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Abstract: Samtliga respondenter beskriver pedagogisk dokumentation 

som en möjlighet att få syn på barnens intressen och för att förbättra  

och vidareutveckla verksamheten. Pedagogisk dokumentation ses som 

en process som både vuxna och barn kan delta i. I denna process an-

vänds dokumentationsmaterialet för reflektion och analys. Arbetssättet 

beskrivs även som en hjälp för pedagogerna att se sin egen roll i de 

pedagogiska processerna. Utvecklingssamtal, föräldramöten och var-

dagliga samtal, exempelvis vid lämning och hämtning av barnen, upp-

levs som bra tillfällen för att använda pedagogisk dokumentation. Det 

största hindret som förskollärarna beskriver är tidsbrist. Det kan ex-

empelvis vara svårt att hinna ta hand om dokumentationsmaterialet 

och att avsätta tid för reflektion. En annan aspekt som framkommer är 

att det kan upplevas som svårt att arbeta med pedagogisk dokumenta-

tion som en process där barnen är i centrum, samtidigt som det finns 

tydliga mål att följa, uppsatta med utgångspunkt från förskolans läro-

plan.  

 

Förskollärarna är positiva till pedagogisk dokumentation som arbets-

sätt. Erfarenhet av yrket poängteras som en fördel för att hinna med att 

dokumentera och se varje barns utveckling och lärande. 

 

 

Nyckelord: förskola, dokumentation, pedagogisk dokumentation, 

verksamhetsutveckling 

 

Keywords: preschool, documentation, pedagogical documentation, 

organization development 
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Inledning 
 

I förskolans praktik har det sedan länge ingått att observera och do-

kumentera barns utveckling och lärande. Det uppdraget stärktes år 

2010 när förskolans läroplan reviderades och det tillkom ett nytt mål-

område: Uppföljning, utvärdering och utveckling (Lpfö, 98, rev.2010, 

s.14). I detta avsnitt framgår att dokumentation av verksamheten är en 

framträdande metod och att förskollärarna har fått ett förtydligat an-

svar när det gäller detta arbete. Barnen ska inte utvärderas, men deras 

utveckling och lärande ska regelbundet dokumenteras, följas upp, ana-

lyseras och utvärderas. 

 

I förskolans läroplan (Lpfö 98, rev.2010) framhålls att dokumentation 

är viktigt, men inte hur den ska utföras. Begreppet pedagogisk doku-

mentation finns inte heller med i läroplanen. Pedagogisk dokumenta-

tion är dock det arbetssätt som förordas i det stödmaterial som Skol-

verket (2012) gett ut i syfte att stötta pedagoger i arbetet med uppfölj-

ning, utvärdering och utveckling. Det har också visat sig att många 

förskolor valt att utveckla sina kunskaper inom detta arbetssätt. I en 

utvärdering som Skolverket genomfört visade det sig att 56% av Sve-

riges kommunala förskolor valt att erbjuda pedagogerna kompetens-

utveckling inom området pedagogisk dokumentation (Skolverket, 

2008, s.69,71).  

 

Att förskollärare har ålagts ett större ansvar för dokumentation, upp-

följning, analys och utvärdering syns tydligt i den reviderade läropla-

nens målområde Uppföljning, utvärdering och utveckling (Lpfö, 2010, 

s.14-15). Jag har ställt mig frågan hur förskollärare upplever detta 

ansvar och vill därför med denna studie öka kunskapen om förskollä-

rares arbete med dokumentation. Mer specifikt är studiens intresse 

inriktat mot hur förskollärare beskriver pedagogisk dokumentation 

som arbetssätt.  
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Begreppsförklaring 
 
Förskollärare och pedagoger 
 

I förskolan arbetar flera olika yrkesgrupper, exempelvis barnskötare 

och förskollärare. I studien benämns förskollärarna som förskollärare 

när det handlar om dem som ingår i undersökningen. Yrkesgruppen 

förskollärare används också när det handlar om specifika ansvarsom-

råden som förskollärare är ålagda att göra, annars används pedagog 

som yrkestitel. 

 
Dokumentation 

 

I studien används begreppet dokumentation för insamlande av materi-

al och för färdigt material, exempelvis foton  teckningar eller anteck-

ningar. Begreppet dokumentation används även när studien behandlar 

målområdet Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolans lä-

roplan (Lpfö 98, rev.2010, s.14-15). 

 
Pedagogisk dokumentation 

 

Begreppet pedagogisk dokumentation används för att beskriva ett sätt 

att använda dokumentationer vidare i verksamheten. 

 

Bakgrund 
 

I det här avsnittet presenteras bakgrunden och innehållet i målområdet 

Uppföljning, utvärdering och utveckling (Lpfö 98, rev.2010, s.14-15) 

samt mer konkret vad det innebär.  

 
Styrdokument 
 

Utbildningsdepartementet gav år 2008 ett förslag till Skolverket om 

förtydliganden i läroplanen för förskolan. I förslaget lyfts pedagogisk 

dokumentation fram som ett möjligt verktyg: 

 
Varje förskola bör använda en metodisk uppföljning och 

utvärdering i syfte att öka förskolans måluppfyllelse. 

Genom till exempel pedagogisk dokumentation kan pro-
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cesserna i förskolans verksamhet synliggöras och bli ett 

viktigt underlag för bedömningen av verksamhetens kva-

litet, måluppfyllelse och utvecklingsbehov (Utbildnings-

departementet, 2008, s.3-4). 

 

Enligt Utbildningsdepartementet ingick inte riktlinjer för planering, 

genomförande, utvärdering och utveckling av verksamheten i försko-

lans tidigare läroplan (Lpfö 98). Ett stärkt pedagogiskt uppdrag i för-

skolan skulle förtydligas i läroplanen och framgå i ett eget avsnitt (Ut-

bildningsdepartementet, 2008, s.4).Vid läroplanens revision år 2010 

tillkom målområdet: Uppföljning, utvärdering och utveckling (Lpfö 

98, rev.2010, s.14-15) med syftet att få kunskap om förskolans kvalitet 

och förbättra arbetsprocesser. I målområdet ingår också att både barn 

och föräldrars perspektiv ska tas tillvara och de ska ges möjlighet att 

vara delaktiga och ha inflytande i dokumentationer och utvärderingar: 

 

Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla: 

 

- barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärde-

ringar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras 

perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara (Lpfö 98, 

rev.2010, s.15). 

 

- föräldrars inflytande i utvärderingar, vad och hur de har möjlig-

het att påverka samt hur deras perspektiv tas tillvara (Lpfö 98, 

rev.2010, s.15). 

 

Förskolans läroplan innehåller många strävansmål som förskollärare 

måste förhålla sig till på olika sätt. Uppdraget som förskollärare inne-

bär att arbeta med normer och värden, utveckling och lärande, barns 

inflytande och samverkan mellan förskola och hem. Vidare har för-

skollärare också ett uppdrag att samverka med förskoleklassen, skolan 

och fritidshemmet samt arbeta med uppföljning, utvärdering och ut-

veckling av verksamheten (Lpfö 98, rev.2010).  
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I målområdet Uppföljning, utvärdering och utveckling (Lpfö, 2010, 

s.14-15) syns förskollärarens ansvar för dokumentation, uppföljning, 

analys och utvärdering. Barnen ska inte utvärderas, men deras utveck-

ling och lärande ska regelbundet dokumenteras, följas upp, analyseras 

och utvärderas. Resultatet av dokumentationer, uppföljningar och ut-

värderingar ska sedan användas för att utveckla förskolans kvalitet. 

Slutligen ska kritisk granskning ske av utvärderingsmetoder och hur 

dokumentation och utvärderingar används (Lpfö 98, rev.2010, s.14-

15). 

 

Sammanfattningsvis syns det att förskollärarnas uppdrag i Uppfölj-

ning, utvärdering och utveckling (Lpfö 98, rev.2010, s.14-15) innebär 

att följa och dokumentera barnens utveckling och lärande. Vidare ska 

förskollärarna se till hela verksamhetens innehåll med dess arbetspro-

cesser, förutsättningar och organisation, som ska dokumenteras för att 

kunna följas upp och utvärderas. 

 

Syfte 
 

Syftet med denna studie är att skapa kunskap om förskollärares arbete 

med dokumentation av förskolans verksamhet. Mer specifikt är fokus 

riktat mot hur förskollärare beskriver sitt arbete med pedagogisk do-

kumentation. 

 
Frågeställningar 
 

 

 Hur beskriver förskollärare arbetet med pedagogisk dokumen-

tation? 

 Hur kan pedagogisk dokumentation användas för att utveckla 

verksamheten? 

 Vilka möjligheter och hinder upplever förskollärarna med pe-

dagogisk dokumentation? 
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Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras ett urval av tidigare forskning som berör 

pedagogisk dokumentation. Avsnittet synliggör även dokumentation 

som ett underlag för bedömning samt vilka konflikter som lärare kan 

uppleva i sitt arbete med att dokumentera verksamheten. 

 
Pedagogisk dokumentation 
 

Pedagogisk dokumentation kan ses som innehåll och process. Innehål-

let är ett material som redogör för vad barnen säger och gör. Det redo-

gör även för hur pedagogen förhåller sig till barnen och det de har 

skapat. Exempel på material kan vara teckningar, anteckningar av pe-

dagoger, videoinspelningar, fotografier eller andra alster (Bjervås, 

2011, s.56). Det sparade materialet kan sedan användas som underlag 

för att följa upp verksamheten med hjälp av pedagogiska dokumenta-

tioner (Elfström, 2013, s.262). 

 

Dokumentationerna kan från en socialkonstruktionistisk kunskapssyn 

beskrivas som skildringar av kunskapsprocesser (Bjervås, 2011, s.56). 

Genom att använda sig av ett kollektivt lärande där barn, föräldrar och 

pedagoger möts kan invanda tankar tolkas och ifrågasättas. Det kol-

lektiva lärandet kan handla om barnen och hur de fungerar tillsam-

mans i grupper eller om pedagogernas egna arbete. Pedagogerna kan 

genom dokumentation synliggöra barnens olika utforskandeprocesser 

och se vad som händer mellan barnen när de befinner sig i mindre 

grupper (Wehner-Godée, 2011, s.13). Pedagogisk dokumentation 

hjälper pedagogerna att se barnens in- 

tressen, vad de är nyfikna på och deras lärprocesser. Att utgå från 

barnens egna frågor ger en grund för utmaning av deras lärprocesser 

samt för utveckling av ny kunskap och för att kunna förändra det pe-

dagogiska arbetet (Elfström, 2013, s.261).  
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Den pedagogiska miljön 
 

Hur den pedagogiska miljön är ordnad har också stor betydelse (Pal-

mer, 2012; Emmoth, 2014). I Emmoths (2014, s.67) studie beskrivs 

hur pedagogerna hela tiden försöker anpassa miljön så att den fungerar 

för de behov som den aktuella barngruppen har eller de mål som satts 

upp. Pedagogerna observerar barnen och utgår ifrån det de verkar in-

tresserade av för att kunna skaffa passande material och göra ändring-

ar i miljön. Genom att förändra miljön kan de skapa nya utmanande 

situationer för att försöka stimulera barnens nyfikenhet och att utfors-

ka sin omgivning. Palmer (2012, s.24) beskriver pedagogisk doku-

mentation som en oumbärlig kraft i ett utforskande arbetssätt där bar-

nens intressen och nyförvärvade kunskaper synliggörs. 

 

Dokumentation som underlag för bedömning 

 

Det har blivit allt vanligare att dokumentation sker som underlag för 

olika former av bedömning av barn (Wehner-Godée, 2011, s.15) 

Många förskolor använder sig exempelvis av individuella utveck-

lingsplaner eller testmetoder för att kartlägga barns tidiga språkut-

veckling. Flertalet av bedömningsmodellerna utger sig för att stödja 

barnens kompetens (Wehner-Godée, 2011, s.15). 

 

Skolverkets rapport (2004, s.181) visar att det är vanligt att enskilda 

barns utveckling kartläggs, observeras och dokumenteras. Utvärde-

ringen visar att man, ibland med skolan som förebild, fokuserar allt-

mer på barnens individuella utveckling, exempelvis genom individuel-

la utvecklingsplaner. En ökad individualisering kan ha positiva effek-

ter för enskilda barn om deras olika förutsättningar och intressen syn-

liggörs för att anpassas till verksamheten. Men det finns också en risk 

att kartläggningarna mer kommer att belysa barnens brister och där-

med blir det enskilda barnet bedömt utifrån vad som anses normalt för 
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en viss ålder. Enligt Skolverkets rapport kan kartläggningar av barns 

utveckling kopplas till de ökade utvärderingskraven (Skolverket, 

2004, s.184). 

 
Dokumentation som en process utifrån förutbestämda mål  

 

Det finns diskussioner om det är möjligt att både arbeta med doku-

mentation utifrån förutbestämda mål och som en process med barns 

nyfikenhet och mångfald i fokus (Eidevald, 2013, s.71). Detta tas ock-

så upp i Skolverkets stödmaterial (Palmer, 2012, s.21-22) där  arbetet 

med pedagogisk dokumentation beskrivs utifrån ett konstruktionistiskt 

synsätt. Det finns övergripande mål, men målen bestämmer inte i för-

väg vilken kunskap som ska uppstå när barnen utforskar. Vägen mot 

de tänkta målen kan se olika ut beroende på vilka indivder som deltar 

och samspelet mellan dem. Kunskap uppstår i dialoger, möten och 

relationer (Palmer, 2012, s. 21-22). 

 

Barns och föräldrars delaktighet med hjälp av dokumentationer 
 

Arbetet med pedagogisk dokumentation ger både pedagoger, barn och 

föräldrar möjlighet till inflytande över verksamheten genom doku-

mentationer (Holmberg, 2015, s.144). Dokumentationer ger föräldrar-

na  kunskaper om vad deras barn arbetar med på förskolan och föräld-

rarna kan i sin tur berätta för pedagogerna om vad barnen gör på sin 

fritid. Det leder till en tydlig samverkan mellan hemmet och förskolan 

(Holmberg, 2015, s.144). Kroeger och Cardy tar också upp detta för-

hållande i artikeln Documentation: A hard to reach place: 

 

Documentation often results in strong home-school relation-

ships, reducing  the distances between parents and children and 

parents and teachers created by work and time constraints and 

socio-economic, linguistic and cultural barriers (Kroeger & 

Cardy, 2006, s.391).   

  

Genom att använda pedagogisk dokumentation kan kontakten stärkas 

mellan hem och skola, vilket i sin tur kan minska avstånden mellan 
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föräldrar och barn och föräldrar och lärare. Kroeger och Cardy (2006, 

s.391) beskriver också att dokumentation  kan underlätta när det ex-

empelvis finns språkliga eller kulturella hinder. Holmberg (2015, 

s.144-145) menar att förskolans verksamhet och dess betydelse syn-

liggörs utåt i samhället med hjälp av pedagogisk dokumentation. Ge-

nom ett kollektivt reflektionsarbete sprids budskapet om förskolans 

roll och barns röster görs hörda (Holmberg, 2015, s.144-145). 

 
Interagera med barnen och dokumentera 
 

Lärare upplever ofta konflikter vid dokumentationsarbetet. Det kan 

handla om tid, resurser och organisation (Kroeger & Cardy, 2006, 

s.397). Speciellt ovana lärare upplever ett dilemma i om de ska in-

teragera med barnen eller försöka dokumentera. Kroeger och Cardy 

(2006, s.397) anser att dokumentation underlättar samarbetet med 

barn, att kunna planera för dem och ställa ytterligare frågor. Ofta 

missbedöms syftet eller värdet av avsikten med dokumentationsverk-

tygen. I stället för att dra slutsatsen att tid eller resurser saknas, anser 

författarna att lärare bör försöka ta reda på vad olika dokumentaions-

former har att erbjuda. Frågan är inte vilka dokumenationsformer som 

ska användas eller vilka möjligheter och begränsningar som finns, 

utan om läraren ser sig själv som ett instrument för förståelsen av bar-

nen under dokumentationsprocessen (Kroeger & Cardy, 2006, s.397). 

 

Metod 
 

Här redovisas vilka metodval som har gjorts, vilka som ingick i under-

sökningsgruppen och hur studien genomfördes.  

 
Metodologisk ansats 

 

Jag har inspirerats av ett fenomenografiskt perspektiv. Fenomenogra-

fin intresserar sig för människors uppfattningar av fenomen i den lev-

da världen. Metoden är avbildande och beskrivande och försöker inte 

påvisa hur något ”egentligen” är, utan hur något kan vara i ett rent 

mänskligt perspektiv (Kroksmark, 2007, s.6).  
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Den fenomenografiska  ansatsens utgångspunkt är att människor läg-

ger olika innebörd i det de uppfattar (Dimenäs, 2007, s.158). Fenome-

nografiska undersökningar studerar variationer av uppfattningar om 

olika saker och händelser som kan finnas hos en grupp människor 

(Stensmo, 2002, s.115; Alexandersson, 1994, s.120). Resultatet be-

skriver hur människor uppfattar ett fenomen utan att fråga om det är 

sant eller falskt (Dimenäs, 2007, s.158). 

 

Den här studien har fenomenografin som ansats för att ta reda på hur 

förskollärarna uppfattar pedagogisk dokumentation som arbetssätt och 

om det finns några skillnader och likheter i deras uppfattningar. 

 
Kvalitativa intervjuer 

 

För att ta reda på vilka åsikter och upplevelser förskollärarna har av att 

arbeta med pedagogisk dokumentation har jag använt mig av intervju-

er. Alvehus (2013, s.81) framhåller intervjuer som ett sätt att få reda 

på hur andra människor tänker och känner kring olika frågor. Kvale 

och Brinkmann (2009) beskriver intervjun som en social produktion 

av kunskap: ”Att intervjua är en aktiv process där intervjuare och in-

tervjuperson producerar kunskap genom sin relation” (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s.34). Vid kvalitativa intervjuer eftersträvas att få 

en förståelse utifrån undersökningspersonernas erfarenheter och deras 

synsätt. Intervjuformen erbjuder även möjligheten till en viss flexibili-

tet genom att intervjuaren kan fatta beslut under samtalets gång (Kvale 

& Brinkmann, 2009, s. 17, 32).  

 

Vid intervjuverna gavs undersökningspersonerna möjlighet att själva 

beskriva arbetet med pedagogisk dokumentation med dess möjligheter 

och svårigheter. Intervjuerna (Bilaga 2) inleddes med frågan: Hur 

skulle du vilja beskriva pedagogisk dokumentation? Frågan ställdes 

för att ge respondenterna möjlighet att själva beskriva vilken innebörd 

de lade i begreppet pedagogisk dokumentation. De efterkommande 

frågorna möjliggjorde också att respondenterna kunde beskriva sina 
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upplevelser genom att frågorna var öppna (Stensmo, 2002, s.121). 

Ibland gavs följdfrågor eller bekräftande frågor för att säkerhetsställa 

att svaren uppfattats på rätt sätt. 

 
Urval av undersökningsgrupp 

 

Förfrågan om att delta skickades först ut via e-post till förskolechefer 

och förskollärare i en kommun. Tanken med att skicka ut förfrågan 

även till förskolecheferna var för att kunna få förslag på förskolor som 

arbetade med pedagogisk dokumentation. En förskolechef svarade att 

många studenter var ute i samma ärende, så de hade inte möjlighet att 

ta emot mig. Jag fick i alla fall ett positivt svar av en förskollärare som 

tackade ja till att bli intervjuad. För att få tag på fler undersöknings-

personer användes telefonsamtal. Det visade sig vara ett bättre sätt 

eftersom förskollärarna muntligen kunde ges information om vad un-

dersökningen handlade om, samt att de kunde ställa egna frågor. 

 

Eftersom studien handlar om pedagogisk dokumentation gjordes ett 

strategiskt urval av personer som hade erfarenhet av detta arbetssätt. 

Alvehus (2013, s.67) tydliggör att det kan vara av intresse att få tag på 

intervjupersoner som kan förhålla sig till de frågor som ingår i under-

sökningen. I denna studie tillfrågades personer som tillhör yrkesgrup-

pen förskollärare. Erfarenhet av att arbeta med pedagogisk dokumen-

tation finns även i andra yrkesgrupper t.ex. barnskötare, men i denna 

studie har undersökningsgruppen avgränsats till att handla om förskol-

lärare.  

 

För att försöka få varierade synsätt på pedagogisk dokumentation för-

sökte jag välja förskolor i olika områden och med olika inriktningar. 

Skillnader hos deltagarna i undersökningen finns i en variation av kön 

eftersom två kvinnor och en man deltar, och en viss skillnad i ålder. 

De åldersskillnader som finns avgjordes av slumpen, respondenterna 

tillfrågades inte om ålder. Skillnader finns också genom att förskollä-

rarna arbetar på olika förskolor med olika miljöer, samt att en förskola 
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skiljer sig från de andra genom att den har en montessori inriktad pe-

dagogik. Likheterna består i att alla undersökningspersoner har lång 

erfarenhet av förskolläraryrket och att två av förskollorna inte har nå-

gon speciell pedagogisk inriktning eller filosofi. Alexandersson (1994, 

s.122) belyser hur man i fenomenografiska studier kan försöka finna 

intervjupersoner som har olika erfarenheter av det man vill studera. 

Det kan också vara bra om det finns skillnader i t.ex. kön, ålder, ut-

bildningsbakgrund eller social bakgrund. Vilka skillnader och likheter 

som eftersträvas att jämföra beror på vad som utgör studiens fokus 

(Alexandersson, 1994, s.122). 

 
Deltagare i studien 

 

Förskolorna som intervjupersonerna arbetar på finns i en kommun i 

mellansverige. Två av förskolorna ligger i staden och en på landsbyg-

den. Undersökningspersonerna benämns som person ett, två och tre i 

resultatet. Två kollegor till en av förskollärarna har också lämnat sina 

tankar om pedagogisk dokumentation. De har inte deltagit i intervjun, 

men har i förväg skriftligen svarat på intervjufrågorna. Några av kol-

legornas svar vidareförmedlades av intervjupersonen. Kollegorna be-

nämns som ÖP (övrig personal).  

 
Genomförande av undersökningen 

 

För att underlätta för undersökningspersonerna att kunna gå ifrån 

verksamheten med barnen en stund genomfördes intervjuerna på för-

skollärarnas arbetsplatser. På detta sätt erhölls också en bättre bild av 

förskollärarnas arbetsmiljö. Eftersom en av förskollärarna bad om att 

få frågorna skickade i förväg togs beslutet att göra lika för alla under-

sökningsdeltagare. Intervjuerna som vardera varade mellan 16-39 mi-

nuter, spelades in och transkriberades. Inför varje intervju tillfrågades 

respondenterna om de godkände att samtalet spelades in. Enligt Alve-

hus (2013, s.84) är det den intervjuade som avgör hur det som sägs 

ska registreras.  
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Innehållet i det insamlade materialet kunde variera något beroende på 

vart samtalen ledde genom exempelvis följdfrågor. En intervju skilde 

sig lite från de övriga eftersom förskolläraren bett pedagogerna på de 

andra avdelningarna att också formulera sina upplevelser av pedago-

gisk dokumentation. Under intervjuns gång integrerade respondenten 

sina svar med kollegornas nedskrivna svar. Detta gjorde att jag fick en 

lite bredare bild av hur pedagogerna på förskolan upplever att det är 

att arbeta med pedagogisk dokumentation. 

 

Datainsamling och databearbetning 

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan. Vid transkription 

återges dialogen i skrift (Stensmo, 202, s.126). Inspelningen av samta-

len skedde genom att använda en mobiltelefon. När samtalen transkri-

berades gjordes det med hjälp av hörlurar kopplade till mobiltelefonen 

och texten skrevs ner och sparades på en dator. Att använda hörlurar 

gjorde det lättare att uppfatta samtalen. Kvale och Brinkmann (2009, 

s.197) hävdar att det finns vissa standardval man ställs inför vid ut-

skrift av intervjuer. Ett beslut måste fattas om t.ex. skratt, suckar, 

”mm” pauser och upprepningar ska tas med. Eftersom studien belyser 

förskollärares uppfattningar och beskrivningar och inte t.ex. en språk-

lig analys (Kvale & Brinkmann, 2009, s.197) gjordes bedömningen att 

pauser och uttryck som ”mm” för det mesta inte togs med. Förutom 

detta transkriberades intervjuerna så gott som ordagrant, ytterst lite 

text utelämnades. I de fall något utelämnades handlade det om vissa 

delar av långa beskrivningar, som bedömdes mindre viktiga att behålla 

och inte skulle påverka undersökningens resultat.  

 

 
Etik 

 

I denna studie har jag beaktat vetenskapsrådets fyra forskningsetiska 

principer som innebär informationskravet, samtyckeskravet, konfiden-

tialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2016-01-02). 
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Informationskravet och samtyckeskravet har beaktats genom att un-

dersökningspersonerna informerades om syftet med undersökningen 

och hur den är upplagd i stort. Undersökningspersonerna fick ett in-

formationsbrev (bilaga 1) där frivilligheten belystes genom att ställa 

en fråga om deltagande samt information om att de när som helst kun-

de dra sig ur undersökningen. Undersökningens syfte beskrevs både i 

informationsbrevet och innan intervjuerna inleddes. Att informera om 

syftet är viktigt, med tanke på det vetenskapliga värdet och hur den 

kan förbättra den mänskliga situationen som undersöks (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s.78). 

 

För att skapa en så god intevjusituation som möjligt och försöka und-

vika stress för intervjupersonerna informerades de om att undersök-

ningen kunde ta ca en timme. Tid togs till för att vara på den säkra 

sidan. Alla fick också sina frågor skickade i förväg. Samtliga under-

sökningspersoner fick erbjudande via informationsbrevet (bilaga 1) 

om att godkänna den transkriberade intervjun. Konfidentialitetskravet 

innebär att privata data som skulle kunna identifiera deltagarna i un-

dersökningen inte får avslöjas (Kvale & Brinkmann, 2009, s.87-88). 

Nyttjandekravet beskriver att material som har samlats in för veten-

skapliga ändamål endast får användas på det sättet, inte för undervis-

ningsmaterial eller kommersiella ändamål och det ska finnas möjlighet 

att ta del av resultatet av undersökningen (Vetenskapsrådet, 2011, 

s.17, 23 ). 

 

I enlighet med konfidentialitetskravet har informanterna upplysts om 

att deras namn inte kommer att nämnas i undersökningen, inte heller 

namnet på förskolan som de arbetar på. Nyttjandekravet har beaktats 

genom att deltagarna i undersökningen delgivits att allt insamlat mate-

rial endast kommer att användas för uppsatsen och inte för något annat 

ändamål (Vetenskapsrådet, 2016-01-02). 

 

Jag har försökt att återge informanternas upplevelser utan att lägga 

mina egna värderingar i dem. Kvale och Brinkmann (2009, s.32) un-
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derstryker att intervju som metod genomsyras av etiska frågor. Det 

krävs av den som intervjuar att kunna skapa en fin balansgång mellan 

att komma åt kunskap och att respektera den intervjuades integritet 

 
Analysmetod 
 

Med fenomenografin som ansats har jag sökt efter variationer i under-

sökningspersonernas beskrivningar av deras upplevelser av att arbeta 

med pedagogisk dokumentation (Emmoth, 2014, s.27). Intervjuformen 

har varit halvstrukturerad och teman har sökts genom att försöka för-

stå undersökningspersonens perspektiv på olika fenomen (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s.43). 

 

Alexandersson (1994) redogör för fyra steg vid analys och tolknings-

arbete av en fenomenografisk intervju: 

 

1. Att bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck. 

2. Att uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna.   

3. Att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier.  

4. Att studera den underliggande strukturen i kategorisystemet. 

(Alexandersson, 1994, s.125-128).  

 

Först lästes de transkriberade intervjuerna igenom ett flertal gånger för 

att få en helhetsbild av förskollärarnas perspektiv på olika fenomen i 

verksamheten (Dimenäs, 2007, s.162). Texten gicks sedan igenom för 

att söka mönster i förskollärarnas uppfattningar och hitta skillnader 

och likheter. För att underlätta detta arbete gjordes markeringar av 

ord, begrepp och avsnitt i texten med olika färger. Respondenternas 

beskrivningar sorterades sedan in under respektive syftesfråga. I en 

tredje fas kategoriserades intervjusvaren i beskrivningskategorier för 

att belysa innebörden som förskollärarna gett olika fenomen (Alexan-

dersson, 1994, s.127). I det fjärde steget analyserades och jämfördes 

undersökningspersonernas beskrivningar med varandra för att sedan 
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sammanställas i ett resultat. Undersökningens resultat visar både för-

skollärarnas gemensamma och enskilda uppfattningar.  

 
Reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet (pålitlighet) handlar om huruvida undersökningen går att 

upprepa vid ett annat tillfälle. Validiteten avser om undersökningen 

har lyckats mäta det som var syftet med den (Alvehus, 2013, s.122). 

 

Den halvstrukturerade intervjuformen gav möjlighet att ställa följdfrå-

gor till undersökningspersonerna och kontrollera att deras svar hade 

uppfattats på rätt sätt. Intervjuerna spelades in och transkriberades 

sedan med stor noggrannhet. Detta för att kunna återge förskollärarnas 

uppfattningar om pedagogisk dokumentation på ett så överrensstäm-

mande sätt med verkligheten som möjligt. Inspelade intervjuer säker-

hetställer att inte viktig empiri faller bort, t.ex. genom att inte hinna 

anteckna allt (Alexandersson, 1994, s.124). 

 

Transkriptionerna skickades till de tre förskollärarna som deltog i un-

dersökningen. Förskollärarna gavs på detta sätt möjlighet att godkänna 

innehållet i intervjuerna. Avsikten var att respondenterna skulle få en 

andra chans att förtydliga sig, med syftet att öka autenticiteten (äkthe-

ten) i källmaterialet (Alvheus, 2013, s.126; Stensmo, 2002, s.34). 

 

Stensmo skriver: ”Generalisering innebär att man vill uttala sig om 

något i allmänhet och göra prognoser för hur det kan se ut i situationer 

som liknar den där man genomfört sin studie” (Stensmo, 2002, s.39). 

Att genomföra intervjuer kräver övning och frågorna skulle antagligen 

ha formulerats på ett annat sätt i en annan situation. Många aspekter 

kan påverka en intervjusituation och resultatet i denna studie speglar 

endast uppfattningarna hos den grupp förskollärare som har deltagit i 

just den här undersökningen. 

 

Resultat  och analys 
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Utifrån de frågeställningar som undersökningen bygger på redogörs 

här för resultatet av studien. Under respektive syftesfråga finns för-

skollärarnas beskrivningar presenterade utefter de teman som visade 

sig vid bearbetningen av materialet. 

 

Förskollärares beskrivningar av arbetet med pedagogisk doku-

mentation  

 

Fyra huvudteman framkom när undersökningspersonerna beskrev pe-

dagogisk dokumentation som arbetssätt: Ett material för reflektion och 

analys, som en process, ett sätt att synliggöra verksamheten på samt 

för att utveckla verksamheten.  

 
Ett material för reflektion och analys 

 

Förskollärarna beskriver pedagogisk dokumentation som ett material 

som kan användas för vidare reflektion och analys. 

 

Ett samlat material från verksamheten som man kan analysera 

och reflektera om, både barn och vuxna kan gör det, tillsam-

mans eller var för sig också (P:1). 

 

Pedagogisk dokumentation kan förstås som att vi dokumenterar 

i verksamheten och ger tillbaka det till barnen, så tillsammans 

sitter vi och tittar på det här materialet, exempelvis bilder från 

en utflykt: Vad gjorde vi här? Vad hände här? Vad var intres-

sant? /…/ Vad får ni för tankar? Vad skulle vi kunna göra nu? 

Eller att man tittar på dem och hör dem diskutera och får fram 

någon idé att arbeta vidare med utifrån deras intressen (P:2). 

 

Pedagogisk dokumentation kan ge upphov till intressanta re-

flektioner och reaktioner hos barnen och är även till för föräld-

rarna (ÖP). 

 

Förskollärarna är eniga om att se på pedagogisk dokumentation som 

ett arbetssätt där dokumentationer kan användas som underlag för vi-

dare reflektion. Pedagogisk dokumentation beskrivs som något som 
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både vuxna och barn kan göra, tillsammans eller var för sig. Arbets-

sättet kan användas för att utgå från barnens intressen och arbeta vida-

re utifrån det. Pedagogisk dokumentation anses också vara till för för-

äldrarna. 

 

Hur materialen sparas för senare reflektion skiljer sig mellan försko-

lorna. Det kan sparas i datorn, i lärplattan, kameran, på film, nedteck-

nat på lappar eller i det egna minnet. En förskola använder en pärm för 

daglig dokumentation. Förskolläraren (P:3) berättar att barnen har en 

varsin sida i pärmen där pedagogerna kan skriva ner vad de ser i verk-

samheten.  

 

Det är väldigt lätt att bara gå och skriva och det behöver inte 

vara så komplicerat utan meningen är ju att det ska vara enkelt . 

Det är mer som en dokumentation i det stadiet, men sen tar vi 

den här pärmen med oss på våra möten för att kolla igenom vad 

alla har skrivit för någonting, vad barnen är intresserade av. Vad 

vi ska lägga in för att bemöta barnen och stimulera dem när vi 

ser att de gillar att jobba med de här sakerna, då blir dokumen-

tationen pedagogisk på det viset (P:3). 

 

Att dagligen reflektera och skriva ner vad som sker upplevs som ett 

smidigt arbetssätt för att få syn på vad barnen är nyfikna på. När ar-

betslaget sedan diskuterar materialet blir dokumentationen pedago-

gisk, menar förskolläraren (P:3). 

 

 

En förskollärare (P:2) anser att barnen dokumenterar genom det de 

själva gör: 

 

Då de själva genomför någon form av dokumentationsarbete, 

det är väl då när de skapar någonting med händerna (P:2). 
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Förskollärarna använder sig av olika sätt för att dokumentera verk-

samheten och barnens egna arbeten ses som en del av dokumenta-

tionsarbetet. 

 

Samtliga förskollärare använder digitala verktyg på något sätt i sitt 

dokumentationsarbete. Till största delen används lärplattor, kameror 

och datorer. De flesta har fotoramar med rullande bildspel som visar 

vad som har hänt under dagen. Pedagogerna dokumenterar verksam-

heten och barnen dokumenterar också själva vad de gör.  

 

Vi använder oss av lärplattan och vi har fått /…/ (beskriver nytt 

material att använda till lärplattan) Det är mycket spännande 

saker som sker. Vi försöker ta med barnen från början, så att de 

får lära sig också (P:1). 

 

 

Applikationen Pic Collage
1
 används av flera pedagoger i arbetet med 

lärplattan: 

 

Vi använder Pic Collage för att göra dokumentation till hallen, 

visar barnen resultatet i samlingen och försöker återkoppla till 

vad de har gjort. För att barnen ska veta vad vi gör under dagen 

håller vi på och sammanställer personalbilder av vår arbetsdag 

på förskolan (ÖP). 

 

Förskolläraren (ÖP) synliggör på detta sätt att dokumentation också 

kan användas för att visa barnen vad pedagogerna gör under dagarna. 

Förskolläraren belyser också vikten av återkoppling och reflektion 

tillsammans med barnen. 

 

Två förskollärare (P:2 & P:3) beskriver att användningen av digitala 

verktyg inte används som ett kontinuerligt arbetssätt där barnen görs 

delaktiga genom att själva dokumentera: 

 

                                                           
1
 Med applicationen Pic Collage kan barnen göra sin egen design på dokumentatio-

nen genom att välja bild,  beskriva vad de gör (med hjälp av pedagogerna) välja 

bakgrund etc. Dokumentationen kan sedan skrivas ut. 
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Ibland får barnen vara med i sitt eget dokumenterande genom 

att de får knäppa bilder själv om de är på någon utflykt. De får 

titta på det där och ibland vill de skriva något om det. Sedan har 

de fått spela in film någon gång och lite sånt där. Men det är 

inte något systematiskt som vi gör hela tiden, det har inte blivit 

något naturligt arbetssätt än (P:3). 

 

Vi har inte satt kameran eller Ipaden i händerna på dem mer än 

ibland, där de får använda det själva och fotografera och så. Vi 

har inte det som en uttalad metod (P:2). 

 

Den ena förskolläraren (P:3) berättar att barnen ibland får vara med i 

sitt eget dokumenterande genom att fotografera eller filma. Respon-

denten säger också att det inte har blivit något naturligt arbetssätt än. 

Den andra förskolläraren (P:2) beskriver mer tydligt att de inte har 

barnens eget dokumenterande via digitala verktyg som uttalad metod. 

 
Pedagogisk dokumentation som en process 

 

En av förskollärarna (P:2) beskriver pedagogisk dokumentation 

som en process: 

 

När dokumentationen möter verksamheten i en process där man 

analyserar och tillsammans skapar en framåtrörelse, då har vi 

pedagogisk dokumentation (P:2). 

 

Att pedagogisk dokumentation kan ses som en process syns ock-

så i den här beskrivningen: 

 

Det ska hända någonting med dokumentationen, den ska inte 

bara bli liggandes, utan man ska vidare utveckla den,  jobba vi-

dare med den (P:3). 

 

Förskollärarna ger en bild av att dokumentationer är till för att använ-

das och att de kan vidareutvecklas genom pedagogisk dokumentation. 

 
Ett sätt att synliggöra verksamheten 
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Pedagogisk dokumentation beskrivs som något barn och vuxna gör 

tillsammans för att synliggöra lärandeprocesser och för att föra verk-

samheten vidare. 

 

Det är någonting man gör, ett pågående skeende, där barnen och 

vi vuxna, vi som finns i förskolan, tillsammans arbetar för att 

synliggöra lärandeprocesser (P:2). 

 

Pedagogisk dokumentation, det är någonting som man använder 

sig av för att föra verksamheten vidare och för att förbättra och 

synliggöra (P:3). 

 

Det synliggör vad vi faktiskt gör (ÖP). 

 

Förskollärarna beskriver pedagogisk dokumentation som något man 

tittar på för att synliggöra vad som händer i verksamheten. Att det är 

verksamheten man tittar på och inte barnet tydliggör denna förskollä-

rare (P:1): 

 

Det är ju inte så att vi tittar på vad de inte kan utan vad vi andra 

kan göra för att det här barnet ska hänga med (P:1).  

 

Pedagogisk dokumentation kan användas för att synliggöra pedago-

gernas egna roll och vad de kan göra för att hjälpa barnen att utvecklas 

vidare. Pedagogerna menar att de inte letar efter barnens brister utan 

tittar på vad arbetslaget kan bidra med för att kunna göra förbättringar.  

 

För att utveckla verksamheten  

 

Förskollärarnas beskrivningar ger en bild av att pedagogisk dokumen-

tation kan användas för att synliggöra vad som behöver förändras i 

verksamheten och hur arbetet kan vidareutvecklas för att få en bra 

kvalité på förskolan. 

 

Det är för att få en bra kvalité på förskolan och för våran roll, 

att vi bemöter barnen, att man ser deras behov, tänker jag. Att 
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de känner sig sedda.  Det är för att utveckla och göra bättre 

(P:3). 

 

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation inför vår planering 

på måndagar. Då går vi igenom vad som händer i vardagen, vad 

vi ser och vad vi ska förändra (P.1). 

 

Pedagogisk dokumentation kan användas för att synliggöra barnen och 

deras behov. Pedagogernas egen roll och hur de bemöter barnen tas 

också upp. 

 

Förskollärarna fick frågan om hur barnens utveckling och lärande kan 

dokumenteras. En respondent (P:2) ställer sig frågan om man kan skil-

ja barnets utveckling och lärande från barnet självt: 

 
Man måste vara medveten hela tiden om vad det är man doku-

menterar och att man inte utvärderar barnet, utan barnets ut-

veckling och lärande, om man nu kan skilja barnets utveckling 

och lärande från barnet? (P:2). 

 

En annan respondent (P:3) menar att barnens utveckling och lärande 

synliggörs genom den dokumentationspärm som pedagogerna använ-

der sig av samt genom deras ”barnpratstunder”. 

 

Det tycker jag syns i den pärmen vi har, om barnets utveckling 

och lärande och vad de är intresserade av. Vi skriver även lite 

hur det går, information /…/ Vi har ju barnpratstunderna då 

man tar upp sånt och synliggör varje barn, t.ex. inför utveck-

lingssamtal. Man pratar igenom varje barn för att se var de be-

finner sig just nu,  hur de mår och lite så (P:3). 

 

Respondent (P:1) beskriver dokumentationsarbetet av barnens utveckling 

och lärande så här: 

 

Det är nog olika. Vissa har egna pärmar, det har vi också haft, 

men vi upplevde att det är det här med tiden att vi inte hinner 
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med att följa dem på det viset. Däremot har vi ganska bra koll 

på dem ändå. Jag tror att har man inte tiden, men är erfaren - då 

funkar det /…/Men sedan kan det också vara att man ser att vis-

sa barn behöver mer, då skriver vi naturligtvis mer om dem. Det 

är också kul att se lärandet hos dem som det flyter på för (P:1). 

 

Förskolläraren (P:1) upplever att de pedagoger som har lång 

erfarenhet hinner med att se barnens utveckling och lärande utan 

att dokumentera det i speciella pärmar.  

 

Hur pedagogisk dokumentation kan användas för att utveckla 

verksamheten 

 

Tre teman visade sig då förskollärana fick frågan om hur pedagogisk 

dokumentation kan användas för att utveckla verksamheten: Genom 

att dokumentationerna används, för att utveckla miljön och genom att 

uppmärksamma läroplansmålen. 

 
Genom att dokumentationerna används  
 

Två respondenter synliggör här vikten av att dokumentations materia-

let används på något sätt för att verksamheten ska kunna utvärderas 

och utvecklas: 

 

Pedagogisk dokumentation, det är någonting som man använder 

sig av för att föra verksamheten vidare, att förbättra och syn-

liggöra. Det ska hända någonting med dokumentationen, den 

ska inte bara bli liggandes utan man ska vidareutveckla den och 

jobba vidare (P:3). 

 

Jag tycker att den gör det, gör man den pedagogiskt nästan ga-

ranterar man att den utvärderar och utvecklar verksamheten 

/…/. Den pedagogiska dokumentationen visar på massor av 

möjligheter för att utvärdera och utveckla förskolan.Viktigt att 

man faktiskt lyssnar på vad som har kommit fram, för att kunna 

förändra verksamheten (P:2). 
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Förskollärarna (P:2 & P:3) ser det som viktigt att det som kommer 

fram vid reflektioner tas tillvara och att det finns många möjligheter 

att utvärdera och utveckla förskolan med hjälp av pedagogisk doku-

mentation. För att dokumentationerna ska kunna användas för verk-

samhetsutveckling krävs det att de inte blir liggandes oanvända. 

 

För att utveckla miljön 

 

Miljön tas  upp som en viktig del av det pedagogiska dokumentations 

arbetet. Genom att titta på miljön kan pedagogerna se om det behöver 

möbleras om eller om det finns andra förändringar att göra: 

 

De här sakerna måste stå där istället, så tittar man igen. Hur le-

ker de nu? Hittar de kamrater? Har de kul? Lär de sig någon-

ting? Miljön är viktig, inte bara vi (P:1). 

 

 

Möjligheten med pedagogisk dokumentation är att få syn på 

sånt som inte är bra också. Om lokalerna används på fel sätt, om 

man behöver göra någonting eller det kan ju synliggöra väldigt 

många saker. Man kan specialinrikta, alla tittar exempelvis på 

hallsituationen den här veckan och så kan vi diskutera det på 

måndag om det finns någonting vi kan göra, att alla tänker till 

litegrann. (P:3) 

 

Genom dokumentation kan arbetslaget upptäcka om något behöver 

förändras. Via diskussioner kan man sedan försöka komma fram till 

ett gemensamt förhålningssätt för att sträva mot samma mål. Då mö-

blerar man om – testar och möblerar om igen, köper in passande mate-

rial o.s.v. Förskollärarna ger exempel på hur de genom pedagogisk 

dokumentation kan synliggöra vad som fungerar och vad som behöver 

förändras genom att fokus riktas mot olika områden i verksamheten. 

 
Genom att uppmärksamma läroplansmålen 
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Ett gemensamt tema för verksamheterna är att de alla arbetar efter 

”kvalitetshjulet”. Med hjälp av kvalitetshjulet sker en planering, upp-

följning och utvärdering verksamheten. I sitt arbete sätter arbetslaget 

upp mål efter förskolans läroplan som de strävar efter under året: 

 

Vi tittar på läroplansmålen, vi brukar välja tre i alla fall som vi 

fokuserar lite mer på (P:1). 

 

Vi försöker gå in litegrann under varje läroplansmål. Vissa mål 

är större, vissa är långsiktiga och vissa är kortsiktiga (P:3). 

 

Genom barngenomgångar synliggörs barnens intressen, pedagogerna 

tittar också på hur barngruppen ser ut och om något behöver föränd-

ras. 

 
Vi börjar först med en genomgång och då tittar vi på vad de har 

för intressen, vad det är för sorts barngrupp vi har. Är den lite 

lika vår gamla barngrupp, då kan man ju fortsätta mot lä-

roplansmålen /…/Tycker vi inte att det passar den här gruppen, 

de behöver inte det här, då väljer vi något nytt (P:1). 

 

Under året följs sedan verksamhetsdokumentationerna upp för att se 

om någon förändring skett. 

 

Förskollärarna har gemensam reflektionstid avsatt, en gång i veckan, 

för att gå igenom och reflektera över vad som händer i vardagen. Möj-

ligheterna till individuell reflektionstid varierar, oftast efter förutsätt-

ningar i verksamheten, t.ex. hur mycket personal som finns på avdel-

ningen. 

 

Vi har två timmars reflektionstid på måndagarna. Vi vill ju ha 

vår egen, det kanske kommer att lösa sig i framtiden, men just 

nu är det lite svårt. Utan man får, eller ska ju också dokumente-

ra med barnen. det är så det är (P:1). 
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Är det lugnt så kan man gå undan, men det är inte alltid det är 

det (P:3). 

 

Förskollärarna ger en bild av att behöva mer tid avsatt för reflektion. 

De löser dock tidsbristen genom att t.ex. dokumentera tillsammans 

med barnen. 

 
Upplevda möjligheter i arbetet med pedagogisk dokumentation 

 

Respondenterna beskrev i huvudsak tre möjligheter i arbetet med pe-

dagogisk dokumentation:  Barnens delaktighet, föräldrars delaktighet 

samt för att utveckla och förbättra verksamheten. 

 
Barnens delaktighet 
 

Förskollärarna på samtliga förskolor beskriver pedagogisk dokumen-

tation som en möjlighet att sätta barnen i centrum, göra barnen delak-

tiga och synliggöra deras lärande. 

 

Barnen blir delaktiga och att vi pedagoger också ser barnens lä-

rande (P:1). 

 

Möjligheten är att barnen hamnar i fokus och är delaktiga och 

har lite kommando över sitt lärande, vilken väg det här lärandet 

ska gå (P:2). 

 

Pedagogerna försöker följa barnens intressen för att se hur de kan 

hjälpa dem att komma vidare och skapa ett bra innehåll i verksamhe-

ten.   

 

Vi tittar på vad barnen är intresserade av för någonting, vad vi 

ska lägga in för att bemöta barnen och stimulera dem med när vi 

ser att de gillar att jobba med vissa saker (P:3). 

 

Ett exempel ges från en förskola där man hade sett att barnen var väl-

digt intresserade av att rita och pyssla. Personalen började då fundera 

på hur de kunde få in det mer i verksamheten för att kunna bemöta 

barnen. Alla i arbetslaget var med vid förändringsarbetet, även föräld-

rar.  
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Då kände jag att det gjorde vi för barnen, utifrån deras behov. 

Det fick vi med föräldrarna också i sedan, de hjälpte oss att 

bygga om och fixa (P:3). 

 

Barn med speciella behov kan behöva speciallärare och då skrivs 

handlingsplaner för dem. En förskollärare (P:1) berättar om upplevda 

fördelar i arbetet tillsammans med specialpedagoger: 

 

När man sitter med specialpedagoger och man har ett barn som 

har lite behov, då lär man sig även att titta på de andra. 

Man får lite gratis, vad har de här för styrkor? Det är väldigt 

bra, man lär sig ett annat sätt att tänka. Det är dokumentation vi 

får också.  Då skriver specialpedagogerna ner och vi är med och 

formulerar. Så har vi det kvar och jobbar med och så tar vi upp 

det igen. Hur gör vi i verksamheten för att det här ska fungera 

hos oss? (P:1). 

 

Förskolläraren (P:1) beskriver att det är barnens styrkor man tittar på 

och hur man kan göra i verksamheten för att det ska fungera. 

 

Förskollärarna berättar att barnen har inflytande i dokumentationer 

genom att de själva fotograferar, filmar eller gör sina egna alster. De 

har också ett inflytande genom att de ges möjlighet att diskutera do-

kumentationerna som pedagogerna har gjort, exempelvis bilder, och 

de kan ge förslag på vad de sedan vill göra.  

 
Det kan vara att jag ser någonting, så är ju de drivande i det jag 

dokumenterar, det är de alltid förresten. Ha, ha! Då de själva 

genomför någon form av dokumentationsarbete, det är väl då 

när de själva skapar någonting med händerna (P:2). 

 

Det upplevs som svårare att ge små barn, som ännu ej lärt sig prata, 

inflytande i dokumentationer.  

 
Svårt att få små barn som ej pratar att vara så delaktiga. Det blir 

inflytande i småsaker som att välja frukt och så (ÖP). 



 

 

31 
 

 
Föräldrars delaktighet 

 

Förskollärarna upplever utvecklingssamtal, föräldramöten och vardag-

liga samtal, exempelvis vid lämning och hämtning, som bra tillfällen 

för att använda pedagogisk dokumentation där föräldrarna är delakti-

ga. Dokumentationerna används på varierande sätt vid föräldramötena 

på de olika förskolorna. Det kan vara bilder som sätts upp och peda-

gogerna berättar lite extra om dem, eller så läser föräldrarna själva, 

bildspel visas också. Man har föräldramöten med gruppdiskussioner 

där föräldrarna får vara med och utvärdera verksamheten.  

 
Vi har utvecklingssamtal, det är ett underbart tillfälle till delak-

tighet, beroende på hur man lägger upp samtalet. De kan med 

sina ord beskriva hur de upplever att vi jobbar med deras barn 

och vad vi gör och inte gör, vad vi gör bra eller mindre bra 

(P:2).  

 

Förskollärarna säger alla att föräldrars delaktighet kan vara olika och 

det kan ibland vara svårt att få med dem.Vissa är väldigt engagerade, 

deltar i verksamheten och frågar om saker. Medan andra kanske inte 

ens ser dokumentationerna.  

 

Ibland känns det inte så vettigt, att ha en massa information 

uppe och jobba med en massa bilder och text som ingen orkar 

läsa, när vi har så lite tid (P:1). 

 

Förskolläraren (P:1) tar upp tidsaspekten vid dokumentationsarbetet 

och frågar sig hur mycket tid som kan vara vettigt att lägga ner på 

detta arbete, om inte föräldrarna orkar läsa det som är uppsatt. 

 

Utifrån förskollärarnas intervjusvar ses en gemensam uppfattning om 

att pedagogisk dokumentation kan göra barn och föräldrar delaktiga i 

verksamheten. Genom att titta på vad barnen är intresserade av kan 

resurser sättas in för att försöka bemöta och stimulera dem på olika 

sätt. Föräldrarna ges möjlighet att vara med i förändringsarbeten och 
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att få veta mer om barnens dagar på förskolan genom att delta vid ut-

vecklingssamtal, föräldramöten eller praktiskt i verksamheten.  

 
För att utveckla och förbättra 

 

Genomgående i förskollärarnas svar syns att de ser en möjlighet med 

pedagogisk dokumentation för att synliggöra och förbättra verksamhe-

ten på förskolan. Så här svarar en av förskollärarna (P:3) på vad det 

kan finnas för möjligheter med arbetssättet: 

 

Det är för att få en bra kvalité på förskolan och för våran roll, 

att vi bemöter barnen, att man ser deras behov, tänker jag.  Att 

de känner sig sedda. Det är för att utveckla och göra bättre. Få 

syn på sånt som vi inte är så bra på också (P:3). 

 

Förskolläraren får in många olika aspekter i sitt svar. Att se barnen 

och bemötandet av dem poängteras samt pedagogernas egen roll. 

Andra möjligheter med pedagogisk dokumentation är att få syn på 

sådant som fungerar mindre tillfredsställande. Vidare menar förskollä-

raren att arbetssättet är för att utveckla och göra förbättringar i verk-

samheten. 

 
Upplevda svårigheter i arbetet med pedagogisk dokumentation 
 

De tre hinder som främst upplevs i arbetet med pedagogisk dokumen-

tation visade sig vara dessa: Tidsbrist, stora barngrupper och brist på 

resurser, att följa läroplanen och barnen i en process. 

 
Tidsbrist 

 

Tiden är en aspekt som flera förskollärare tar upp som en svårighet, 

men de menar också att det finns lösningar för att underlätta doku-

mentationsarbetet. Pedagogerna ”gör sig tid” i stunden och är kreativa 

på olika sätt. Har man exempelvis inte egen reflektionstid för att kun-

na gå ifrån en stund, då dokumenterar och reflekterar man tillsammans 

med barn, kollegor och föräldrar.  
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Man kan ju ändå inte stirra sig blind på att tiden inte finns, man 

får nog hitta ett annat sätt då bara, för tiden kommer nog aldrig 

(P:1). 

 

Det kan vara väldigt tidskrävande om man vill det, men vi för-

söker hitta ett arbetssätt där det inte är det utan blir som en na-

turlig del istället (P:3). 

 

Respondenterna ger här en bild av att de upplever att pedagogisk do-

kumentation går att få in i verksamheten som en naturlig del. De för-

söker hitta arbetssätt som inte är så komplicerade att genomföra och 

mindre tidskrävande. 

 
Stora barngrupper och brist på resurser 

 

Stora barngrupper och mycket aktiviteter över dagarna gör att orken 

inte alltid räcker till för dokumentationsarbete. Vikten av att ta hand 

om dokumentationerna så att de inte blir liggande och faller i glömska 

nämns, exempelvis teckningar eller andra alster som barnen gör själ-

va. Brist på personal är en annan aspekt som tas upp samt att det finns 

medel för att köpa in material: 

 

Det handlar ju om att vi måste ha mycket personal och vi måste 

ha möjligheter att känna oss fria i att köpa in material som kos-

tar pengar för att kunna vara öppna för alla de här infallen som 

barnen har (P:2). 

 

Respondenten ger en bild av att vilja ha möjlighet att köpa in material 

när det behövs för att kunna ordna en miljö för barnen där det finns 

möjligheter till ett utforskande arbetssätt.   

 
Att följa läroplanen och barnen i en process 

 

En förskollärare (P:2) beskriver att det kan vara svårt att arbeta efter 

uppsatta mål i verksamhetsdokumentationen och samtidigt jobba med 

barnen i centrum för att kunna följa deras, ofta, krokiga vägar. 



 

 

34 
 

 

Svårigheten är att det kan krocka med viljan hos dem som be-

stämmer över oss att visa på någon slags rak linje med plane-

ringsmål. Den pedagogiska dokumentationen handlar om att vi 

ska ha den här friheten att göra precis vad som helst och sedan 

så har vi ändå de här ganska tighta ramarna att vi måste skriva 

ner vår verksamhetsdokumentation hur vi tänker jobba, medan 

pedagogisk dokumentation vänder på det hela och säger: Du 

kan inte tänka i förväg, det är en process, du måste se vart den 

leder dig. Det krockar hela tiden (P:2). 

 

Förskolläraren (P:2) beskriver vidare hur pedagogisk dokumentation 

och läroplansmålen upplevs som två områden som ligger ganska långt 

ifrån varandra: 

 

Jag tycker inte att det finns någon egentlig samverkan mellan 

pedagogisk dokumentation och läroplansmålen därför att det är 

som två olika sätt att förstå verksamheten. Det kan jag tycka gör 

att det kan vara svårt att förstå hur menar du som chef att vi ska 

göra. Hur menar dom med läroplanen att vi ska jobba, när det är 

någonting som är så väsensskilt från det målrelaterade (P:2). 

 

Här berättar förskolläraren (P:2) att pedagogisk dokumentation kan 

uppfattas som ett sätt att förstå verksamheten och läroplansmålen som 

ett annat sätt.  Det kan vara svårt att se en samverkan mellan pedago-

gisk dokumentation och de mål som läroplansmålen redogör för. 

 

Hur tydligt arbetssättet med pedagogisk dokumentation uppfattas skil-

jer sig mellan förskollärarna. En förskollärare (ÖP) ger den här bilden 

av pedagogisk dokumentation: 

 
Tanken med pedagogisk dokumentation är väldigt bra, ett tyd-

ligt sätt att arbeta på (ÖP). 

 

Förskolläraren uttrycker att tanken med pedagogisk dokumentation är bra. 

Det kanske kan tolkas som att tanken är bra, men att det kan finnas hinder 

för att kunna utföra arbetssättet. Förskollärarens (ÖP) vidare kommentar 
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visar också att det kan stämma, då förskolläraren talar om svårigheter att 

utföra arbetssättet med allt för stora barngrupper: 

 

Det är ett roligt arbetssätt, men svårt att utföra med en allt för 

stor barngrupp (ÖP). 

 

En annan förskollärare (P:2) uttrycker sig så här om pedagogisk 

dokumentation: 

 

Det är en väldigt vag metod kan jag tycka, eller vad man ska 

kalla det, som kan betyda väldigt mycket /…/ Det är en process, 

snarare än ett medel, mål eller metod /…/ Så vi har en process 

som hjälper oss i en annan process. Så skulle jag vilja beskriva 

det, det är väldigt vagt. Någon har skrivit att pedagogisk doku-

mentation är ingenting i sig och det säger ganska mycket om 

vad vi har att jobba med (P:2). 

 

Detta visar att det finns frågeställningar hos förskollärarna hur de ska 

ta sig an arbetssättet pedagogisk dokumentation. Av vissa uppfattas 

pedagogisk dokumentation  som ett tydligt arbetssätt, medan andra ser 

arbetssättet som mer diffust. 

 

Utefter de förutsättningar som finns jobbar förskollärarna med peda-

gogisk dokumentation. En förskollärare (P:1) hänvisar till Reggio 

Emilia och skulle vilja jobba mer med ett reflekterande arbetssätt, om 

möjligheten fanns. 

 
Det som man sett är ju bilder från Reggio Emilia. De lägger 

fram teckningar, de har foton och de kan sitta som ett arbetslag. 

Det skulle vara underbart att kunna göra så, det är nog inte 

många som räcker fram till det. Men jag tycker att det verkar 

väldigt trevligt att kunna göra det (P:1). 

 

Förskolläraren (P:1) poängterar dock att arbetslaget arbetar med peda-

gogisk dokumentation på ett sätt som de tycker är bra. 
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Resultatsammanfattning 
 

Alla förskollärare verkar vara överens om att  pedagogisk dokumenta-

tion kan bidra till att se vad som behöver förändras och vidareutveck-

las för att förbättra verksamhetens kvalité.  

 

När barnen och de vuxna diskuterar materialet (t.ex. teckningar, foto-

grafier eller filmer) blir dokumentationen pedagogisk. Vikten av åter-

koppling och reflektion tillsammans med barnen betonas av förskollä-

rarna. Pedagogisk dokumentation kan bland annat användas för att 

synliggöra barnen och deras behov, lärprocesser, pedagogernas egen 

roll och hur de bemöter barnen. Pedagogerna fokuserar på barnens 

styrkor när de reflekterar och analyserar. Genom pedagogisk doku-

mentation har även föräldrarna möjlighet att påverka och få en insyn i 

barnens dagar på förskolan. 

 

Vid tidsbrist kan det vara svårt att hinna med att dokumentera genom  

exempelvis anteckningar. Erfarenhet som pedagog anses göra det lät-

tare att se barnens utveckling och lärande i stunden.  

Genom att fokus riktas mot olika områden i verksamheten kan peda-

gogisk dokumentation synliggöra vad som fungerar och vad som be-

höver förändras, t.ex. miljön. 

 

Tidsbrist, personalbrist och möjlighet till reflektionstid är några fakto-

rer som upplevs försvåra möjligheterna till att arbeta med pedagogisk 

dokumentation. Det kan också finnas en problematik i att både leva 

upp till de mål som formuleras i verksamhets dokumentationerna i 

början av terminen, och att arbeta efter ett mer processtyrt arbetssätt 

som används vid pedagogiskt dokumentationsarbete. En förskollärare 

beskriver pedagogisk dokumentation och läroplansmålen som två oli-

ka sätt att förstå verksamheten. 

 
Diskussion 
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Syftet med denna studie är att skapa kunskap om hur förskollärare 

arbetar med dokumentation av förskolans verksamhet, speciellt hur de 

beskriver pedagogisk dokumentation som arbetssätt. Tre huvudfrågor 

har särskilt undersökts: Hur arbetet med pedagogisk dokumentation 

beskrivs, hur arbetet med pedagogisk dokumentation kan utveckla 

verksamheten samt vilka möjligheter och hinder förskollärarna upple-

ver i sitt arbete med pedagogisk dokumentation. I detta avsnitt kom-

mer resultatet att diskuteras i förhållande till syftesfrågorna och även 

jämföras med tidigare forskning. Några av mina egna reflektioner 

finns också med. 

 

Förskollärares beskrivningar av arbetet med pedagogisk doku-

mentation 

 

Pedagogisk dokumentation beskrivs bland annat av förskollärar-

na som något som kan användas för att synliggöra barnens lär-

processer. Förskollärarna talar också om att se barnen och deras 

behov samt sin egen roll som pedagog. I undersökningen be-

skriver förskollärarna att de tittar på verksamheten, miljön och 

barngrupperna i sitt arbete med pedagogisk dokumentation. 

 

Förskollärarna menar att de inte upplever att det är barnen som be-

döms, utan det är verksamheten man tittar  på. Det finns dock funder-

ingar på om det går att skilja på dokumentationer av barn och deras 

utveckling och lärande. En förskollärare uttryckte sig så här: 

 
Man måste vara medveten hela tiden om vad det är man doku-

menterar och att man inte utvärderar barnet, utan barnets ut-

veckling och lärande, om man nu kan skilja barnets utveckling 

och lärande från barnet? (P:2). 

 

”Man måste vara medveten hela tiden om vad det är man dokumente-

rar” säger undersökningspersonen. Det måste vara svårt att tänka så i 

stunden när något dokumenteras. Här handlade samtalet om huruvida 

barnens utveckling och lärande kan dokumenteras, utan att utvärdera 

barnen. I förskolans läroplan står att ”All form av utvärdering ska utgå 
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från ett tydligt barnperspektiv” (Lpfö 98, rev.2010, s.14). Läroplanen 

redogör också för att utvärderingsarbetet handlar om att undersöka 

vilka åtgärder som behöver vidtas för att göra förutsättningarna bättre 

för barns möjlighet att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt 

på förskolan (ibid.). Detta ska göras med ett barnperspektiv där peda-

gogerna får försöka sätta sig in i barnens olika behov. Meningen med 

utvärderingen är att få kunskap om hur förskolans kvalitet kan utveck-

las. Intressant är frågan om det kan vara möjligt att dokumentera och 

analysera barnens utveckling och lärande utan att samtidigt,  kanske 

omedvetet,  placera dem i något slags ”fack”.  

 

Det visar sig att man dokumenterar mer när det gäller barn som ser ut 

att behöva det. En viss form av bedömning syns när pedagogerna be-

skriver sitt dokumentationsarbete och hur de dokumenterar barnens 

intressen, hur de fungerar i grupp och vad de behöver träna mer på.  

Enligt Skolverkets rapport (2004, s.181) behöver det inte alltid vara av 

ondo att fokusera på barnens individuella utveckling. I rapporten syns 

att en ökad individualisering kan ha positiva effekter för enskilda barn 

om deras olika förutsättningar och intressen synliggörs och anpassas 

till verksamheten. 

 

I och med Utbildningsdepartementets (2008) förslag till Skolverket 

om förtydliganden i förskolans läroplan lyftes pedagogisk dokumenta-

tion fram som ett möjligt arbetssätt för att att synliggöra processerna i 

förskolans verksamhet. Synliggörandet genom pedagogisk dokumen-

tation ansågs kunna bli ett viktigt underlag för bedömningen av verk-

samhetens kvalitet, måluppfyllelse och utvecklingsbehov (Utbild-

ningsdepartementet, 2008, s.3-4). 

Pedagogisk dokumentation beskrivs, i enlighet med Utbildningsdepar-

tementets förslag, även av förskollärarna som en process och för att 

synliggöra processser.  
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Att arbetssättet används för att hjälpa pedagogerna att se sin egen roll i 

de pedagogiska processerna menar även Bjervås (2011, s.56) som be-

skriver innehållet i pedagogisk dokumentation som ett material som 

redogör för vad barnen säger och gör, samt för hur pedagogen förhål-

ler sig till barnen och det de skapat. Elfström (2013, s.261) beskriver 

att man kan utgå från barnens egna frågor för att få en grund att stå på 

och för att kunna utmana deras lärprocesser. Att utgå från barnens 

intressen framhåller förskollärarna som viktigt och de upplever att 

barnens lärprocesser synliggörs genom pedagogisk dokumentation. 

Detta synliggörande kan leda till utveckling av ny kunskap och för-

ändring av det pedagogiska arbetet, menar Elfström (ibid). 

 

Eidevald (2013, s.71) beskriver att det finns diskussioner om det är 

möjligt att både arbeta med dokumentation utifrån förutbestämda mål 

och som en process med barns nyfikenhet och mångfald i fokus. Ett 

dilemma som även visar sig i undersökningen. Det blir en utmaning 

att försöka följa barnens i deras eget upptäckande och lärande, samti-

digt som pedagogen har läroplansmålen i minnet att sträva mot. Det 

finns övergripande mål, men målen bestämmer inte i förväg vilken 

kunskap som ska uppstå när barnen utforskar. Palmer (2012, s. 21-22) 

menar, utifrån ett konstruktionistiskt synsätt, att vägen mot de tänkta 

målen kan se olika ut beroende på vilka indivder som deltar och sam-

spelet mellan dem. 

 
Hur pedagogisk dokumentation kan användas för att utveckla 

verksamheten 

 

Respondenterna beskriver till stor del utvecklingen av verksamheten 

genom att arbeta efter läroplanen. Förskollärarna beskriver de gemen-

samma reflektionstillfällena som en möjlighet att använda pedagogisk 

dokumentation. Målen i läroplanen upplevs som tydliga, men att få 

ihop dem med pedagogisk dokumentation ses inte som självklart av 

alla. 
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Förskollärarna arbetar efter kvalitetshjulet och i verksamhetsdoku-

mentationer skrivs målen ner, efter förskolans läroplan, som arbetsla-

get ska sträva efter under året. På det sättet säkerhetsställs ett arbets-

sätt som innehåller dokumentation, reflektion, utvärdering och upp-

följning av verksamheten, vilket också förordas 

i målområdet Uppföljning, utvärdering och utveckling (Lpfö, rev. 

2010, s.14-15). Genom dokumentation ska förskolläraren visa hur 

barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområ-

dena i läroplanen. Resultatet av dokumentationer, uppföljningar och 

utvärderingar ska sedan användas för att utveckla förskolans kvalitet.  

 

Upplevda möjligheter och hinder i arbetet med pedagogisk doku-

mentation 

 

Alla förskollärare beskriver utvecklingssamtal, föräldramöten och 

vardagliga samtal, exempelvis vid lämning och hämtning, som bra 

tillfällen för att använda pedagogisk dokumentation. Föräldrarna får 

på detta sätt en insyn i verksamheten och en möjlighet till delaktighet 

och engagemang. Förskollärarnas beskrivningar stämmer väl med 

Holmbergs (2015, s.144) och Kroeger och Cardys (2006, s.391)  slut-

satser att pedagogisk dokumentation leder till en tydlig samverkan 

mellan hemmet och förskolan. Enligt Holmberg (2015, s.144) ger ar-

betet med pedagogisk dokumentation både pedagoger, barn och för-

äldrar möjlighet till inflytande över verksamheten (Holmberg, 2015, 

s.144). I förskollärarnas beskrivningar syns att de upplever det som 

viktigt att barnen görs delaktiga i det pedagogiska dokumentationsar-

betet genom återkoppling av pedagogernas dokumentationer och det 

som barnen själva gör, exempelvis teckningar. 

 

För att kunna se barnen och deras behov samt hinna med att dokumen-

tera underlättar det att ha erfarenhet, menar en förskollärare. Speciellt 

ovana lärare upplever ett dilemma i om de ska interagera med barnen 

eller försöka dokumentera. Kroeger och Cardy (2006, s.397) anser att 

dokumentation underlättar samarbetet med barn, att kunna planera för 



 

 

41 
 

dem och ställa ytterligare frågor. När tiden är knapp försöker förskol-

lärarna att ta vara på tillfällena och dokumenterar ofta verksamheten i 

stunden, tillsammans med barnen, kollegorna och föräldrarna. Det är 

något som Kroeger och Cardy (2006, s.397) också har kommit fram 

till. Författarna anser att pedagogerna bör ta reda på vad olika doku-

mentationsformer har att erbjuda, stället för att dra slutsatsen att tid 

eller resurser saknas. Förskollärarna i undersökningen försöker lösa 

tidsproblemen så gott de kan.  

 
Man kan ju ändå inte stirra sig blind på att tiden inte finns, man 

får nog hitta ett annat sätt då bara, för tiden kommer nog aldrig 

(P:1). 

 

Det kan vara väldigt tidskrävande om man vill det, men vi för-

söker hitta ett arbetssätt där det inte är det utan blir som en na-

turlig del istället (P:3). 

 

Vikten av att försöka få in pedagogisk dokumentation i verksamheten 

som ett naturligt arbetssätt, beskriver dessa förskollärare. Croeger och 

Cardy (2006, s.397) menar att pedagogerna bör ta reda på vad olika 

dokumentationsformer har att erbjuda. Det kan tolkas som att pedago-

gisk dokumentation inte ska ses som arbetssamt och tidskrävande – 

utan som en positiv möjlighet! 

 

Metoddiskussion 

 

Jag är medveten om att svaren kan ha påverkats genom att undersök-

ningspersonerna fick möjlighet att tänka igenom frågorna i förväg. 

Vid en av intervjuerna uppkom en oväntad situation. Förskolläraren 

som skulle bli intervjuad hade också involverat två kollegor från de 

andra avdelningarna på förskolan. Kollegorna hade skriftligen svarat 

på de tidigare utskickade intervjufrågorna. Förskolläraren som blev 

intervjuad vidareförmedlade några av svaren från kollegorna. Jag upp-

levde det som positivt att få ett större material att arbeta med och att få 

ta del av deras uppfattningar. Svårigheten uppkom när materialet skul-
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le analyseras och sammanställas. Jag ställde mig frågan om kollegorna 

skulle finnas med i sammanställnigen och hur de då skulle benämnas, 

eftersom de inte tillhörde den ursprungliga undersökningsgruppen. 

Beslutet togs att ta med kollegorna. De hade tagit sig tid att svara på 

frågorna och deras bidrag upplevdes som ett värdefullt tillskott till 

studien. 

 

Stensmo (2002, s.116) beskriver det fenomenografiska undersök-

ningssättet och att kategorisera uppfattningar som klart skiljer sig från 

varandra i analysarbetet. I denna undersökning grupperades svaren 

under syftesfrågorna och visar förskollärarnas upplevelser och be-

skrivningar av pedagogisk dokumentation under dessa rubriker. Fe-

nomenografin fokuserar i första hand innehållet i respondenternas 

uppfattningar på den kollektiva nivån (Alexandersson, 1994, s.131). 

Det är möjligt att fler variationer kunde ha redovisats med ett större 

antal intervjupersoner.   

 

I denna undersökning fungerade den kvalitativa intervjun på ett till-

fredställande sätt genom att respondenterna själva fick möjlighet att 

beskriva hur de uppfattar pedagogisk dokumentation, vilket var syftet. 

Att sedan återge någon annans uppfattningar är så klart svårt. För att 

höja validiteten skulle en medbedömare kunna kontrollerat om temati-

seringen av datan från intervjuerna stämmer med den första tolknigen. 

Alexandersson (1994, s.130) beskriver hur en medbedömare arbetar i 

motsatt riktning genom att kontrollera om kategorierna stämmer med 

vad informanterna har berättat. 

 

En annan aspekt som kan tas upp till diskussion är naturligt förekom-

mande data (Alvehus, 2013, s.35). Vid intervjuerna erhölls den empiri 

som jag själv skapat genom situationen. Det som då missades var na-

turligt förekommande data som t.ex. dokumentationer och möten där 

förskollärarna reflekterar över dokumentationsmaterialet. Att kombi-
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nera intervjuer, observationer och analyser av dokumentationsmaterial 

hade förhöjt undersökningens värde. 

 
Slutsats 
 

Förskollärarna pratar om sitt arbete med pedagogisk dokumentation i 

mycket positiva ordalag och ger en bild av att de försöker hinna med 

att dokumentera och reflektera, trots att de upplever en tidsbrist. För-

skollärarna beskriver hur pedagogisk dokumentation kan användas för 

att utveckla verksamheten genom att det som sker på förskolan syn-

liggörs. Att uppmärksamma och tillsammans diskutera det man ser 

kan leda till nya insikter och förändringar av verksamheten.  

 

Läroplansmålen upplevs som tydliga av samtliga förskollärare. Det 

kan vara svårare att tolka hur arbetet med pedagogisk dokumentation 

ska genomföras, vilket denna förskollärare beskriver: 

 

Det kan vara svårt att förstå hur menar du som chef att vi ska 

göra. Hur menar dom med läroplanen att vi ska jobba, när det är 

någonting som är så väsensskilt från det målrelaterade (P:2). 

 

 

Överlag beskriver förskollärarna mest möjligheter med pedagogisk 

dokumentation. Det som förskollärarna framhåller som den främsta 

möjligheten är att se barnen, deras intressen och hur verksamheten kan 

utformas så att den fungerar så bra som möjligt för både barn och 

vuxna.  
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Vidare forskning 
 

I mitt arbete med denna studie fann jag en artikel av Löfdahl och Fol-

ke-Fichtelius (2014) Förskolans nya kostym: omsorg i termer av lä-

rande och kunskap. Artikeln belyser att förskolan har krav på sig att 

synliggöra och dokumentera sin verksamhet, men att dokumentationen 

av omsorgen hamnar i skymundan. Omsorg som begrepp i förskolans 

verksamhet ges istället nya innebörder som kunskap och lärande (Löf-

dahl & Folke-Fichtelius, 2014, s.1). 

 

Omsorg, fostran och lärande ska bilda en enhet, enligt förskolans läro-

plan (Lpfö 98, rev.2010, s.5). Det vore intressant att göra en under-

sökning om hur pedagogerna ser på dokumentation av omsorgen i 

verksamheten. Det vore också spännande att jämföra en undersök-

ningsgrupp med olika yrkeskategorier inom förskoleverksamheten för 

att se variationerna i deras uppfattningar. 

 

Ett annat undersökningsområde skulle kunna vara hur barn och föräld-

rar kan göras delaktiga i dokumentationer och utvärderingar samt hur 

deras röster kan lyftas fram. Enligt förskolans läroplan (Lpfö 98, 

rev.2010, s.15) ska förskolans arbetslag dokumentera, följa upp, ut-

värdera och utveckla barns och föräldrars delaktighet i dokumentatio-

ner och utvärderingar. 
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Bilaga 1 
 
Studie om pedagogisk dokumentation 
 

Information om min undersökning som handlar om pedagogisk dokumenta-

tion. 

I min undersökning kommer jag att intervjua förskollärare om deras erfaren-

heter av pedagogisk dokumentation.  

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Syftet med undersökningen 

Att skapa kunskap om pedagogisk dokumentation.  

 

Praktiskt genomförande 

Urvalet har skett genom att skicka ut förfrågan om deltagande via e-post och 

genom telefonsamtal. 

 

Jag kommer att genomföra intervjuer och de kommer att ta ca en timme i 

anspråk. 

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna. I min uppsats kommer jag inte att nämna några namn eller vilken 

förskola det handlar om. Materialet kommer endast att användas för mitt 

arbete och jag kommer att radera inspelat material.   

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst av-

bryta ditt deltagande utan närmare motivering. Det kommer att finnas möj-

lighet att ta del av och godkänna intervjun innan jag sammanställer den i mitt 

arbete.  

     

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

 

Student:      Christina Granberg 

                    christina_granberg@yahoo.se 

                    070-3919581 

 

Handledare: Elin Eriksson 

                    ees@du.se 

                    023-778089 

 

………………………………………………………………………. 

Ort/datum                                              Christina Granberg 

mailto:christina_granberg@yahoo.se
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Bilaga 2 
 
Intervju  
 

 Hur skulle du vilja beskriva pedagogisk dokumentation? 

 Kan du berätta hur ni arbetar med pedagogisk dokumentation? 

 Vilka möjligheter anser du att det finns med arbetssättet? 

 Vilka svårigheter anser du att det finns med arbetssättet? 

 Skulle du vilja göra på något annat sätt? 

 
Läroplanen 

 

I förskolans läroplan framgår det att det är verksamheten som ska ut-

värderas – inte det enskilda barnet. Barnen ska inte utvärderas, men 

deras utveckling och lärande ska regelbundet dokumenteras.  

 

 På vilka sätt kan barnens utveckling och lärande dokumente-

ras? 

 Kan du ge något exempel på hur pedagogisk dokumentation 

kan användas för att utvärdera verksamheten och utveckla för-

skolans kvalitet?  

Läroplanen beskriver att arbetslaget ska dokumentera, följa upp, ut-

värdera och utveckla barns och föräldrars delaktighet och inflytande i 

dokumentationer och utvärderingar. 

 

 Vilka möjligheter och svårigheter upplever du att det kan fin-

nas med detta läroplansmål? 

 

Finns det något annat att tillägga? 

 


