet? Hur erfarna är de som man jobbar med. Vet de ens varför de är 

här? Nu låter ju det flummigt, men är de här för barnens skull? Du kanske liksom handleder någon 

kollega som har stora problem med bara det sen ska du liksom i det också hitta barnens synvinkel i 

dokumentationerna (Kim, 2018-03-01). 

 

Jag tolkar det som Kim säger som att det är kunskapsnivån som påverkar vilken barnsyn man får 

och det i sin tur påverkar arbetet med pedagogisk dokumentation. Min tolkning av det som Kim 

menar är om man måste lägga ner tid för att handleda kollegor som har snäv barnsyn blir det svårt 

att hinna se utifrån barnens synvinkel. Vidare lyfter Kim även kunskapen kring IKT: 

 
Men sen kan det ju vara lite också kunskap rent allmänt i och jobba med dator. Alla vet ju inte hur 

man liksom skriver och jobbar i ett PowerPoint-verktyg till exempel, och just det här med att föra 

över bilder enkelt bara, och såna jamen IKT grejer bara kan, det kan vara hinder. Ibland kan jag 

tycka att de här frågorna är lite luddiga, de är ju lite flummiga kan jag tycka de här dokumenten 

ibland (Kim, 2018-03-01). 

 

Kim menar att ett hinder i arbetet med pedagogisk dokumentation i samband med SKA-verktyget 

även kan vara kunskapsnivån kring IKT. För en del kan det vara svårt att föra över bilder och 

använda PowerPoint som SKA-verktyget finns på. Min tolkning är att Kim har uppfattningen av 

detta för att hen har upplevt det med en del kollegor. Kim lyfter detaljer som är avgörande för att 

arbetet med pedagogisk dokumentation ska ske förutsättningslöst och oproblematiskt. Nedan lyfter 

Anno ännu en detalj som jag upplever som viktig i arbetet med pedagogisk dokumentation: 

 
Arbetet med SKA-verktyget var svårt i början och det är fortfarande svårt. För det var någonting 

nytt för mina kollegor, för mig var det också nytt men det handlar om vilka kunskaper man bär på 

också. Vilka erfarenheter man har och att man är påläst och är kunnig kring vissa begrepp. Att 

man tar till sig sånna verktyg är också viktigt och att man inte tar åt sig och tänker att det är en 

belastning utan att man tar det som någonting positivt (Anno, 2018-02-19). 

 

Förutom kunskaperna som man bär på anser Anno att det krävs att man tar till sig verktyget och ser 

det positiva med det. Jag tolkar det som att Anno menar att det krävs att man är påläst för att kunna 

ta till sig en del begrepp som bland annat underlättar arbetet med SKA-verktyget. Genom att en 

ökar sin förståelse kring vissa begrepp bidrar det till att kunna utföra arbetet fullständigt och det 
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leder i sin tur till att man kan möta dessa verktyg med en positiv inställning istället för att se de som 

en belastning som Anno nämner.  

 

5.5. Språkliga hinder i det systematiska kvalitetsarbetet 
 

Det här avsnittet behandlar pedagogernas uppfattningar om språkets betydelse för förståelsen av 

texterna i SKA-verktyget, som är deras systematiska kvalitetsarbete. Som vi kan se ovan i Annos 

intervju verkar språket vara ett hinder för en del i arbetet med SKA-verktyget vilket hen lyfter även 

nedan: 
Det jag kan uppleva som svårt, det är oftast förståelse kring begrepp, att vissa inte förstår och sånt. 

Det är språket som brister där (Anno, 2018-02-19). 

 

Min tolkning av Anno är om man inte behärskar det svenska språket väl kan man möta svårigheter i 

SKA-verktyget då det blir svårt att tolka en del begrepp. Även Dana delar Annos uppfattning men 

lyfter även vikten av språket genom text: 

 
Man tolkar frågorna i SKA-verktyget olika och så och sen så är det ju ingen hemlighet just i XX 

kommun att det finns mycket nysvenskar, om man säger så, som kanske inte har språket, som 

kanske inte förstår vad som står. Och jag kan säga jag som har svensk bakgrund, det är inte alltid 

lätt heller bara för att man är svensk. De är ju lite svårtolkade. Men jag kan ju förstå liksom nu, 

men i början då förstod jag inte så mycket hahaha. Språket kan ju vara lite svårt och nu menar jag 

språket genom text (Dana, 2018-02-19). 

 

Danas uppfattning tolkar jag som att förutom att det är viktigt med goda språkkunskaper så behöver 

man se över språket i dessa dokument. Hen menar att språket som används i dessa dokument är svår 

att förstå ibland även om en har svenska som modersmål. Hur dessa uppfattningar skiljer sig är av 

intresse. Anno uppfattar det som att det brister i språket medan Dana menar att texterna är 

svårtolkade. Hur kommer det sig att de har olika uppfattningar? Min tolkning är Anno och Dana har 

utvecklat olika relationer till SKA-verktyget som resulterar i olika erfarenheter vilket ger deras 

uppfattningar olika innehåll (Starrin & Svensson 1994, s.120).  

 

6. Slutsatser och diskussion 
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Syftet med min studie var att undersöka pedagogers uppfattningar kring arbetet med verktyget 

pedagogisk dokumentation och hur pedagogisk dokumentation påverkas av det systematiska 

kvalitetsarbetet. Jag ska sammanfatta vilka uppfattningar som har kommit till uttryck och koppla till 

mitt syfte och frågeställning. Sedan ska jag diskutera vilka möjligheter till utveckling en sådan 

analys kan ge till det systematiska kvalitetsarbetet och arbetet med verktyget pedagogisk 

dokumentation. Sammanfattningsvis identifierades variation i uppfattningar hos pedagogerna i den 

här studien. Den variation som identifierats berör pedagogers uppfattningar kring det systematiska 

kvalitetsarbetet, synliggörande av lärande och utveckling genom lyssnandet, barngruppens storlek, 

tiden, barnsynen, kunskapsnivån, språk och förståelse. Dessa teman har pedagogerna i min 

undersökning lyft som faktorer som bidrar till eller sätter hinder för arbetet med det systematiska 

kvalitetsarbetet och arbetet med pedagogisk dokumentation.  

 

En del av mitt syfte var att undersöka vilka uppfattningar pedagoger har kring det systematiska 

kvalitetsarbetet och hur det påverkar deras arbete med verktyget pedagogisk dokumentation. 

Samtliga pedagoger som jag har intervjuat upplever det systematiska kvalitetsarbetet som en resurs 

för arbetet med pedagogisk dokumentation. Det som lyfts upp i analysen av resultatet är hur SKA-

verktyget, deras verktyg för systematiskt kvalitetsarbete, framställs som en förutsättning för ett 

lyssnande. Med det menar jag att pedagoger i min undersökning likt Folkman (2017) menar att ett 

lyssnande blir synlig genom pedagogisk dokumentation (Folkman 2017, s.27-28), vilket förskolorna 

som jag har besökt arbetar med genom det systematiska kvalitetsarbetet. Sedan har uppfattningar 

kring systematiken och dess betydelse kommit upp. Det jag vill komma fram till är att en del 

pedagoger menar att det är enklare att följa arbetet med pedagogisk dokumentation då det blir 

tydligare med SKA-verktyget genom dess frågor vilket påverkar arbetet med pedagogisk 

dokumentation positivt. Pedagogerna menar att de saknade struktur innan SKA-verktyget fanns 

vilket kunde resultera i att arbetet inte utfördes fullt ut.  

 

En kritisk aspekt som lyftes upp i undersökningen är uppfattningen om hur det systematiska 

kvalitetsarbetet kan bidra till att pedagoger förskolor emellan, eller även avdelningar emellan, 

konkurrerar om vem som gör de finaste och bästa dokumentationerna. Det kan vara både en fördel 

och en nackdel. Fördelen blir att en verkligen arbetar helhjärtat med verktyget vilket i sin tur bidrar 

till ett mer utvecklande arbete genom att en verkligen ser och synliggör barnens läroprocesser. 

Nackdelen blir att det sätts för mycket fokus på hur dokumentationerna ska se ut istället för att 

reflektionsarbetet ska vara i fokus. Med det menar jag att det kan resultera i att enbart pryda 
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förskolornas väggar med det som barnen har gjort istället för att använda sig av pedagogisk 

dokumentation för att planera och genomföra verksamhet som Elfström (2013) lyfter det.   

 

Ett ytterligare syfte var att undersöka på vilket sätt arbetet med pedagogisk dokumentation bidrar 

till att utveckling och lärande sker. Hur synliggörs lärande och utveckling genom lyssnandet? Som 

jag har nämnt ovan menar pedagogerna i min undersökning att ett lyssnande blir synlig genom 

pedagogisk dokumentation. Vilket en del pedagoger likt Folkman (2017) och Elfström (2013) lyfter 

som en förutsättning för att en pedagog ska kunna fånga barnens uttryck och tankar (Elfström 2013, 

s.261; Folkman 2017, s.27-28). Jämförelser av dokumentationer och reflektion kring det är ett sätt 

att synliggöra lärande menar en del pedagoger. Det vill säga att jämföra dokumentationer med 

tidigare dokumentationer och reflektera tillsammans med barnen för att synliggöra utvecklingen 

som skett från tidigare dokumentationer genom att lägga märke till detaljer i dokumentationerna. 

Det är inte jämförelser barnen emellan utan man ser hur långt ett barn har kommit i sin process för 

att gå vidare därifrån, alltså synliggöra läroprocessen. Sedan finns det pedagoger som lyfter vikten 

av att reflektera över dokumentationer tillsammans för att upptäcka det som en inte har upptäckt 

eller för att få ta del av någon annans synvinkel. En kan bli hemmablind när man gör egna 

dokumentationer menar en del pedagoger, därför är det en förutsättning för lyssnandet att reflektera 

i arbetslaget för att kunna upptäcka och synliggöra lärande.          

 

Samtliga pedagoger i min undersökning har uppfattningen att tiden inte räcker till för att arbetet 

med det systematiska kvalitetsarbetet och pedagogisk dokumentation ska fullföljas. Deras 

uppfattningar skiljer sig dock genom att det har olika utgångspunkter i sina uppfattningar. En del 

menar att de inte hinner ta barnfri tid då det saknas personal och vikarier kommer och går medan 

andra menar att tiden inte räcker till för att gå igenom alla frågor på SKA-verktyget och samtidigt 

gå tillbaka och reflektera. Det som blir en viktig aspekt här är att lyfta fördelen med SKA-verktyget 

då det sparas och kan följas upp av alla som arbetar på avdelningen. Min mening är att det inte bör 

spela någon roll om det är en vikarie eller ordinarie pedagog då man arbetar med detta verktyg 

eftersom man reflekterar veckovis. Reflektionsarbetet bör alltså inte stanna. Men däremot går man 

tillbaka ibland för att se processen och följa den röda tråden vilket kan bli problematisk då en 

vikarie som är ny inte kan följa upp något som hen inte varit med och reflekterat kring. Det går 

dock att titta igenom vad som har gjorts tidigare och man kan gå igenom det snabbt men det blir 

ännu ett steg som kräver tid. En del pedagogers uppfattning är att arbetet med SKA-verktyget, deras 

systematiska kvalitetsarbete, påverkar arbetet med pedagogisk dokumentation genom att den 

innehåller för många frågor som tar tid att reflektera kring. Min tolkning blir att det kanske blir 
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bättre att se över frågorna och kanske sammanfatta de så att det inte blir upprepningar som en del 

upplever. Det kan bidra till att utvecklingsarbetet går framåt.     

 

Vilka strategier pedagogerna använder i arbetet med pedagogisk dokumentation när barngrupperna 

är stora var en del av min frågeställning som har besvarats. Barngruppens storlek lyfts upp som en 

viktig aspekt för hur en lyssnande pedagog blir påverkad i sitt arbete med pedagogisk 

dokumentation. En del lyfter det som att det blir svårt att lyssna till alla barn då barngruppen är stor 

medan andra lyfter aspekten av att barnen blir inspirerade av varandra, ju fler desto bättre. 

Pedagogernas uppfattningar är likt det Emmoth (2014) tar upp i sin studie där hon menar att det är 

betungande och tidskrävande att dokumentera alla barn förutsättningslöst då dagens förskolor har 

allt för stora barngrupper och färre pedagoger. Vidare menar Emmoth att det krävs att man 

använder analysen och resultatet av dokumentationerna till att utforma verksamheten för att det ska 

vara värt att lägga ner så mycket tid på det när det är begränsat med resurser (Emmoth 2014, s.107).  

De som upplever stora barngrupper som ett hinder för lyssnandet menar att de strategier som gör det 

möjligt att lyssna till alla barn och ser till att alla barn får uttrycka sig är om man delar in barnen i 

mindre grupper och ser till att de har olika stationer. Sedan kan jag uppleva att det genom SKA-

verktyget har blivit att verksamhetens utformning utgår från analysen och resultatet av 

dokumentationerna både lokalt och nationellt. Eftersom dessa verktyg är tillgängliga för cheferna 

som i sin tur redogör dem för deras chefer för att huvudmän ska få ta del av det, blir utformningen 

av verksamheten inte enbart lokalt. Grundarbetet görs lokalt vilket gör pedagogernas uppfattningar 

värdefulla för alla parter. 

 

Pedagogers barnsyn kan påverka arbetet med pedagogisk dokumentation negativt då en inte ser 

barn som kompetenta enligt en del pedagoger. De menar att genom att inte tro på att barnen kan 

praktisera utmaningarna som sätts i reflektionerna hindrar man barnen från utveckling, vilket i sin 

tur stoppar arbetet med pedagogisk dokumentation då syftet är att bidra till utveckling i barnens 

lärande. Sedan finns det de som anser att det är kunskapsnivån hos pedagogerna som påverkar deras 

barnsyn och även kunskapen kring IKT lyfts som ett hinder. Med det menar pedagogerna att det 

inte är alla som kan arbeta med PowerPoint vilket kan bli problematiskt i arbetet med SKA-

verktyget. Det finns även de som upplever att det saknas kunskap kring en del begrepp som finns i 

SKA-verktyget vilket försvårar arbetet och dess positiva inverkan. Det kan bidra till en negativ 

inställning till SKA-verktyget menar en del. Pedagogers språkkunskap är en faktor som kan hindra 

arbetet medan språket i verktygen lyfts som komplicerat av en del.  
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Slutligen vill jag lyfta vilka möjligheter till utveckling en sådan analys kan ge för det systematiska 

kvalitetsarbetet och arbetet med verktyget pedagogisk dokumentation. Genom att ta del av 

pedagogers uppfattningar blir det möjligt att ändra på förutsättningarna för verksamhetsutveckling. 

Det som lyfts upp som brister och hinder i denna analys kan man reflektera kring och försöka hitta 

lösningar till. Samtidigt som man bör ta till vara på det som lyfts som fördelar och utveckla det 

mera. Min mening är att eftersom samtliga pedagoger upplever SKA-verktyget, det systematiska 

kvalitetsarbetet, som en resurs för arbetet med pedagogisk dokumentation men lyfter upp olika 

faktorer som påverkar, både positivt och negativt, bör man ta till vara på dessa upplevelser och se 

till att göra ändringar. Exempelvis visar analysen uppfattningar om att det saknas kunskap kring 

IKT vilket betyder mycket för arbetet med SKA-verktyget då den är digital. En sådan uppfattning 

kan ge möjligheter till att pedagoger får fortbildning i dessa verktyg för att kunna använda dem. 

Sedan vill jag åter lyfta uppfattningarna om frågornas utformning i SKA-verktyget. Dessa 

uppfattningar bör ge en tankeställare till de som utformar dessa verktyg. Hur kan vi förenkla 

språket? Vilka frågor är det som upplevs som lika? Hur kan vi sammanfatta? Det är inte 

pedagogernas syfte att ta bort frågorna utan de ska utformas för att det ska bli enklare att svara på 

utan att känna att en upprepar sig.   

 

6.1. Förslag till vidare forskning     
 

Eftersom språket ibland visade sig vara ett hinder i arbetet med pedagogisk dokumentation och det 

systematiska kvalitetsarbetet i min undersökning väcktes frågan om hur man gör på socioekonomisk 

utsatta områden då man arbetar med verktyg som dessa, där en stor del av de anställda och barnen 

har sitt ursprung i ett annat land och har därmed ett annat modersmål än svenska. Sedan har frågan 

om digitala verktyg väckts hos mig då det enligt uppfattningar i min undersökning kan vara 

problematiskt i arbetet med pedagogisk dokumentation. Hur kan man se till att personal får rätt 

kunskap om digitala verktyg som används i arbetet. Vilka förutsättningar för kunskap kring digitala 

verktyg ges till pedagoger på förskolor? 
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Bilaga 1 

      
Samtyckesblankett 

Hej! 

Jag är student på förskollärarprogrammet med interkulturell profil vid Södertörns högskola. Denna 

termin på utbildningen skriver jag mitt självständiga examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för förskolans praktik och för mitt kommande yrke som förskollärare. 

Studien kommer att handla om pedagogisk dokumentation. Jag vill ta reda på vilka olika tankar 

pedagoger har kring arbetet med pedagogisk dokumentation i relation till det systematiska 

kvalitetsarbetet. Jag vill även ta reda på vad arbetet med verktyget pedagogisk dokumentation 

betyder för er och hur det bidrar till utveckling och lärande.  

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja intervjua er och till intervjuerna kommer 

jag att använda mig av ljudinspelning samt anteckningar. Genomförandet av uppsatsen är reglerat 

av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, 

personalens och verksamhetens identitet inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras 

och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i 

något annat sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan 

att publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

Med detta brev vill jag be om ert deltagande. All medverkan i studien är frivilligt och kan avbrytas 

när som helst, även efter att materialinsamlingen har påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller 

ni i bifogat formulär. Ni får gärna kontakta mig eller min handledare för ytterligare frågor.   

Vänliga hälsningar      

Ninva Seyhan 

 

Telefonnummer: 070 499 27 91 

Mejladress: ninva.seyhan@outlook.com 

Handledarens namn: Henrik Bohlin  

Handledares mejladress: henrik.bohlin@sh.se  

Södertörns högskola 
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Formulär för samtycke till deltagande i studie.  

 

 

 

 

Jag samtycker till deltagande i studien. 

 

 

 

 

 

Namnteckning: …………………………………………………………………………….. 
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Intervjufrågor 

Vad heter du? Hur gammal är du? Hur länge har du arbetat på förskolan? 

 

1. Vill du börja med att berätta lite om vad arbetet med pedagogisk dokumentation betyder för 

dig?   

 

2. Hur arbetar ni med pedagogisk dokumentation? 

 

3. Vilka faktorer upplever du påverkar arbetet med pedagogisk dokumentation? 

 

4. Hur ser det sytematiska kvalitetsarbetet på er förskolan ut? 

 

5. Har ni något verktyg som ni arbetar med? 

 

6. Hur tror du att det systematiska kvalitetsarbetet påverkar arbetet med pedagogiskt 

dokumentation?  

 

7. Vill du lyfta för - nackdelar? 

 

8. Vilken betydelse har barngruppens storlek för arbetet med pedagogisk dokumentation? 

 

9. Vilka hinder möter du när du arbetar med pedagogisk dokumentation i samband med SKA-

verktyget som ni använder i det systematiska kvalitetsarbetet?  

 


