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Abstrakt 
I dagens förskoleverksamhet är det i regel ett måste att dokumentera lärandeprocesser för att 
kunna uppfylla  samtliga  mål  i  utbildningsplaner  och  bistå  med  god  utbildningskvalitet. 

Pedagogisk   dokumentation – som grundades av Reggio Emilia –  är    ett    utvärderingsverktyg    
som    skall    observera    barnets lärandeprocesser samt förskollärarnas förhållningssätt. I 
vardagliga situationer i förskoleverksamheten har pedagogisk dokumentation många fördelar 
som kan kartlägga och ge bra förutsättningar genom att skapa förståelse för hur barn lär sig 
och utvecklas bäst. Syftet med denna studie var att genomföra en litteraturstudie i 
kombination med kvalitativa intervjuer som utgick ifrån följande frågeställningar: Hur definierar 
förskollärare begreppet dokumentation respektive pedagogisk dokumentation? Hur beskriver 
förskollärare arbetet med pedagogisk dokumentation? Och hur menar förskollärare att arbetet 
med pedagogisk dokumentation utvecklar verksamheten? Intervjuerna transkriberades och 
kategoriserades sedan kring hur förskollärarna använder pedagogisk dokumentation, hur synen 
på pedagogisk dokumentation ser ut samt vilka olika arbetssätt som används. Vid 
färdigställande av resultatet framgick det att tre av fyra respondenter upplevde pedagogisk 
dokumentation som något positivt och modernt. E n respondent av fyra fann inte pedagogisk 
dokumentation som ett bra hjälpmedel för utvärdering, då verktyget kan vara oetiskt på så sätt 
att det kan användas som ett bedömningsverktyg på det enskilda barnet. Diskussionsavsnittet 
kopplar samman tidigare forskning med förskollärarnas svar kring hur de ser på pedagogisk 
dokumentation, hur de beskriver arbetet med pedagogisk dokumentation och hur arbetssättet 
kan utveckla verksamheten. 

 
Nyckelord: Pedagogisk dokumentation, Reggio Emilia, Omsorg, Lärprocesser, Etik, 
Förskollärare, Barn 

 
Abstract 
In today's preschool it is generally a need to document the learning processes in order to meet all 
the targets in education plans and provide good quality education. Pedagogical documentation is 

an assessment  tool that  will observe  the child's  learning process and  reception, as well as 
preschool teachers' own attitude and was founded in Reggio Emilia. In everyday situations, the 
preschool has pedagogical documentation many benefits that can identify and provide good 
conditions by creating an understanding of how children learn and develop best. The purpose of 
this study was to conduct a literature review combined with qualitative interviews were based on 
the following questions: How do you define the concept of  pre-school pedagogical 
documentation and documentation? Describes how preschool teachers work with pedagogical 
documentation? And describes how preschool teachers are to work with pedagogical 
documentation develops business? The interviews were transcribed and analyzed since around 
how preschool teachers use pedagogical documentation, how perceptions of educational 
documentation looks and highlighted their own work. Upon completion of the results showed 
that three out of four respondents experienced pedagogical documentation as something positive 
and modern. While one respondent out of four did not find pedagogical documentation as a 
good tool for evaluation, the respondent meant that the tool can be used as unethically tool on 
the individual child. The discussion then reconnects to the purpose of the study with arguments 
based on the results and questions; what the preschool teacher answered on how they view 
pedagogical documentation, how they describe the work of pedagogical documentation and how 
operation is developing the activity. 

 
Keywords: Pedagogical documentation, Reggio Emilia, Care, Learning processes, 
Ethics, Preschool teacher, Children 
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1. Inledning 
 

 
Vad är pedagogisk dokumentation? När blir en dokumentation till just en pedagogisk 

dokumentation? Hur beskriver förskollärare arbetet med pedagogisk dokumentation? Vilka 

möjligheter och hinder finns det i arbetet med pedagogisk dokumentation? Och hur utvecklar 

pedagogisk dokumentation verksamheten? 

 
Den här uppsatsen handlar om pedagogisk dokumentation: hur, vad, varför, när och för vem? 
Jag har intervjuat fyra förskollärare som säger sig aktivt arbeta med pedagogisk 
dokumentation och analyserat dessa intervjuer kvalitativt. Ovanstående frågor var några av de 
många frågor som ställdes vid intervjun och kom att bli starten till väldigt givande samtal som 
nu ligger till grund för studiens resultat.  
 
Sedan den 1 juli 2011 är förskolan en egen skolform, därmed även det första steget i vårt lands 
utbildningssystem. I samband med denna förändring har förskollärares uppdrag förstärkts och 
kravet på dokumentationsarbetet har ökat. I den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö, 
98/2010) står det klart och tydligt att förskolans verksamhet kontinuerligt ska dokumenteras, 
följas upp, utvärderas och utvecklas (Eneflo-Lindgren, 2014, s.11). Det är vanligt 
förekommande att metoden pedagogisk dokumentation utvärderas kontinuerligt på varje 
förskola som använder den, men intresset har också varit stort bland forskare, att studera 
pedagogisk dokumentation närmare. Däremot är det väldigt lite skrivet om hur 
verksamhetens aktörer (förskollärarna) upplever arbetssättet. Deras erfarenheter och kunskaper 
är värdefulla och borde dokumenteras och analyseras för att berika utvecklingen och det är 
det denna studie försöker åstadkomma. Åberg och Lenz Taguchi problematiserar arbetssättet 
med pedagogisk dokumentation: ’’Men frågan är hur dokumentationen sedan används för att 
föra den pedagogiska processen framåt. Om inte dokumentationsarbetet blir ett verkligt stöd i 
arbetet, blir det ju bara en plikt, ännu en sak som ska göras’’ (Åberg och Lenz Taguchi, 2012, 
s.20). Som svar på det betonar Åberg och Lenz Taguchi (2012) den nödvändiga dialogen, med 
varandra, dialogen mellan vuxna och barn, för att vi ska förstå betydelsen av pedagogisk 
dokumentation. 

 
Ett särskilt arbetssätt som förordas i arbetet med dokumentation är pedagogisk dokumentation 
(Palmer, 2012, s.10). Skolverket (2008) gjorde en utvärdering Tio år efter förskolereformen och kom 
då fram till att 56 % av Sveriges kommunala förskolor satsat på pedagogisk dokumentation som 
kompetensutvecklingsområde. Pedagogisk dokumentation används  idag  i  många  av  landets 
förskolor (Palmer, 2012,s. 5) men trots omfattande kompetensutvecklingsinsatser har arbetet med 
pedagogisk dokumentation väckt frågor och osäkerhet bland förskolans pedagoger. 

 
Pedagogisk dokumentation kommer ursprungligen från staden Reggio Emilia, i Italien och många 
av dagens kommunala förskolor har inspirerats av Reggio Emilias arbetssätt för att det främjar 

skapandet av självständiga (som tänker och handlar på egen hand, utan att behöva stöd av andra, 
www.synonymer.se/självständig) individer. Pedagogisk dokumentation är följaktligen etablerad 
inom flera av landets förskolor och det är troligt att förfaringssättet utvecklats lite olika inom 
olika kommuner och på olika förskolor. Den här studien vill nå ökad insikt om vad som 
kommer till uttryck när förskollärare talar om pedagogisk dokumentation. 

 
Valet grundar sig på att jag själv vill lära mig mer om pedagogisk dokumentation, se dess för - 
och nackdelar, innan jag börjar min egen yrkesverksamhet och även hjälpa andra som har samma 
yrke.  

http://www.synonymer.se/självständig


2 
 

2. Bakgrund 
I följande kapitel beskrivs begreppet pedagogisk dokumentation och dokumentation och deras 

innebörd. I kapitlet presenteras även den empiriska delen av studien, där jag redogör för Reggio 

Emilia och bakgrunden till pedagogisk dokumentation. Vidare redovisas i detta kapitel tidigare 

forskning och litteratur som är väsentlig i den här studien. 

 

 

2.1 Pedagogisk dokumentation och dokumentation 

2.1.1 Vad innebär begreppet pedagogisk dokumentation respektive dokumentation?  

Anna Palmer (2012, s.15) beskriver i sin avhandling h ur pedagogisk dokumentation är ett 
arbetsverktyg som hänger ihop med ett särskilt arbetssätt och tänkande: ” Det handlar om 
att försöka se och förstå vad som pågår i verksamheten, utan en på förhand bestämd ram 
av förväntningar och normer’’ (Palmer, 2012, s. 15).  En utgångspunkt är att noga lyssna in det 
som pågår bland barnen, att omsorgsfullt iaktta det som händer och sedan synliggöra det 
genom att fånga barnens lärprocesser samt lärstrategier genom att fotografera, anteckna och 
filma det som sker (Ibid, s. 15). Det är inte enbart dem vuxna som ska dokumentera i läroplanen 
(Lpfö98/10) står det tydligt beskrivet att barns delaktighet och inflytande är mycket viktigt, vilket 
innebär att barnen ska vara en del av dokumentationsarbetet genom att få resonera och samtala 
kring det som hänt med alla inblandade, pedagoger och barn (Ibid, s.15). Samtalen och 
reflektionerna är tillsammans avgörande för att arbetet med pedagogisk dokumentation ska 
kunna bidra till att utveckla verksamheten. Palmer beskriver stödmaterialet Uppföljning, utvärdering 
och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation (2012, s.15) att det är just diskussionerna och 
dialogerna som gör en dokumentation till en pedagogisk dokumentation. ’’Genom 
dokumentationen blir det möjligt för alla som varit med om en upplevelse, barn som vuxna, att 
vara delaktiga i och ’’återbesöka’’ händelsen’’ (Palmer, 2012, s.18). 

 

Genom olika dokumentationsformer så som bilder, videoinspelning, ljudupptagning och 
anteckningar  kan man återuppleva och arbeta vidare med en aktivitet. Pedagogisk 
dokumentation skapar på så sätt förbindelser mellan det som hänt, nuet och det som är på väg att 
hända. Palmer (2012, s.18) beskriver det som att pedagogisk dokumentation sätter saker i rörelse 
mot framtiden samtidigt som den innebär en reflektion över det som varit. Palmer (Ibid, s.18) 
menar att pedagogisk dokumentation kan ses som en motor, då den skapar en rörelse som driver 
arbetet med barnen framåt, vidare mot nästa händelse. Åberg och Lenz Taguchi (2012, s.18) 
problematiserar begreppet dokumentation och beskriver det som:  

 

När jag dokumenterar har jag gjort ett val. Jag har medvetet valt ut något av allt jag sett och 
hört i mina observationer som gjort mig extra intresserad. Jag har alltså en klar idé om vad 
jag är ute efter och väljer att fördjupa mig kring en fråga som väckts. Den dokumentationen 
blir i nästa steg underlag för reflektion tillsammans med mina kollegor (Åberg och Lenz 
Taguchi, 2012, s.18). 

 

Vidare beskriver Åberg och Lenz Taguchi (2012, s.20) hur individer förstår ett ord beror på i 
vilket sammanhang vi befinner oss i och med vem vi diskuterar. Av den anledning är det viktigt att 
vi skapar en gemensam förståelse av ord och begrepp som kan bli till vår sanning i det 
sammanhang vi befinner oss i (Ibid, s.20). Exempelvis så beskriver, Nationalencyklopedin 
begreppet dokumentation som ’’sammanställning av skriftligt underlag (dokument) i en viss 
fråga’’ (ne.se/dokumentation) vilket förklarar begreppet mer generellt och inte i det pedagogiska 
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sammanhang som jag efterfrågar. Den gemensamma tolkningen bland pedagoger/förskollärare, 
vid en dokumentation är viktig, eftersom t.ex. min dokumentation av en händelse inte är 
sanningen, det är inte hela verkligheten, det är bara min egen tolkning. Hur vi förstår ett barn 
eller en händelse är bara mitt egna sätt att uppfatta något, min kollega eller barnen kanske förstår 
det på ett annat sätt. Därför behöver en dokumentation tolkas med många olika ögon och av 
olika inblandade pedagoger/förskollärare (Åberg och Lenz Taguchi, 2012, s.20).  
Dokumentationen är ett medel, men utan dialog sker ingen utveckling och i den dialogen är det 
också nödvändigt att inkludera barnen. 

 

Enligt Skolverket (2008, s.69-71) senaste nationella utvärdering ”Tio år efter  förskolereformen”  
har   pedagogisk   dokumentation   fått   ett   stort   genomslag   i   Sverige.  Undersökningen 
visade att 56 % av Sveriges kommunala förskolor satsat på pedagogisk dokumentation som 
kompetensutvecklingsområde, men trots omfattande  kompetensutvecklingsinsatser tycks 
arbetet med pedagogisk dokumentation väcka frågor och funderingar samt osäkerhet bland 
förskolans pedagoger (Skolverket, 2008, s.69ff).  

 

Det arbetssätt som undersöks i detta arbete är som vi redan sagt, pedagogisk 
dokumentation, vilket innebär att kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och 
analysera varje barns utveckling och lärande, samt utvärdera hur förskolan tillgodoser 
barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner 
(Lpfö 98/10, s.15).  Genom att använda olika former av dokumentation kan utvärderingen 
av de olika formerna generera kunskap om olika förutsättningar i barns lärande eftersom 
”förskolans kvalité skall kontinuerligt o c h  systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas 
och utvecklas” (Lpfö98/10, s.14). Att generera kunskap om barns olika förutsättningar i 
lärande samt deras utveckling i verksamheten gör att det blir lättare att genomföra ett 
uppföljningsarbete och kvalitetssäkra barnens kunskaper i olika fokusområden.  Pedagogisk 
dokumentation är ett arbetssätt som kan användas som ett forum för informationsutbyte och 
som kan skapa e t t  samspel med och mellan barn som på så sätt kan påverka sin delaktighet i 
förskolans arbete. 

 
Pedagogisk dokumentation syftar till att skapa kommunikation och dialog. Dessa två element är 
viktiga när det gäller att samla på sig information kring exempelvis vilka tillfällen barnen upplever 

verksamheten som intressant, meningsfull och rolig (Lpfö98/10, s.15).  Därför är det viktigt att 
komma ihåg ”hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena 
i förhållande till  de  förutsättningar  för  utveckling  och  lärande  som  förskolan  bidrar  
med” 
(Lpfö98/10, s.14). Palmer (2012) menar att pedagogisk dokumentation som arbetssätt gör det 
”möjligt att göra barnens lärprocesser och lärstrategier synliga – för såväl barnet och 
föräldrarna som personalen. Det blir även möjligt att upptäcka de barn som tillfälligt eller 
varaktigt behöver särskilda stödinsatser’’ (Palmer, 2012, s.3). Palmer (Ibid) betonar vikten av 
goda egenskaper - som en kultur av samarbete, reflektion och kommunikation – som en 
nödvändighet i arbetet med pedagogisk dokumentation. Hon förespråkar även den 
professionella inställningen och viljan till att kritiskt granska sina egna handlingar och att ställa 
sig i dialog med andra (Ibid). 
 
Dokumentationen belyser de faktorer som förskoleverksamheten har möjlighet att påverka vad 
gäller barns delaktighet och inflytande genom att synliggöra deras perspektiv, utforskande, 
frågor och idéer som skall tas till vara på. Även föräldrars inflytande i de utvärderingar som görs 
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går att identifiera vid utvärdering av dokumentationen (Lpfö98/10,s.15). Palmer (Ibid, s. 5) 
beskriver möjligheterna med pedagogisk dokumentation, som att ta tillvara barns utforskande 
och fånga upp deras frågor och erfarenheter som en utgångspunkt i planeringen av 
verksamheten. Vidare betonar hon möjligheterna att synliggöra personalens förhållningssätt och 
dess påverkan på verksamheten samt barns lärande och utveckling. I läroplanen (Lpfö98/10) står 
det tydliga riktlinjer för vilka måluppfyllelser som finns inom olika målområden som beskrivs i 
läroplanen, dessa är: Normer och värden (Ibid, s. 8), Utveckling och lärande (Ibid, s.9), Barns inflytande(Ibid, 
s.12) samt Förskola och hem (Ibid, s.13). Syftet står för de långsiktiga målen och det centrala innehållet 
beskrivs i läroplanen samt vad som ska behandlas i verksamheten. Det är utifrån (Lpfö98/10)och de 
målområden samt riktlinjer som anges där som förskollärare ska planera och skapa planerade 
pedagogiska aktiviteter, som man sedan använder som underlag till dokumentationsprocessen. Det är 
utifrån det dokumenterade materialet som man sedan kan gå vidare i arbetet med pedagogisk 
dokumentation, för att bedöma det enskilda barnets och barngruppens måluppfyllelser enligt 
läroplanen. För att kunna göra en bedömning av barnens lärprocesser, utveckling och förändrade 
kunnande inom olika områden, är det därför viktigt att dokumentationen ligger i linje med 
Lpfö(98/10).  
 
Palmer (Ibid s.6) beskriver att läroplanen (Lpfö98/10) ska ses som en helhet, där alla delar står i 
relation till varandra och att läroplanen står i relation till det sammanhang där den ska verka, det 
vill säga förskolans verksamhet (Ibid, s.6). Arbetet med pedagogisk dokumentation är aktivt i 
många av dagens förskolor men ännu finns det en del förskolor som skulle vilja komma igång 
eller förskolor  som  ser  hinder  för  arbetet. Hindren anses vara svårigheterna och tiden att få in 
den pedagogiska dokumentationen som en integrerad del i verksamheten, det finns bristande 
kunskaper om hur en organisation kan byggas upp för att implementera ett aktivt arbete med 
fördjupning av dokumentationsarbetet (Ibid, s.6). Pedagogisk dokumentation beskrivs även som 
en drivande motor i det komplexa uppdraget att dokumentera, följa upp och utveckla förskolans 
verksamhet (Skolverket, 2012, s.3). 
 
 

2.2 Reggio Emilia och bakgrund till pedagogisk dokumentation 

Åsen och Vallberg (2012, s.22) har haft stor framgång genom att lyfta fram två centrala 
begrepp inom förskolan: planeringsbegreppet och planeringstänk. Planeringsbegreppet innebär 
allmänt att göra upp en genomtänkt plan för att uppnå ett särskilt mål och planeringstänk 
innebär att man försöker se in i framtiden och bilda sig en föreställning om vad som kan ske 
genom olika handlingsalternativ (Ibid, s.22). Dessa två begrepp har varit grunden för vissa 
riktlinjer och förhållningssätt i styrdokumenten. Idag har det däremot skett ett skifte i förskolan 
där fokus bytts ut från planering till utvärdering. Detta betyder att förskolan; från att tidigare ha 
varit framtidsorienterad med hjälp av planer, idag mer övergått till ett tillbakablickande där 
utvärdering och dokumentation blivit centrala begrepp (Åsen och Vallberg, 2012, s. 22). Detta 
har blivit en utgångspunkt för läroplanens mål och riktlinjer. I den reviderade läroplanen (Lpfö 
98/10, s.14) belyses dokumentationen som ett viktigt arbetsverktyg men det framkommer inte 
tydligt hur det ska göras. Skolverket (2015) kom ut med ett stödmaterial ’’Uppföljning, utvärdering 
och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation’’ för att förtydliga hur arbetet med pedagogisk 
dokumentation skulle göras. Syftet är att se om förskolan ger barnen möjlighet att lära sig och 
utvecklas i linje med läroplanens mål och intentioner (Lpfö98/10,s.15). Ingela Elfström beskriver 
i sin avhandling ’’Uppföljning och utvärdering inför förändring’’ (2013) hur pedagogisk dokumentation 
är en grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt arbete i förskolan 
(Elfström, 2013, s.112). Vidare belyser (Elfström, 2013, s. 112) hur begreppet pedagogisk 
dokumentation idag används som ett verktyg av Sveriges kommunala förskolor och att det 
härstammar från Reggio Emilia. 
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Den pedagogik som växt fram i Reggio Emilia har präglat Sveriges förskolor då förskolorna 
förespråkar en gemensam grundsyn och filosofi när det gäller demokratiska värden och respekten 
för det enskilda barnet (Elfström, 2013, s.112). Det finns även likheter när det gäller pedagogiska 
traditioner. Den gemensamma helhetssynen på barnet blir till ett ämnesövergripande arbetssätt 
där skapande, estetiska uttryck, tema- och projektinriktning präglade arbetssätt ingår. I Sverige 
har pedagoger i mer än 30 år gjort många studieresor till Reggio Emilia förskolor, eftersom 
studieresorna har ansetts vara inspirerande. Intresset har då varit hur pedagogerna i  Reggio  
Emilia  dokumenterar  barnens  lärprocesser  samt  hur dokumentationen  utvecklas  och  
bildar  en  betydande  utgångspunkt  för  ett  uppmärksamt lyssnande till barnens frågor och 
hypoteser om olika händelser och fenomen (Sveriges utbildningsradio, 2006). 

 
Enligt Elfström (2013, s. 113) bildades år 1993 Reggio Emilia Institutet i Stockholm som 
en gemensam bas för ett fortsatt samarbete mellan Sverige och Reggio Emilia i Italien. I mitten 
på 

1980-talet och fram till mitten av 1990-talet finns en hel del  litteratur om hur 
dokumentationen bildar utgångspunkten för ett kollegialt reflektions-, planerings- och 
utvärderingsarbete (Sveriges utbildningsradio,  2006).  I mitten av 1980- talet belyste professor 
Gunilla Dahlberg från Lärarhögskolan i Stockholm begreppet pedagogisk dokumentation. 
Utifrån läroplanen började hon diskutera om hur dokumentation kunde utgöra en pedagogisk 
resurs (Elfström, 2013, s.115). Dahlberg säger ’’Pedagogisk dokumentation kan i många 
sammanhang kopplas till vad som benämns som ett reflektionsverktyg där en dialog mellan 
pedagog och barn uppstår. Barnet ges möjlighet till egen reflektion’’ (Elfström, 2013, s.116). 
Reflektionsverktyget används bland annat genom att förskolläraren ställer öppna frågor kring 
varför, vad, hur, när och vem (Ibid s.115).  
 

 
2.3 Forskningsbakgrund 

Enligt Skolverket (2008, s. 69-71) senaste nationella utvärdering ”Tio år efter förskolereformen” 
har pedagogisk dokumentation fått ett stort genomslag i Sverige. Som vi redan sagt visade 
undersökningen att mer än 50% av kommunala förskolor arbetar med att utveckla 
pedagogisk dokumentation . Skolverket (2015) kom ut med ett stödmaterial ’’Uppföljning, 
utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation’’ för att förtydliga hur arbetet med 
pedagogisk dokumentation skulle göras. Stödmaterialet från Skolverket beskriver det nya 
målområdet, pedagogisk dokumentation och förordar ’’ett särskilt arbetssätt och pedagogiskt 
tänkande’’ vilket har teoretiska och filosofiska ställningstaganden som utgångspunkt som 
också ligger till grund för arbetet i Reggio Emilias kommunala förskolor. Som redan nämnt 
är Reggio Emilias arbete det ursprung varifrån den svenska förskolan har hämtat 
inspiration för arbetet med pedagogisk dokumentation: 
 

 
 

Reggio Emilia Reggio Emilia är en benämning på en pedagogisk filosofi som 
ursprungligen kommer ifrån den Italienska staden Reggio Emilia. Inom Reggio Emilia 
är det pedagogiska syftet att kombinera Reggio Emilias pedagogik grundar sig på en 
stark tro på människans möjligheter och respekt för barnet. Man arbetar mycket med 
delaktighet och utforskande. Pedagogiken utvecklas hela tiden och barnens behov är 
utgångspunkten för utformandet av arbetet. I Sverige inspireras många av dagens 
förskolor av denna pedagogik och är ofta en central utgångspunkt i verksamhetens 
upplägg (Reggio Emilia Institutet, 2014). 
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Anna Palmers avhandling (2012, s.21) beskriver de teoretiska utgångspunkterna som pedagogisk 
dokumentation vilar på. Utgångspunkterna är poststrukturella, vilket betyder att pedagogisk 
dokumentation beskriver situationer som tar utgångspunkt i idéer om att individer via språk och 
kommunikation konstruerar världen. Detta innebär i sin tur att individer genom s i n  syn på 
människan och barnet i förskolan, skapar möjligheter att kunna se på de olika situationerna 
ur olika infallsvinklar (Palmer, 2012, s. 26). I läroplanen för förskolan finns det klara mål 
kring dokumentation: ”Förskolans kvalitet skall kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, 
följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda 
villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och 
analyseras’’(Lpfö 98/10, s.14). Det betyder att genom pedagogisk dokumentation kan både 
barn och vuxna, flätas samman i förskoleverksamheten utifrån både sociala och materiella 
aspekter. 

 
 

Dahlberg & Bloch (2006, s.115) menar att en grundläggande faktor i lärande och utveckling 
är ”riktiga” dialoger där individerna skall lyssna och bemöta den andra parten. Kommunikation 
och dialog är viktiga aspekter i pedagogisk dokumentation för att tack vare dem välkomnas nya 
idéer och lösningar mot utvecklingen till nästa steg (Dahlberg & Bloch, 2006, s.117-118). Palmer 
(2012, s.24) instämmer med att lärande och utveckling sker interaktivt och relationellt, på grund 
av att dokumentationen möjliggör återkoppling för att utveckla förskolans verksamhet. Detta 
betyder att dokumentationsprocessen är en drivande motor i läroplanens mål och riktlinjer 
(Palmer, 2012, s.25). Lindgren & Sparrman (2003, s.61) menar att dokumentations- och 
uppföljningsform hör ihop med ett utforskande arbetssätt där barnen får möjlighet att 
tillsammans med varandra utforska sin egen sanning: 
 

Däremot saknas etiska diskussioner omkring vad dokumentation innebär för de barn 
som blir dokumenterade. Arbetsmetoden beskrivs ur ett vuxenperspektiv och vi 
argumenterar här för varför det är angeläget att föra in ett etiskt tänkande i förhållande 
till de barn som dokumenteras. Barn som dokumenteras bör ges samma skydd som 
exempelvis forskare erbjuder de barn de forskar på (Lindgren & Sparrman, 2003, s. 
58). 

 

 
På grund av skilda utgångspunkter finns det olika uppfattningar om hur dokumentation ska gå 
till. Enligt Lindgren & Sparrman (2003, s.59 & 65) anses dokumentation vara ett naturligt 
förhållningssätt i arbetet och utgöra ett arbete mellan b a r n e n  och med barnen, kring olika 
fenomen, uttryck, händelser som barnen utforskar, frågor som de ställer sig eller är engagerade 
i och som kan kopplas till förskolans innehållsområden. Arbetssättet skall däremot inte störa eller 
påverka barnets självkänsla negativt eller sätta barnet i pressade situationer där det känner sig 
stressat till att prestera på ett visst sätt. Detta kan göra att dokumentationens resultat blir 
falska. Syftet med dokumentationen är att kunna se mångfalden i det som sker i olika processer: 
förändringsarbete, konflikthantering, utveckling på individnivå, utveckling i grupp o.s.v. 
Skolverket skriver ’’Pedagogisk dokumentation skapar på så sätt förbindelser mellan det som 
hänt, nuet och det som är på väg att hända – den sätter saker i rörelse mot framtiden 
samtidigt som den innebär en reflektion över det som varit ’’ (Skolverket, 2015, s.18). Det 
innebär att den pedagogiska dokumentationen skapar en rörelse som driver arbetet med barnen 
framåt, likt en motor, vidare mot nästa process ( Ibid). Barnen och personalen möjliggör 
tillsammans att dokumentationen blir aktiv i lärandearbetet, samtidigt som dokumentationen 
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också gör både barnen och personalen aktiva, genom detta tankesätt kan man förklara att 
lärandearbetet drivs vidare (Ibid). Rent generellt framställs pedagogisk dokumentation som 
en positiv metod för att reformera förskolans verksamhet (Lindgren & Sparrman, 2003, s.59-
60). För att säkerställa detta bör den dokumentation och observation som görs på förskolan 
kvalitetssäkra och vårda de processer som implementeras i systemet. Om 
dokumentationsprocessen implementeras felaktigt eller inte lärs ut korrekt till förskollärarna, blir 
processen och verktyget bristfälliga. Detta kan få stora spridningseffekter som kan beröra flera 
barn negativt, och i vissa fall till och med få dem att känna sig kränkta. Lindgren & Sparrman 
(Ibid, s.67) beskriver att framtagandet av pedagogisk dokumentation har sin grund ur ett 
vuxenperspektiv, där det har argumenterats för att det skall vara angeläget att föra in en etisk 
dimension i dokumentationsprojekt där ”barn som dokumenteras bör ges samma etiska skydd 
som exempelvis forskare erbjuder de barn de studerar” (Lindgren & Sparrman, 2003, s.67). 
 

I nuläget är forskare ifrågasättande kring dokumentationsteknikerna, särskilt videoinspelning som 
ibland används som dokumentation utan syfte eller reflektion.  Frågan har skapat stora 
diskussioner då barnen själva har pratat kring sina upplevelser av att ha blivit dokumenterade 
digitalt. Det finns inga preciserade riktlinjer, politiska utredningar och fortbildningsinsatser som 
förskolorna följer (Lindgren & Sparrman, 2003, s. 65-68). Forskning kring vilka 
dokumentationstekniker, i och med dagens digitala och tekniska utveckling, är därför sällsynt. 
Enligt Emilson & Pramling-Samuelsson (2012, s.10) är dokumentationen dock en ofrånkomlig 
process som åsyftar till att konstant utvärdera fenomen inom förskolan och förskolans lärande. 
 
 

2.4  Omsorg och lärande 
I citatet nedanför klargör Löfdahl & Folke-Fichtelius sina farhågor då det gäller pedagogisk 
dokumentation. De oroas över att krav på lärande och kunskap ska tränga undan förskolans 
kanske viktigaste uppgift nämligen omsorgen, och har i sin studie: Förskolans nya kostym: omsorg i 
termer av lärande och kunskap, lyft fram betydelsen av att inkludera omsorg i den pedagogiska 
dokumentationen. 

 
Tanken att omsorg i förskolan ges nya kläder, en ny kostym som heter lärande och 
kunskap, men vi är, i analogi med sagan om Kejsarens nya kläder, inte helt säkra på att 
den nya kostymen kommer att synas i längden. Kanske står förskolans verksamhet 
”naken” om inte kunskaper och begrepp som omsorg görs viktiga i förskolans 
verksamhet och om inte chefer och förskollärare lär sig att se och hantera både 
omsorg och lärande (Löfdahl & Folke-Fichtelius, 2014, s.12). 
 

 

Löfdahl nämner att det finns olika fenomen i förskolan som studeras i olika sammanhang (Ibid 
s.246-248). I Löfdahls studie analyseras begreppet omsorg och hur detta går att mäta (Ibid 
s.247-248). Mätningen skall göras på  hur lärarnas handlingar påverkar barnen och hur dessa 
effekter kan göras mätbara för dokumentation. Studien ifrågasätter om dokumentationen står 
som hinder för omvårdnad då barnets fria tid är under observation, och om de aktiviteter 
som barnen erbjuds delta i har en baktanke. Vidare fördjupar sig Löfdahl & Folke-Fichtelius 
(2014, s.3-5) i om dokumentationen är ett etiskt korrekt förhållningssätt. Är det 
överhuvudtaget etiskt korrekt att iscensätta barn under observation? Har barnen valet att 
avstå? Kränks barnet? Även Dahlberg & Bloch (2006, s. 64ff) ifrågasätter om dokumentation 
är en korrekt process för att mäta professionella och politiska förväntningar på 
förskoleverksamheten. 



8 
 

 
 

När begrepp ses över och implementeras i barns lärande kan detta banalisera 
förskoleverksamheten genom att begreppen blir en del av ett styrdokument som följs till punkt 
och pricka (Johansson & Pramling-Samuelsson, 2001, s.81). Dokumentation kan medföra flera 
olika svårigheter, där viktiga centrala begrepp som exempelvis omsorg kan bli problematiskt. 
Omsorgsetik är ett mångtydigt begrepp, vilket i Löfdahl & Folke-Fichtelius (2014, s.3) studie 
beskrivs så här:  
 

         Omsorgsetik, handlar om att omsorg är något man lär sig i relation till andra och att   
omsorg alltid handlar om att beakta den andres perspektiv. Omsorgsetik innefattar 
ömsesidighet i mötet mellan den som ger och den som tar emot omsorg som ett villkor för 
att individen ska utveckla kunskap om livet och tillvaron (Löfdahl & Folke-Fichtelius,  
2014, s.3).  

 
 
Omsorgsperspektivet bland pedagoger kan se olika ut och därför kan det i sin tur påverka hur 
pedagogerna reflekterar över dokumentationen: vilka delar som får mest fokus, vilka delar som 
visas upp och vilka delar som osynliggörs. Om grundförutsättningarna för pedagogerna inom 
området pedagogisk dokumentation är olika, så kan även resultatet av arbetssättet se olika ut. 
Förskollärarnas olika kompetens kan exempelvis påverka hur de ser på olika saker vid en analys 
av pedagogisk dokumentation. Det finns även en risk att viktig ny information om det enskilda 
barnet inte uppmärksammas då denna inte motsvarar pedagogens förväntningar. En annan viktig 
aspekt är hur lärares olika kompetens och grundsyn kan visa sig i hur de förhåller sig etiskt i sina 
reflektioner, tolkningar och analyser i arbetet med pedagogisk dokumentation gentemot barnen 
(Löfdahl & Folke-Fichtelius,  2014, s.2ff).  
 
I Löfdahl & Folke-Fichtelius (2014, s.4 & 12ff) studie återfinns inget som tyder på att 
omsorg, lärande eller dokumentation skulle ingå i ett motsatsförhållande. Däremot finns 
farhågor om att ett motsatsförhållande mellan omsorg och lärande kan uppstå och då påverka 
det enskilda barnet negativt och därmed i värsta fall hela verksamheten. För att motverka detta 
behövs olika variationer av pedagogisk dokumentation.  Mer specifikt behövs modeller för 
lärandet i förskolan som synliggörs så att rätt dokumentation appliceras på rätt tillfälle. De 
olika sätten som går att använda vid pedagogisk dokumentation är t ex att skriva, måla/skissa, 
modellera, fotografera, filma eller ljudinspela. Pedagogisk dokumentation handlar om att skapa, 
använda och kunna hantera befintliga resurser som möjliggör reflektion och tolkning. När 
förskolan vill frambringa reflektion betyder detta att de använder sig av reflektionsverktyget som 
syftar till att bygga en relation mellan förskollärarna och barnen. Likväl som att det finns 
positiva aspekter med pedagogisk dokumentation så finns det negativa, säger Eneflo-Lindgren 
(2014, s. 35-38). Johansson & Pramling-Samuelssons (2001, s.81) teori belyser att det finns 
en risk med att den som dokumenterar söker någon form av igenkänning vid dokumentationer, 
vilket innebär att man vill dokumentera sådant som redan finns dokumenterat för att vara på 
’’den säkra sidan’’ – att man gör rätt, risken blir då att man missar den nya ”informationen” som 
skulle kommit till, att man inte ser nya perspektiv på lärandet som sker. Detta betyder att det 
snarare blir likt en representation av vad som redan hänt, vilket i sin tur kan försvåra nytänkande 
kring inlärningsprocesser och mottagandet av inlärning. Då en  invand trygghet kan uppstå 
vid dokumentationen, kan det hända att observationstillfällena inte maximeras då den som 
observerar söker efter någon form av igenkännande. På grund av detta kan det vara svårt att 
vara öppen för förändringar. Trots nya tolkningar så riskerar de personer som söker efter 
igenkänning att även låsa fast de nya tolkningarna som normaliteter (Eneflo-Lindgren, 2014, s. 
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37). Dokumentation fastslår lärandeprocesser, och detta kan också ses som ett varningstecken, 
då Eneflo-Lindgren (Ibid s. 37ff) menar att lärande aldrig kan riktigt förutses då varje situation, 
och barn, skiljer sig från varandra. Det går inte att planera utifrån en fördefinierad situation. 
Däremot kan dokumentationen vara bra för forskning och kunskapsbreddning samt erbjuda 
förhållningssätt; om de är applicerbara vid specifika situationer.  
 
Det är naturligt att pedagogisk dokumentation utvärderas kontinuerligt dels på varje förskola 
som använder sig av arbetssättet, men intresset har  också  varit stort bland forskare (Palmer, 
2012, Eneflo, 2014, Johansson och Pramling Samuelsson, 2001, Lindgren och Sparman, 
2003). Däremot är det väldigt lite skrivit om hur verksamhetens aktörer (förskollärarna) 
upplever arbetssättet. Deras erfarenheter och kunskaper är värdefulla och borde dokumenteras 
och analyseras för att berika utvecklingen och det är det denna studie försöker åstadkomma. 

 
 
 
 

 
 
 

3. Syfte och Frågeställningar 

Syftet med denna studie är att skapa kunskap om några förskollärares uppfattningar om 
begreppet pedagogisk dokumentation samt att beskriva deras arbete med pedagogisk 
dokumentation, vilka möjligheter respektive hinder förskollärare upplever i arbetet med 
pedagogisk dokumentation och hur de anser att det påverkar verksamheten. 

 
 Hur definierar förskollärare begreppet dokumentation respektive pedagogisk dokumentation?  

 Hur beskriver förskollärare arbetet med pedagogisk dokumentation? 

 Hur beskriver förskollärare att arbetet med pedagogisk dokumentation påverkar verksamheten? 
 

 
 
 

4. Metod 

I följande kapitel redogör j a g  för metodval, analys, urval och genomförande av den 
empiriska studien. Därefter presenteras forskningsetiska principer, studiens reliabilitet, validitet, 
generaliserbarhet och tillförlitlighet. Följande undersökning är en kvalitativ intervjustudie, 
baserad på intervjuer som har en fenomenografisk ansats. 
 
 
 

4.1 Fenomenografisk kvalitativ forskningsmetod 

För att få kunskap om förskollärarnas erfarenheter och upplevelser av pedagogisk dokumentation 
användes en fenomenografisk kvalitativ forskningsmetod. Med fenomenografisk metod menas att 
beskriva hur fenomenet upplevs av individen och alltså inte hur fenomenet verkligen är. Detta 
handlar inte om att fenomenet är sant eller falskt utan snarare om hur det upplevs av betraktaren 
(Larsson, 2011, s.12-113).  Vetenskap handlar om  att söka  ny  kunskap.  Inom vetenskapliga 
sammanhang benämns forskningsintervjuer som kunskapsproducerande, eftersom målet är att få 
ny kunskap och information kring ett ämne (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 18). Kvalitativa 
intervjuer åsyftar att skapa förståelse kring respondenternas uppfattningar (Kvale & Brinkmann, 
2009, s. 18). 
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4.2 Kvalitativ forskningsintervju 

Den kvalitativa forskningsmetoden handlar om att tolka hur en text eller en situation skall/kan 
karaktäriseras att kunna karaktärisera och försöka förstå hur individer kan uppfatta situationer 
och andra personer (Bryman, 2008, s. 362). Kvalitativ forskningsintervju är enligt Kvale (1997, 
s.117) en strukturerad intervjuform som ger möjlighet till en mer öppen kommunikation. I denna 
studie valdes strukturerade intervjuer, som bygger på förberedda frågor, där det tillåts att ställa 
följdfrågor utifrån vad respondenten svarar, eftersom det är viktigt att få en så öppen 
kommunikation som möjligt. Målet med den kvalitativa intervjumetoden är snarare att förstå än 
att förklara. Intervjuerna analyserades sedan med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

 
 
4.3 Kvalitativ innehållsanalys 

Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på tolkning och förutsättningslös analys av texter. Kvalitativ 
innehållsanalys används för att granska och tolka texter samt utskrifter av bandade intervjuer. Det 
kan exempelvis vara baserat på människors berättelser om sina erfarenheter och upplevelser av 
det aktuella ämnet. Den egna förförståelsen kan dock sätta sin prägel på analysen och i sin tur 
påverkar studiens resultat och trovärdighet. Kvalitativ innehållsanalys har även fokus på att 
beskriva variationer genom att identifiera likheter och skillnader i ett textinnehåll (Graneheim & 
Lundman, 2004, s. 108). Enligt författarna växlar forskaren i kvalitativ innehållsanalys mellan 
närhet och distans och blir därmed en skapare i forskningsprocessen.  

 
 
4.4 Urval 

De utvalda respondenterna valdes genom bekvämlighetsurval för att respondenterna var 
tillgängliga för forskaren (Bryman, 2008, s. 169 & 179). För att finna dessa respondenter 
gjordes sju telefonsamtal inom tre olika kommuner i Stockholms län, Västra Götaland och 
Dalarna, som jag har anknytning till.  Fyra av sju uppringda förskollärare svarade ja.  Jag valde 
olika kommuner för att få olika beskrivningar av förskollärares arbete med pedagogisk 
dokumentation i kommunala förskolor. Vid min förfrågan om intervjudeltagare var syftet att 
enbart intervjua förskollärare som har en akademisk utbildning inom pedagogik, då jag hade en 
föreställning om att de skulle vara mer insatta och aktiva i arbetet med pedagogisk 
dokumentation valdes barnskötare och övrig personal inom verksamheten bort som ett medvetet 
val, detta för att jag skulle ha någon form av struktur och kategorisering redan vid mitt urval.  
 
Intervjudeltagarna var alla kvinnor i åldrarna 30- 55 år, med olika lång yrkeserfarenhet. Två 
av intervjudeltagarna arbetar inom Reggio Emilia-inspirerade förskolor och de två andra 
arbetar inom kommunala svenska förskolor. I min studie har det ingen betydelse vilken 
pedagogisk filosofi förskolorna arbetar utifrån. Jag vill med min studie skapa kunskap om vad 
pedagogisk dokumentation är, när en dokumentation blir till just en pedagogisk dokumentation 
och hur några förskollärare arbetar med pedagogisk dokumentation, vilka möjligheter respektive 
hinder de upplever i arbetet med pedagogisk dokumentation samt hur pedagogisk dokumentation 
påverkar verksamheten. Min utgångspunkt är studiens syfte och frågeställningar.  
 
Efter att de tillfrågade förskollärarna tackat ja till att delta i studien, tilldelades de ett 
informationsbrev om syftet med studien samt de forskningsetiska principerna (se bilaga 1). 
Datum bestämdes för genomförande av intervjuerna med förskollärarna och intervjuerna 
genomfördes på samtliga respondenternas förskolor. Intervjuerna var strukturerade, och jag 
började med att ge dem en klar bild av frågeschemat. Detta behövdes för att ge respondenterna 
en smidig upplevelse med lättförståeligt innehåll. 
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4.5 Genomförande 

Studie förbereddes genom utformandet av en intervjuguide med frågor som var relevanta för 
studiens syfte. Först gjordes en mötesbokning via telefon för intervjuer med personal som är 
anställda på förskolorna. Fyra intervjuer bokades in. Mötesbokningen inleddes med att jag 
berättade om syftet med intervjuerna, det valda ämnet pedagogisk dokumentation samt att 
intervjuerna skulle ta cirka 60 minuter. Intervjuerna skedde sedan i enrum och enskilt med 
varje respondent på förskolan där de arbetar.  

 

Under intervjuerna med personalen på förskolan spelades samtalen in på mobiltelefon för att i 
efterhand kunna transkriberas. I arbetet kommer intervjudeltagarna benämnas som R1, R2, R3 
och R4, där R betyder respondent, detta för att intervjupersonerna ska förbli anonyma. D e  
ö p p n a  f rågorna var ca 20 st. och inga frågor kunde leda till enbart ett ja- eller nej-svar). Inga 
uppgifter kommer att ges som röjer respondenternas identitet. Allt material används i 
utbildningssyfte och intervjuerna transkriberades skriftligt i efterhand där jag ord för ord skrev 
ner allt som sades i intervjun.  
 
 
Mina intervjuer kategoriserades därefter utifrån fråga – svar och slutligen sökte efter likheter 
och skillnader mellan respondenternas svar. På så sätt strukturerade jag resultatet och arbetade 
fram olika teman och rubriker, som har sin utgångspunkt i studiens syfte samt frågeställningar. 
 
 
4.6 Forskningsetiska principer 

Innan mina intervjuer påbörjades skickades ett informationsbrev ut till deltagarna (bilaga 1). Krav 
på brevets utformning kommer från Forskningsetiska nämndens Vetenskapsrådet (2002) skrift 

Forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning vilket omfattar, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 
• Informationskravet: som innebär att deltagarna blivit informerade om 

undersökningens syfte, hur undersökningen skulle genomföras och betydelsen av 
deras deltagande, detta 
gjordes vid varje intervjutillfälle (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). 

 
• Samtyckeskravet: där deltagarna fått information kring att de själva får bestämma över 

sitt deltagande och jag fick ett samtycke om frivillig medverkan från varje 
intervjudeltagare 
(Vetenskapsrådet, 2002, s.10). 

 
• Konfidentialitetskravet: som betyder att alla uppgifter deltagarna ger är skyddade samt 

att varje deltagare är anonym . Som jag sagt ovan benämns deltagarna som R1, R2, 
R3 och R4. Intervjudeltagarna har även informerats om att de när som helst 
under intervjun kan avbryta deras deltagande utan någon motivering 
(Vetenskapsrådet, 2002, s.12-13). 

 
• Nyttjandekravet: innebär att de uppgifter som forskaren samlat in om enskilda 

personers svar endast får användas för forskningsändamål. När mitt arbete är slutfört 
kommer allt 
material som är insamlat, ljudfiler och anteckningar att raderas (Vetenskapsrådet, 2002, 
s.14). 
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En vecka innan jag begav mig ut till förskolorna för att utföra intervjuer skickade jag ut ett 
informationsbrev (bilaga 1) till varje enskild deltagare via email och informerade deltagarna 
om syftet med min undersökning enligt informationskravet. Därefter informerade jag om hur 
undersökningen skulle genomföras och betydelsen av deras deltagande. Deltagarna informerades 
både muntligt via telefonsamtal och skriftligt via informationsbrev.  Vidare har jag förhållit 
mig till konfidentialitetskravet genom att varje intervjudeltagare förblir anonym och att 
uppgifter som jag fått in inte får användas i andra ändamål än för forskningsändamål. 
Intervjudeltagarna har även informerats om att de när som helst under intervjun kan avbryta 
deras deltagande utan någon motivering. När mitt arbete är klart och godkänt då kommer all  
insamlad  data  och  information  att  raderas  samt  att  inga obehöriga får tillträde till materialet, 
enligt nyttjandekravet. Jag anser med detta ha uppfyllt alla forskningsetiska krav. 
 
 

4.7 Reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och tillförlitlighet 

Medan validitet är viktigt för att kunna generalisera en utrednings resultat är reliabilitet viktigt för 
att säkerställa att resultaten går att upprepa. I en studie med kvalitativ ansats är reliabilitet och 
validitet viktiga både vid datainsamlingen samt analysen av insamlad data (Kvale, 2007, s.207) 

 
Reliabilitet innebär att kvaliteten vid mätning är så god att samma resultat ska kunna uppnås, även 
om det är en annan forskare som genomför den. Validitet innebär att man verkligen mäter det 
man avser att mäta och att svaren faktiskt säger något om det som utredningen avser att säga 
något om (Kvale, 1997, s.207ff). För att stärka reliabiliteten i denna studie bearbetades det 
insamlade materialet enligt de rekommendationer som finns i: En liten lathund om kvalitativ metod 
med tonvikt på intervju (Hedin och Andersson, 1996, rev. 2011). 
 

 Innan jag började bearbeta den insamlade informationen skrev jag på ett separat papper ner mina 
egna tankar om pedagogisk dokumentation. Detta för att bli medveten om mina förutfattade 

åsikter, så att jag inte påverkades av dessa vid tolkningen av materialet. Under arbetets gång 
läste jag då och då igenom detta papper. 
 

En bidragande faktor till att stärka studiens validitet är de strukturerade frågorna i intervjuguiden, 
vilka har varit till stor hjälp för att hålla intervjusamtalen inom de ramar som var målet för 
intervjuerna. Att antalet frågor var så stort underlättade återgången till samtalens kärna, då dessa 
gled in på vissa för undersökningen icke adekvata ämnen. 
 

God validitet och reliabilitet är en förutsättning för att våra resultat skall kunna generaliseras till 
att gälla även andra än de som är undersökta (Kvale, 1997, s.213). Då denna undersökning är liten 

och endast består av fyra respondenter kan inte resultatet generaliseras, utan studien får mer ses 
som en pilotstudie. Studiens syfte är också att ta fram hur de olika förskollärarna upplever 
pedagogisk dokumentation och vilka eventuella skillnader som föreligger mellan dessa 
upplevelser – och sådant går inte att generalisera. 
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5. Resultatredovisning 

I följande kapitel redovisas resultatet genom huvudrubriker som utgörs av forskningsfrågorna: 
Hur definierar förskollärare begreppet dokumentation respektive pedagogisk dokumentation? 
Hur beskriver förskollärare arbetet med pedagogisk dokumentation? Hur beskriver förskollärare 
att arbetet med pedagogisk dokumentation påverkar verksamheten? Jag redovisar svaren under 
dessa huvudrubriker samt använder mig av underrubriker som uppstod under läsningen av 
datamaterialet. Väsentliga teman/underubriker som framträtt under arbetets gång är:  
 

 Likheter och skillnader i arbetssätt bland förskollärarna 

 Upplevda möjligheter och hinder i arbetet med pedagogisk dokumentation  

 Pedagogisk dokumentation och etiska aspekter.  
 

 

5.1 Förskollärarnas definition av begreppet dokumentation respektive 

pedagogisk dokumentation  

Samtliga förskollärare berättar att det finns olika situationer där de olika begreppen används i 
förskoleverksamheten och att båda begreppen åsyftar att skapa möjligheter för barnens 
delaktighet och utvecklande. Det framkommer i analysen att respondenterna generellt uttryckte 
att dokumentationen inte blir pedagogisk förrän man reflekterar kring den: 
 

 
Dokumentation blir till en pedagogisk dokumentation då alla parter (pedagoger och 
barn) har analyserat, reflekterat och tolkat t.ex. bilder, film, teckningar, text och att 
man därefter utmanar verksamheten vidare t.ex. i ett projekt, miljön på avdelningen 
(R1). 

 
Dokumentation, det är bilder på väggen, man visar vad man gjort och vad barnen 
pratat om, men pedagogisk dokumentation det är att när man sätter sig och tittar på 
det man har gjort och så faktiskt gör en reflektion för att se hur man kan gå vidare. 
Dokumentation blir pedagogisk när man reflekterar kring och analyserar aktiviteten 
och den insamlade dokumentationen. Även när man tar in barnens tankar och 
reflektioner (R2). 

 
En pedagogisk dokumentation det är när den tillämpas i verksamheten tillsammans 
med barnen. Att vi kan reflektera, se vad barnen är intresserade av, kunna plocka upp 
vad de pratar om och när det händer grejer, vad vi kan tillföra för att bygga på deras 
intressen. Så att man själv som pedagog får jobba (R3). 

 
Pedagogisk dokumentation, det är när vi pratar om det, när vi diskuterar kring det 
och när vi ser att vi kan hitta någonting som vi kan gå vidare med utifrån barnens 
intressen, för barnen ingår också i det här. Vart är våra diskussioner, för vem är 
dem? För vem är den här pedagogiska dokumentationen? Det är liksom en 
tolkningsfråga. Vi tänker också att barnen ska få vara med i den här processen (R4). 

 
 
Sammanfattningsvis belyser alla respondenter att barnens reflektioner och diskussioner är en 
viktig del i arbetet med pedagogisk dokumentation. Samtliga respondenter beskriver hur man vid 
dokumentationsarbetet medvetet ska plocka upp det från dokumentationen som man kan gå 
vidare med, det som kan utgöra ett inslag i det pedagogiska arbetet.  Alla respondenter var ense 
om att det är viktigt att låta barnen vara med i dokumentationsprocessen. Då det berör dem är 
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det viktigt att ta hänsyn till barnens perspektiv och att man som pedagog reflekterar kring för 
vems skull dessa dokumentationer görs. Generellt beskriver respondenterna att de är väl insatta i 
hur arbetet med pedagogisk dokumentation ska gå till och hur de olika begreppen skiljer sig åt.  
 

 

 
5.1.1 Pedagogisk dokumentation förutsätter reflektion, analys, utvärdering och 

uppföljning 

I tolkningen framkommer det att respondenterna anser att dokumentationen blir pedagogisk 
först när man reflekterar och analyserar den insamlade dokumentationen. Generellt beskriver 
respondenterna även att pedagogisk dokumentation uppstår när man tar in barnens tankar och 
reflektioner. 
 

En dokumentation är att man dokumenterar saker, genom att observera, ta kort, filma 
eller spela in. Ja det går att göra på olika sätt. Men den blir inte pedagogisk förrän man 
reflekterar kring dokumentationen (R4). 

 
Sammanfattningsvis visar analysen att samtliga fyra förskollärare som intervjuades var överens 
om att begreppen dokumentation respektive pedagogisk dokumentation skiljer sig åt. Skillnaden 
mellan de olika dokumentationsformerna handlar om på vilket sätt det dokumenterade 
materia let  används och att detta blir till en pedagogisk dokumentation först när 
pedagogerna ges möjlighet att reflektera, analysera och utvärdera det som dokumenterats. 
 

5.1.2 Pedagogisk dokumentation möjliggör egen reflektion  

Analysen visar respondenternas positiva men också komplexa förhållningssätt till 
dokumentationsverktyget. Som positiva faktorer framhålls pedagogisk dokumentation som ett 
viktigt begrepp då det öppnar upp till egenreflektion och utvecklande av barns lärande. 
 

 
 
Möjligheter det är väl att man ska kunna utvecklas som pedagog. Det måste kännas 
meningsfullt, varför har vi pedagogisk dokumentation? För vem har vi det? Man måste 
välja vad man ska sätta upp och vad man ska fördjupa sig i. Det är viktigt så att vi får 
möjlighet att fördjupa ett arbetssätt, kunna se vad barnen är intresserade av och sen kunna 
bygga vidare på det. Det är liksom ett verktyg som hjälper oss pedagoger att ge barnen mer 
redskap, samtidigt så är det också ett redskap för oss (R1).  

 
Genom att vi arbetar med pedagogisk dokumentation får vi syn på förskolans kvalité. 
Genom att vi följer upp, analyserar, reflekterar kan vi på så sätt skapa förutsättningar för 
barns delaktighet i deras lärande. Det är ett mycket bra sätt att gå in på djupet i lärandet 
och ett sätt att se lärandet i ett längre perspektiv, samt få in barnens tankar kring sitt 
lärande (R2). 

 
 

           Jag är ganska för pedagogisk dokumentation. Jag har lärt mig ganska mycket om mig själv, 
att man faktiskt missar väldigt mycket när man inte dokumenterar. Det är väldigt bra som 
pedagog, för att bli medveten om hur man arbetar och vad man inte arbetar med. Det 
hjälper oss att se vad man behöver arbeta mer med, vi blir medvetna om vårt 
förhållningssätt. Sen möjliggör pedagogisk dokumentationen att se framförallt barnens 
intressen och utifrån ett barnperspektiv, att man lyssnar på barnen och ser dem. Jag anser 
att man gör det bättre när man har det dokumenterat (R3). 
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Jag tycker att det är bra när man kan vara två vid en aktivitet om man ska dokumentera. Att 
en filmar eller fotar och att en annan gör aktiviteten, det har vi märkt är det allra bästa. Och 
sen har man två ’’input’’ av samma stund, två vuxna som har sett och vart med i samma 
stund och kanske haft olika tankar kring det. Möjligheten det är att man får syn på saker 
som man kanske inte ser när man ensam håller på, är mitt upp i en aktivitet och samtidigt 
ska dokumentera händelseförloppet (R4).  

 
 
Sammanfattningsvis är generellt respondenterna överens om att dokumentationerna inte enbart 

synliggör barnens lärprocesser, utan även personalens förhållningssätt samt arbetssätt. 

Respondenterna upplever det som något positivt att de genom pedagogisk dokumentation ges 

möjlighet till egen reflektion, då dem menar att det är viktigt att granska sig själv. 

 

 
5.1.3 Förskollärarnas uppfattningar om likheter och skillnader 

I resultatet framkommer att förskollärarna beskriver likheter och skillnader i arbetet med 
dokumentation respektive pedagogisk dokumentation. Alla fyra respondenterna uttrycker också 
en egen osäkerhet i huruvida de upplever tillvägagångssätt kring de olika arbetsverktygen samt 
hur de ska gå vidare med arbetet kring pedagogisk dokumentation. 
 

 
 
Dokumentation det är sådant vi sätter upp på väggen för barn och föräldrar där vi inte 
diskuterar så mycket kring. Vi tar bilder och skriver saker, men vi pratar inte om det 
(R2). 

 

 
Den fjärde respondenten såg på de två begreppen som relativt breda samt att de kunde 
innehålla många svar. I respondentens verksamhet fanns det svårigheter att implementera 

dokumentationsprocessen. Respondenten menade att dokumentation användes i verksamheten 
i form av bilder på väggar i form av fotografi och teckningar. Detta handlade om att återge något 
som har hänt. 
 
 

Pedagogisk dokumentation det är när vi tar fram det och pratar med barnen om det eller 
pratar med varandra om det, vi pedagoger när vi sitter i olika grupper som vi har. 
Pedagogisk dokumentation det är ett viktigt begrepp, för att det är då man egentligen 
reflekterar över vad man egentligen har tagit för bilder eller vad man har spelat in för 
film, eller vad man har skrivit att man har hört barnen säga.  Men innan man har reflekterat 
över det man har hört eller innan man har reflekterat över det man ser på bilden så 
kanske man inte riktigt vet vad barnen gör, men man vet kanske inte då heller. Men man 
kan ändå försöka förstå vad det är dem håller på med och utifrån det då så går man 
vidare. Vi försöker hitta aktiviteter och saker att gå vidare på i våra projekt, det är så vi ser 
på pedagogisk dokumentation (R4). 
 
 
 

Den andra respondenten (R2) ger exempel på vad dokumentation kan innehålla som exempelvis 
fotografering, skrivande och andra moment som beskriver en stund eller en situation. 
Respondenten menar på att när dokumentation övergår till att bli pedagogisk ser detta till att  
öppna upp för möjligheten till att reflektera över sitt eget handlande, men även barnens 
synfallsvinklar och beteendemönster. 
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5.1.4 GTLU = Gjort, Lärt, Tänkt, Utvecklat 

R1 beskriver att pedagogisk dokumentation ser till begreppet: GTLU vilket står för ”Gjort, 
Lärt, Tänkt, Utvecklat”. GTLU är ett verktyg som synliggör barnens lärande och 
lärprocesser. R1, menar att dokumentation handlar om observation genom olika metoder som att 
spela in en situation, fotografera en händelse men att den övergår till att vara pedagogisk först 
när den tillämpas i verksamheten för att utveckla förskolan. Detta görs genom att utgå från att 
förskolläraren reflekterar tillsammans med barnen. Vidare menar respondenten att pedagogisk 
dokumentation också kan handla om förhållningssätt, där förskolelärare kan analysera och 
reflektera kring varandras agerande, för att eventuellt kunna ge feedback till varandra som 
förbättrar förskolans kvalitet. R1 använder sig utav det pedagogiska dokumentationsverktyget 
Unikum, ett verktyg som ser till att verksamheten jobbar efter följande riktlinjer: 

 
Varje vecka görs ett utskick på ”Lek- och Lärandebrev” som dokumenterar 
lärandesituationer som erhållits under veckan – genom fotografi och beskrivningar laddas 
detta upp digitalt så att föräldrarna, som får dessa utskick, också kan närvara och komma 
med synpunkter och reflektioner. Sedan följs detta upp i linje med läroplanen som 
tydliggör vad som har varit en utveckling, vad som är ett aktuellt förändringsarbete samt 
vad som behövs göras. Respondenten (R1) menar att framöver är Unikum ett 
bestående pedagogiskt dokumentationsverktyg men där även vanliga dokumentationer 
skall fortgå där bl.a. fotografier blir uppsatta på väggen så att barnen har det 
tillgängligt hela tiden (R1). 

 

 
Sammanfattningsvis så framkom det vid min tolkning att två av respondenterna arbetade 
med Unikum som en del av det pedagogiska dokumentationsarbetet. Respondenterna var 
positiva till verktyget och de beskrev även hur möjligheterna att få mer tid med pedagogisk 
dokumentation ökade, genom att allt är lätt tillgängligt. De menar att det lätt att logga in med 
sina personliga inloggningsuppgifter. F öräldrar också får ta del av d o k u m e n t a t i o n e n  för 
att kunna följa sitt barn samt kommunicera med pedagogerna. De två andra respondenterna 
kände inte till Unikum och menade istället att de mer dokumenterade internt. Föräldrarna fick 
i  stäl let en möjlighet att ta del av barnens vardag och reflektioner genom en 
dokumentationstavla som de har på förskolan. Dokumentationstavlan bestod av bilder, 
fotografier och pratbubblor med barnens egna reflektioner kring en lärprocess. 
 
 
5.1.5 Pedagogisk dokumentation som en ständig process 

De intervjuade pedagogerna beskriver pedagogisk dokumentation som någonting som är 
pågående, en ständig process för att se barnens lärande och att det sker en utveckling. Likheter 

mellan respondenternas svar är att de är överens om att pedagogisk dokumentation blir ett 
framtidsverktyg, som kan vara till nytta både för pedagogerna och för barnen för att synliggöra 
lärprocesserna. Likheter i respondenternas svar är hur de alla uttrycker att pedagogisk 
dokumentation mestadels sker under planerade aktiviteter. 
 
 

 
När man tänker pedagogisk dokumentation så är det någonting som vi själva också 
kan utvecklas i. Att se vad barnen är intresserade av, att kunna följa upp vad barnen är 
intresserade av och att kunna vidareutveckla det. Alltså det att det ska kunna leda 
vidare till någonting och det är även för barnen, för att barnen ska se vad dem har 
gjort, att kunna reflektera, att föräldrar kan vara med och se. Men bara 
dokumentation, det är bilder på väggen, man visar vad man gjort möjligen, men 
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pedagogisk dokumentation det är att vi ska kunna jobbade vidare med det. Att vi kan 
reflektera, se vad barnen är intresserade av, kunna plocka upp vad dem pratar om och 
när det händer grejer, vad kan vi tillföra för att liksom bygga på deras intressen (R4). 
 

 
Förskollärarna anser att om dokumentationen visar förskolans projekt, så belyser den 
pedagogiska dokumentationen ”processen i projektet”. Denna tolkning stämmer överens med 
Lpfö (98/2010, s.15). Där dokumentationen beskrivs som ett arbetsverktyg som möjliggör 
pedagogens följande av barnets förändrade kunnande inom olika områden. Dokumentationen av 
barns lärande är baserad på ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och skapar därmed 
möjligheter för alla involverade blir delaktiga. Det gemensamma för alla respondenter är att 
det är meningsfull information om barnets inlärning som ska vara i fokus när man reflekterar 
kring den pedagogiska dokumentationen.  
 

 
 

5.2 Arbetsformer för att möjliggöra pedagogisk dokumentation i förskolan 
Förskollärare beskriver olika dokumentationsverktyg i arbetssättet med 

dokumentation respektive  pedagogisk dokumentation. Att barnen ska ges möjlighet till 
inkludering och inflytande i  dok u men ta t i one rn a  är något som förskollärare generellt är 

överens om.  En respondent beskriver hur arbetssättet för att möjliggöra pedagogisk 
dokumentation i förskolan kan se ut: 
 

Vi försöker se barnen hela dagen. Genom att vi tränar barnen när de är små så kanske 
inom ett par år nu så kanske det kommer mer sådana barn som blir duktiga på att tala 
om vad dem undrar över och kanske vet lite mera, att inget är rätt inget är fel, jag kan 
säga någonting utan att fröken står och väntar på rätt svar här. Man får gissa och man 
får undra utan att något är fel. (R1). 

 
Det finns många olika sätt att dokumentera på, det vanligaste är via fotografering, 
videoinspelning och anteckningar. Två av respondenterna var aktiva med 
dokumentationsverktyget, Unikum som är ett dokumentationsverktyg på nätet, där varje enskilt 
barn har egna inloggningsuppgifter och föräldrar kan när som helst kan logga in och få tillgång till 
vad som under dagen dokumenterats kring deras av pedagogerna: 

 
Unikum är en benämning på ett nätbaserat dokumentationsverktyg. Unikum har som 
vision att främja ’’ett unikt lärande för unika barn’’ därmed är verktyget anpassat till 

varje barns unika förutsättningar och situation. Unikums uppgift är att göra det att 
anpassa varje enskilt barns lärande i förskolan och skolan genom att ta fram 
lättanvända verktyg på webben för barn, pedagoger och föräldrar. Verktygen ska 
stödja och inspirera hela processen från nyfikenhet, målsättning och planering, till 
aktivitet, upplevelse, bedömning, uppföljning, användning av kunskapen och 
reflektion. Med ”lärande i skolan” menar vi lärande och utveckling hela vägen från 
skolformerna förskola via grundskola och särskola till gymnasium 
(http://www.unikum.net/). 

 
De andra två respondenterna arbetade mer internt med dokumentationen, då de menar att de inte 
har kommit lika långt med hur de ska utveckla metoden pedagogisk dokumentation. Alla fyra 
respondenter har ett gemensamt synsätt om att allt som dokumenteras ska kopplas till 
styrdokument och därmed analyseras lärandet och den utveckling som skett, detta möjliggör en 
fördjupad dialog kring processen. 
 

http://www.unikum.net/


18 
 

Generellt uttryckte förskollärarna att det vanligaste arbetssättet vid dokumentation är att enskilda 
pedagoger dokumenterar i samband med genomförda aktiviteter och lärandesituationer och 
reflekterar kring det de sett och gör en pedagogisk dokumentation. Förskollärarna generellt är 
medvetna om att arbetet med pedagogisk dokumentation ibland blir svårt på grund av tidsbrist, 
men de har förslag på att det bästa är att man är två och gör det tillsammans. De beskriver att det 
annars blir svårt att få det utbyte av tankar som en reflektion och analys erbjuder. 
 
Sammanfattningsvis så är förskollärarna överens om att det vanligaste dokumentationsverktyget 
är Ipad, videofilminspelning, fotografering, anteckningar, observationer, barnintervjuer samt att 
man använder ett dokumentationsunderlag, ett protokoll med exempelvis frågorna: Vad gör 
barnen? Vad säger barnen? Och vad tänker jag kring det här? Tre av respondenterna har kommit 
ett steg längre med dokumentationsverktyget och är aktiva med den externa dokumentation, 
vilket innebär att dem använder sig av bloggar, Unikum, veckobrev samt e-mail för att 
kommunicera med föräldrar och med varandra inom arbetslaget. Två respondenter nämner även 
det arbetssätt som i dagens förskolor börjar försvinna och det är portfoliopärmarna, där man 
dokumenterar och samlar allt i en pärm som underlag för t.ex. utvecklingssamtal med ett enskilt 
barn. 
 

 
5.2.1 Upplevda möjligheter med pedagogisk dokumentation 

Vid analysen framkommer förskollärarnas uppfattningar om upplevda möjligheter med 
pedagogisk dokumentation. En möjlighet är att arbetssättet bidrar till att följa barnens 
lärprocesser då det synliggör barnets förändrade kunnande. Som pedagog kan man följa en 
process av något som varit, dit man vill och sedan hur man går vidare. Genom pedagogisk 
dokumentation kan även pedagoger granska sig själva och sitt arbetssätt, vilket möjliggör att 
verktyget kan ses som användbart för att utvecklas som pedagog. 
 
 
 
5.2.2 Att följa barnens lärprocesser 

Några möjligheter som förskollärarna fann i arbetet med pedagogisk dokumentation är att det är 
ett bra verktyg som synliggör barns förändrade kunnande, barns lärprocesser och att det ger 
Möjlighet till egen reflektion i det arbete man gör. Citatet nedan  v i s a r  hu r  
pedagog i sk dokumentation bidrar till att följa barns lärprocesser. 

 
Möjligheter det är att man får syn på saker som man kanske inte ser när man håller på 
eller är mitt upp i en aktivitet (R4). 

 
Det framkommer också i resultatet att förskollärarna önskar att det fanns mer tid för att arbeta 
med pedagogisk dokumentation, då tiden är begränsad och att det blir kännbart i dagens stora 
barngrupper att gå ifrån för att arbeta med den pedagogiska dokumentationen. Vidare 
framkommer det i resultatet pedagogers behov av att få mer tid och möjligheter för pedagogisk 
dokumentation, vilket gör det lättare att bland annat följa barnens lärprocesser. 
 
 
 
           Den pedagogiska dokumentationen skulle synliggöras på ett annat sätt om det 

fanns mer pedagoger på avdelningen då verksamheten behandlar 21 barn på bara tre 
pedagoger. Detta är inte önskvärt då dessa tillfällen skall ges utrymme för att kunna se 
över barns läroprocesser och för att vidare kunna gå fram i projektet för att barns 
lärande ska kunna utvecklas framåt (R1). 
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R2, menar att pedagogisk dokumentation öppnar upp ögonen och möjliggör att synliggöra 
lärande ur olika perspektiv. Samt att verktyget även synliggör barnens lärande för att sedan skapa 
en större medvetenhet hos pedagoger kring det lärande som har skett. Mottagandet av ett barn 
kan underlättas genom att det finns olika sätt att dokumentera på. Unikum, som respondent (R2) 
också använder i sin verksamhet beskriver hur dokumentationsverktyget möjliggör effektivitet i 
barnens lärande samt att det inkluderar alla inblandade parter, barn- pedagog- förälder i barnets 
utveckling.  
 
 
5.2.3 Att arbeta utifrån läroplanens mål och riktlinjer 

Generellt ser respondenterna att ett arbete med pedagogisk dokumentation handlar om att arbeta 
mot bestämda mål med verksamhetens undervisningskvalitet och barns utvecklande. 
Pedagogerna följer upp dokumentationstavlan, analyserar och sedan i efterhand återkopplar de 
utförda aktiviteterna till läroplanens mål och riktlinjer. Citaten nedan visar exempel på hur 
respondenternas olika tillvägagångssätt beskrivs: 

 
Tillexempel när vi jobbat med temat skuggor… Då har vi bestämt ett material som 
barnen har fått jobba med, sen har vi vidareutvecklat det. Och i efterhand kollar vi 
läroplanens mål, där vi sedan besvarar frågorna: vilka mål är berörda? Vad är det vi har fått 
med? Vilka mål har vi jobbat med? Vi har en mall vi följer och sedan reflekterar vi (R1). 

           Allting vi gör kopplas till läroplanen. I Unikum kan man länka till läroplanen så att man kan     
föra in specifika mål till varje inlägg (R2). 

Man ska egentligen alltid ha ett syfte och hitta läroplansmålen innan man startar igång en 
aktivitet. Man ska inte ta ett kort och sen slänga in ett läroplansmål, vilket ofta sker i 
förskolan. Utan det är väldigt viktigt att man har en tanke innan, för det är då det blir en 
utvecklande lärandesituation. Vi använder läroplanen väldigt ofta och kopplar till det… Det 
gör vi också i Unikum. Till varje lek och lärande brev så kopplar man läroplansmålen. Varje 
vecka så kopplar vi till läroplansmålen och sen använder vi Lpfö när vi sitter och diskuterar. 
Vi har ju reflektionstid några gånger i månaden där man sitter i verksamheten och hjälps åt i 
olika arbetsgrupper. Det är också en tid vi får till att reflektera… Varje vecka kopplar vi till 
läroplansmålen. Vi planerar innan vad det är vi vill uppnå och sen utifrån strävansmålen så 
jobbar vi mot målen.  Vi använder den ganska mycket faktiskt (R3). 

 
Vi plockar inte ut några citat ur läroplanen, utan vi tänker kring den ändå på något vis.. Och 
öppnar upp den om det är så att vi känner att vi inte har fått med något… Vi gör analyser också 
varje termin om just hur långt barnen har kommit, vi har journaler som vi fyller i hur långt dem 
har kommit i alla dem här områdena. I vår kommun jobbar man med journaler då utgår man 
ifrån fyra ämnesområden som vi pratar om, där har vi alltså frågor som är uttagna ur läroplanen, 
kring hur barnen utvecklas. Om barnen tillexempel kan leka, om man anknyter till någon vuxen, 
om barnen leker i triader eller om barnet kan under och överordna sig, om barnen kan 
turordning och lite sådant. Det är sådant som man kan checka av så att man vet att man jobbar 
med området utifrån läroplanen, tillexempel då ’’lek och samspel’’. Och dem är ju uttagna ur 
läroplanen, så istället för att läsa ur läroplanen så använder vi de fyra ämnesområdena och 
frågorna som stöd, så att barnen får det dem ska från läroplanen. Och då kan vi också få syn på 
om vi har jobbat lite mer eller mindre med vissa bitar (R4). 

 
Vid analysen kan jag se hur respondenterna generellt beskriver det som en möjlighet att arbeta 
med styrdokument, Lpfö98/10 i den pedagogiska dokumentationen. Det framkommer likheter 
och skillnader i deras arbetssätt. R1, beskriver exempelvis hur de efter en genomförd aktivitet 
återkopplar till läroplanen, medan R3 beskriver hur man alltid ska ha ett syfte och hitta ett 
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läroplansmål innan (före) man startar igång en aktivitet. R3, belyser hur viktigt det är att man har 
en tanke innan och att man före genomförd aktivitet bör ha ett mål utifrån läroplanen som man i 
den planerade aktiviteten arbetar mot. Vid analysen här framkommer det tydligt hur man kan 
arbeta på olika sätt med läroplanen, utifrån det gemensamma uppdraget vi förskollärare har.  R2 
och R4, poängterar hur man i verksamheten kan arbeta mot läroplanens mål och riktlinjer både 
före- och efter att ett lärande har skett, eller en utveckling hos barnen. 
 
 
5.2.4 Upplevda hinder med pedagogisk dokumentation 

Som verkliga hinder i arbetet med pedagogisk dokumentation framhålls brist på tid, resurser, 
möjlighet till reflektion, utvärdering och uppföljning vilket är avgörande för att en dokumentation 
ska bli till en pedagogisk dokumentation. 
 
 
5.2.5 Tidsbrist 

Generellt upplever alla respondenter pedagogisk dokumentation som mycket mer tidskrävande 
än ”vanlig” dokumentation och att det inte alltid finns tid för reflektion, utvärdering samt 
uppföljning: 

 

         Vi har inte så mycket tid att gå ifrån barnen och ibland så har det även varit mycket 

sjukskrivningar och då faller det bort (R1). 
 
          Att tiden inte räcker till, att man känner att man inte får tid att få till det ibland, det är 

nackdelen. Att driva en aktivitet och samtidigt dokumentera kan bli motigt och 
bristfälligt. Ur dessa perspektiv är befintlig dokumentation bra att ha för att kunna se 
tidigare utfall (R2). 

 
            Tiden är jäkligt svår att få till. Att hinna med och göra dem här reflektionerna 

tillsammans, men sen är det ju också att hitta dem här tillfällena. Det är lätt att man 
kör fast och att man känner sig stressad över att man vill ju vara med barnen, men 
ibland kan man känna det att nu måste jag dokumentera det här bara för att ha 
någonting dokumenterat och det är då inte särskilt pedagogiskt (R3). 

 
           Tid. Att göra, att prioritera att det är viktigt. Att få in det som ett arbetssätt i vardagen.  

Hinder kan vara att det händer någonting som man behöver göra, som att barnen 
kanske inte riktigt samspelar eller att det inte går bra med barnen under tiden man ska 
göra en planerad aktivitet, som man har tänkt att man ska dokumentera kring. Det kan 
vara en svårighet att räcka till. Plus att ibland kan jag tycka om man inte är förberedd, 
eller om man inte har förberett det man ska göra, och tar fram allt material innan, att 
man är färdig med om man nu ska filma eller om man ska fota, eller om man ska 
skriva så att allting finns på plats när man börjar, det kan vara en nackdel att man 
måste gå och hålla på med det. Hämta Ipaden eller hämta kameran för då kan det 
förstöras lite granna det man har tänkt att man ska dokumentera (R4). 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att respondenternas uppfattning om verkliga och reella 
hinder och möjligheter framkommer på ett tydligt sätt. Som verkliga hinder i arbetet med 
pedagogisk dokumentation framhålls brist på tid och den känsliga ”frånvaron” som uppstår om 
man är ensam i en barngrupp och ska hålla i en aktivitet samtidigt som man ska ta kort, filma 
eller anteckna.  Alla respondenter betonar vikten av förberedelse då detta är en förutsättning 
för att få tiden att räcka till och för att möjliggöra arbetet med pedagogisk dokumentation. 
Alla fyra respondenter hade en timme i veckan avsatt tid för att reflektera kring 
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dokumentationen i arbetslaget. En slutsats är den dokumentation som inte utvärderas eller som 
man inte kan reflektera kring går förlorad. Alla respondenter beskriver hur reflektion är en viktig 
förutsättning för att pedagogisk dokumentation som verktyg, ska kunna leda det gemensamma 
arbetet framåt.  

 

I analysen framkommer även att pedagogisk dokumentation är ett kollegialt reflektionsverktyg 
som främjar möjligheten att följa barnens lärprocesser, att kunna utvecklas som pedagog, att 
se saker – situationer – händelser genom nya glasögon samt att hitta strategier för olika arbetssätt 
som möjliggör det att arbeta utifrån läroplanens mål och riktlinjer. 

 
 

5.3 Förskollärarnas beskrivning av hur arbetet med pedagogisk 

dokumentation utvecklar verksamheten  

Skolverket (2015, s.15) framhåller att den pedagogiska dokumentationen är viktig för att behålla 
den professionella standarden på verksamheten. Dokumentationen ska vara en hjälp till att stödja 

barns lärprocesser och leda verksamheten framåt.  
 
 
5.3.1 Pedagogisk dokumentation utvecklar verksamheten 

Det framkommer i min analys att tre av fyra respondenter menar att pedagogisk dokumentation 
tillför en rad positiva aspekter, bl.a. hur man genom att reflektera, analysera och följa upp, 
samt 

utvärdera dokumentationer kan säkerställa att fel inte upprepas. Pedagogisk dokumentation tillför 
en ökad medvetenhet hos barn såväl som hos pedagoger. Citaten nedan visar olika synsätt på 
hur pedagogisk dokumentation utvecklar verksamheten: 
 
 

            Vi känner att pedagogisk dokumentation utvecklar verksamheten och för den framåt 
och att man får syn på att man bedriver verksamheten efter barnens intresse, det är 
där man får med sig barnen på ett bra sätt (R1).  

 
             Det beror på hur man jobbar. Dokumenterar man allting men aldrig reflekterar eller 

gör det till en pedagogisk dokumentation så gör dokumentationen ingenting med 
verksamheten (R2). 

 
Detta kan även underlätta för nyutbildade pedagoger som kan gå igenom tidigare 
dokumentation och iscensätta sig själva i verksamheten för att kvalitetssäkra det 
utvecklande som skall göras. Vi har jobbat mycket på APT möten, Arbetsplats 
träffmöten… där har vi jobbat ganska mycket i arbetslaget för att få ihop alla så att 
man är på samma nivå och att man tänker på ungefär samma sätt och just att få in mer 
av det här positiva tänket kring att dokumentera. Att man börjar i små steg.. och att 
man inte börjar med allt på en gång. Det är därför vi kör Unikum i små steg, vi börjar 
med lek och lärande brev, sen har vi lagt till utvecklingssamtals mallen och att man 
lägger på lite hela tiden, då känns det inte så stort heller. Men det kräver mycket tid 
(R3). 

 
 
I analysen framkommer det att de finns reella hinder i arbetet med pedagogisk dokumentation, 
men de upplevda hindren skiljer sig åt mellan respondenterna. Möjligheter med pedagogisk 
dokumentation identifierade tre av fyra respondenter. En respondent (R1) menar att man genom 
pedagogisk dokumentation kan se att man bedriver verksamheten utifrån barnens intressen och 
menar att pedagogisk dokumentation utvecklar verksamheten och för den framåt, genom att vi 
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synliggör det som pågår i verksamheten. Respondenten (R4) menar att pedagogisk 
dokumentation egentligen inte är ett nödvändigt verktyg som utvecklar verksamheten särskilt 
avsevärt: 

 

Ska jag vara ärlig? Nej… jag tycker inte det egentligen. För man är med barn hela 
tiden... alltså... man är ju så här, att visa intresse för barns tankar och utmana barn… 
det kan man ju göra även utan den här dokumentationen. Egentligen. (R4). 

 

 
 

Sammanfattningsvis menar respondenten (R4) att det som är aktuellt för stunden är det som är 
sanningsenligt. R4 anser att det inte går att dela ut verktyg som sätter barn på prov för att 
sedan dokumentera dem samtidigt som pedagogerna skall tillbringa tid med dem, tid för att 
utveckla dem. Respondenten menar på att det blir ett halvgjort arbete. Pedagogisk 
dokumentation skulle snarare stjälpa verksamheten än hjälpa. Respondenten menar att 
dokumentation i sig är viktigt men tar inte upp samma mängd tid som pedagogisk 
dokumentation. R2, menar att pedagogisk dokumentation förutsätter reflektion, vilket R2 
menar är avgörande för hur arbetet med pedagogisk dokumentation utvecklar verksamheten.  
Möjligheterna med pedagogisk dokumentation är att verktyget upplevs som något positivt av tre 
av fyra respondenter och att det är ett bra arbetssätt att arbeta med utifrån verksamhetens mål 
och intentioner. 
 
 
 
5.3.2 Pedagogisk dokumentation och etiska aspekter 

Det finns fler positiva aspekter av pedagogisk dokumentation: som att verktyget kan öka 
självkänsla hos barnen. Dessvärre finns också farhågor, som den fjärde respondenten belyser. 

Respondenten menar att det är viktigt att alltid jobba på ett sätt som stärker barnens självkänsla. 
Dessvärre kan pedagogisk dokumentation förhindra detta genom att man ibland iakttar ett 
barn i ett experiment och skapar då en medvetenhet hos barnet som kan bli otryggt. Barnet 
kan känna att det blir övervakat via pedagogisk dokumentation.   Den fjärde respondenten 
beskriver med egna ord den etiska aspekten: 
 

 
Vi väljer ju ut vad som ska dokumenteras. Och i portfoliopärmarna, det är 
liksom deras pärm. De får välja några bilder att prata om och sedan kan bilderna 
läggas i pärmen. Det som kommer upp på väggen, där får dem inte välja, där har vi 
pedagoger valt. Och på dem bilderna så är det inte fokus på ansikten, utan mer på 
det dem gjort. Där är dem inte så viktiga, kanske mer att deras namn står med, vad 
de kanske pratar om och vem som säger vad. Där är leken eller det som händer mer i 
fokus, det är olika (R4). 

 
Förskollärarna skall alltid jobba med sin egen pedagogiska grundsyn på barnet. De skall tro på det 
kompetenta barnet som en individ genom att motivera och uppmuntra barnet till att våga vara 
sig själv, våga misslyckas. Detta är väldigt viktigt under observationen i pedagogisk 
dokumentation. Om barnet känner att han/hon har tillit att våga vara sig själv och agera därefter 
blir observations resultat med stor sannolikhet mer sanningsenligt. Självkänsla är kopplat till 
trygghet och om observationen, som en del i pedagogisk dokumentation, skapar otrygghet 
påverkar detta barnets självkänsla och utgör därför inget bra utgångsläge att arbete med. 
Alla pedagoger uttrycker tyngden i att vara närvarande, men den pedagogiska 
dokumentationen kan störa kopplingen mellan närvaro och delaktighet (om förskollärarna 
börjar fokusera för mycket på observationen istället för barnet), samt att det finns en risk i att 
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skapa en fel tolkning av barnets upplevelser, då man exempelvis: genom en bild inte kan se 
hur barnet faktiskt känner, om det upplevde en aktivitet som rolig eller inte. 
 
Generellt har respondenterna ett formulär och blanketter som de skickar ut till föräldrar varje 
termin, där finns det frågor som föräldrarna får fylla i, frågor som, får mitt barn vara med på 
andras dokumentationer? Får mitt barn vara med på kort? Det är föräldrarna som fyller i dessa 
blanketter. ”Vi får hoppas att barnen får vara med och bestämma men det är ju vårdnadshavaren 

som fyller i blanketterna’’ beskriver respondent (R3). Citatet nedan visar ett exempel på en etisk 
aspekt kring pedagogisk dokumentation: 
 

Respektera alltid och fråga alltid barnen om du exempelvis ska göra en intervju inför 

ett utvecklingssamtal då förklara vad det är du ska göra, tillexempel att du ska 

träffa mamma och pappa... Sedan kan du fråga om du får fråga lite frågor och säger då 

barnet nej, då är det viktigt att respektera barnets svar. Istället kan man fråga: går det 

bra om jag frågar dig en annan dag istället? Oftast svarar då barnen ja. Ibland får man 

hålla på ett tag innan man ens får till en intervju. Det är viktigt att barnen känner sig 

respekterade. Det är viktigt att fråga barnen och barnen svarar oftast då ganska 

ärligt (R3). 

 
Sammanfattningsvis beskriver respondenten genom detta citat ett etiskt tänkande kring 
pedagogisk dokumentation och dess olika dokumentationsformer. Generellt så beskriver samtliga 
respondenter hur barns reflektioner och delaktighet är av vikt vid pedagogiska dokumentationer. 
Respondenterna visar också ett stort behov av att få samtala och reflektera i arbetslaget 
tillsammans med sina kollegor kring etiska aspekter, för att arbetet med pedagogisk 
dokumentation ska kunna bidra till att utveckla verksamheten. Men även för att inte kränka något 
barn. 
 

 
 

5.4 Sammanfattning av intervjuer 

Tre av fyra respondenter är positiva till pedagogisk dokumentation medan den fjärde 
respondenten ser farhågor med pedagogisk dokumentation som de andra inte nämner lika tydligt. 
Analysen av intervjuerna belyser att den pedagogiska dokumentationen är ett bra verktyg som 
kartlägger hur förskollärarna arbetar i verksamheten och med barnen, samt vilka aktiviteter och 
lärande som ger barnen den bästa utvecklingen. De positiva sidorna med pedagogisk 
dokumentation är att förskollärarna får arbeta med barnen genom olika aktiviteter och 
experiment. Dessa aktiviteter och experiment ger möjlighet till observation som i sin tur kan 
belysa barnens intresse och delaktighet i teamwork som är viktiga delar som formar bra arbetssätt 
för att tillämpa god utveckling av barnens självkänsla. De tre respondenterna som är positiva till 
pedagogisk dokumentation menar att arbetssättet kan utveckla barnens självkänsla och identitet 
genom att barnen får utmana sig själva och skapa egna erfarenheter. Pedagogisk dokumentation 
kan också ha positiva funktioner för förskollärarna, så att de kan följa utvecklingen av sitt egna 
arbetssätt för att kunna optimera sitt eget lärande och kvaliteten på det som lärs ut till barnen. 
Det negativa med pedagogisk dokumentation är de varningstecken som kan förkomma om 
barnet riskerar kränkning i form av att barnet själv inte får bestämma om barnet vill medverka 
eller inte och känner sig liten och minimerad som individ. Detta kan ske om barnet inte kan få 
uttrycka sig i sitt eget forum och iscensätts i ett annat som förskollärarna vill observera. 
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6. Diskussion 

Det här avsnittet inleds med en metoddiskussion där jag kritiskt granskar min valda metod med 
dess svagheter och styrkor. Vidare följer en diskussion av urval, genomförande och analys. 
Därefter följer en diskussion av mitt resultat utifrån syfte och frågeställningar och i relation till 
tidigare forskning och annan litteratur som behandlas i bakgrundskapitlet. Därefter kommer mina 
reflektioner kring min kommande yrkesroll. Kapitlet avslutas med en reflektion där några förslag 
på vidare forskning tas upp. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Valet av kvalitativ intervju som metod för studien var enligt mig ett lämpligt val för att nå mitt 
syfte med studien.  Jag anser att mitt syfte och mina frågeställningar blev besvarade utifrån den 
kvalitativa intervjumetoden, då syftet med metoden är att genom intervju få fler synvinklar 
på ett fenomen (Bryman, 2008, s.362). Därmed anser jag även att studien har en god validitet. Jag 
valde även en fenomenografisk ansats för att få kunskap om förskollärarnas erfarenheter och 
upplevelser av ämnet jag valt. Eftersom min undersökning är begränsad till fyra intervjupersoner 
kan man inte se resultatet som generaliserbart. Jag ställde samma frågor till alla intervjupersoner, 
med öppna möjligheter för svarsalternativ. Det gjordes för att få en struktur vid intervjun, så att vi 
inte svävade iväg utan höll oss till ämnet och för att intervjupersonerna skulle få reflektera kring 
ämnet pedagogisk dokumentation i förskolan. Jag var objektiv som intervjuare, detta för att 
inte påverka mina intervjudeltagares svar, inget svar är rätt eller fel, utan de besvarade frågan 
om sina upplevelser och erfarenheter. Därmed anser jag att studien har en god reliabilitet och 
validitet. 
 
Det finns dock nackdelar med denna metod, t.ex. att resultatet av intervjun kan variera beroende 
på intervjupersonens egen uppfattning, hur intervjupersonen ställer frågan/på vilket sätt men 
också vilka frågor man väljer att ställa, exempelvis så valde jag att ha en strukturerad intervjuform 
där mina intervjufrågor var öppna och inte ledande. Jag uteslöt ledande frågor så som ja och nej 
frågor. Detta för att jag inte var ute efter rätt eller fel svar, men också för att inte påverka 
intervjudeltagarens svar, jag ville komma åt mina intervjudeltagares egna uppfattningar, 
beskrivningar och erfarenheter inom området jag valde att fördjupa mig i. Det finns även en 
skillnad i hur öppet intervjudeltagarna svarar på frågorna då t.ex. en del personer pratar mer och 
andra pratar mindre, vilket jag upplevde då olika intervjupersoner svarade olika omfattande på 
frågorna. Några svarade kort och gav ett direkt svar medan andra kunde sväva bort från 
frågan och tänka en längre stund. Jag fick då leda samtalet tillbaka till frågans ursprung. 
Nackdelen med en kvalitativ intervjumetod kan också vara att det finns en risk för att 
intervjupersonerna svarar på frågor som de tror att jag önskar svar på, något som även Kvale 
(2007, s. 259) framhåller som en risk genom att ’’en kvalitativ forskningsintervju är flexibel, 
känslig för sammanhanget och beroende av det personliga samspelet mellan intervjuare och 
intervjuad’’.  
 
Min upplevelse är att jag ibland fick repetera mina frågor när jag ställde dem. Det är av vikt 
hur man ställer frågan, att intervjufrågorna är välformulerade så att man undviker 
missförstånd. En annan risk är att intervjupersonen vill svara rätt, detta fick jag uppleva då några 
av intervjupersonerna efter utförda intervjuer frågade, ’’har jag svarat rätt?’’. Utifrån min 
föreställning som jag hade vid mitt urval, om att förskollärare skulle vara mer insatta än 
barnskötare och övrig personal (extra resurser) då förskollärare har en akademisk utbildning i 
pedagogik och därmed skulle vara mer insatta i arbetssättet med pedagogisk dokumentation, 
anser jag att denna föreställning också besannades – de intervjuade förskollärarna visste vad 
dem pratade om. Alla arbetade med pedagogisk dokumentation, den största skillnaden var i hur 
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dem återberättade sitt arbetssätt. Jag har tolkat det som att det finns en viss osäkerhet hos de 
intervjuade förskollärarna i och om de gör rätt. Ett svar på det kan vara att det största upplevda 
hindret i arbetssättet med pedagogisk dokumentation är tidsbrist, därmed saknar förskollärare tid 
för att reflektera tillsammans med sina arbetskollegor och chefer för att själva få feedback men 
också att ge varandra respons och bekräftelse. Det finns ett uttalat önskemål om detta från alla 
mina respondenter. Till min förvåning kan jag se att förskollärare behöver mer feedback på det 
dem gör, att bli sedda och bekräftade, uppmuntran och stöttning i deras arbete är ett behov som 
de enligt min tolkning uttryckte. Mina intervjufrågor var många och nu i efterhand ser jag 
förbättringsområden, t ex kunde jag ha valt att ha mycket färre frågor men mer omfattande. 
 
 

 
6.1.1 Urval  

För att kunna genomföra de tänkta intervjuerna gjordes ett lämplighetsurval. Respondenterna var 
utbildade förskollärare med olika lång arbetslivserfarenhet inom yrket, som kunde bistå med sin 
syn på pedagogisk dokumentation genom att de ansåg sig arbeta aktivt med pedagogisk 
dokumentation. Detta ger en bra grund till att besvara mitt syfte och frågeställningar med studien. 
Fördelen med att intervjua fyra olika förskollärare från olika förskolor och olika kommuner är att 
svaren kan jämföras och ger oss en större inblick i hur förskollärare från olika förskolor och 
kommuner upplever arbetet med pedagogisk dokumentation. Kvale (2007, s. 97) poängterar att 
’’Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du vill veta’’. Med det menar 
författaren att antalet nödvändiga intervjupersoner beror på undersökningens syfte. Av de sju 
samtal som gjordes tackade fyra personer ja till en intervju och de resterande samtal som gjordes 
fick jag ett nej till svar med en tydlig motivering om att ’’vi hinner inte vara med på din intervju, 
tyvärr’’ eller att ’’vi jobbar inte med pedagogisk dokumentation’’. Jag är medveten om att det hade 
varit intressant att intervjua även de pedagoger som tackade nej på grund av tidsbrist eller på 
grund av att de inte arbetade med pedagogisk dokumentation för att få ett annat perspektiv på 
förskollärares arbete med pedagogisk dokumentation. På grund av egen tidsbrist och 
undersökningens syfte så var detta inte aktuellt. Detta kan istället kunna vara förslag på en ny 
undersökning inom samma område. Trovärdigheten och tillförlitligheten är relativt hög i 
kombination med de intervjupersoner jag valt, alltså förskollärare som aktivt anser sig arbeta 
med pedagogisk dokumentation på ett eller annat sätt. 
  

 
6.1.2 Genomförande och analys 

För att kunna genomföra intervjuerna krävdes ett tydligt frågeschema som skapade strukturerade 
intervjuer. Kvale (2007, s. 47) beskriver att en intervju är en relation mellan två personer som 
samtalar om ett ämne av gemensamt intresse. Intervjufrågorna (Bilaga 1) förbereddes utifrån mitt 
syfte och frågeställningar och därefter granskades av min handledare som godkände 
intervjufrågorna utifrån studiens relevans och etiskt övervägande. I och med att jag hade cirka 
tjugo frågor, vilket är många frågor, så ökade jag respondenternas trovärdighet i intervjusvaren 
genom att ha väl formulerade frågor som stämmer med syftet och frågeställningarna. Jag 
hade även följdfrågor som tillkom under intervjun. Innan intervjuerna och innan 
intervjufrågorna skrevs såg jag som intervjuare till att vara påläst inom ämnet, genom tidigare 
forskning, litteratur samt att jag gick på förskollärarnas rikskonferens den femte november 2015, 
med innehåll av föreläsning om pedagogisk dokumentation. Varför just dessa intervjufrågor valts 
grundar sig på tolkning av tidigare forskning och litteratur i bakgrundskapitlet samt med 
utgångspunkt från mina frågeställningar. 

 
Under intervjuerna som genomfördes använde jag mig enbart av ljudinspelning, detta för att i 
efterhand under transkriberingen lättare kunna  analysera svaren, ingen viktig information 
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försvinner och samtalet flöt på bra. Deltagarna tillfrågades och godkände att samtalet kunde 
spelas in. Under transkriberingen av intervjuerna så lyssnade jag noga igenom alla intervjuer och 
överförde det insamlade materialet ordagrant i ett skriftligt dokument på datorn. Jag 
kategoriserade citat ur intervjuerna under rubriker för att tydligt kunna urskilja likheter och 
skillnader. Därefter plockade jag ut de citat som var baserade på mina forskningsfrågor som jag 
sedan drog slutsatser av. En nackdel med ljudinspelning som metod är att transkriberingen har 
tagit mycket tid, då ett samtal på cirka 50 minuter tar fyra timmar att transkribera från samtal till 
text. Transkription är med andra ord en översättning enligt författaren Bryman, (2008, s.165). 
Fördelen med den direkta översättningen är att allt som sagts finns i text och man lättare kan 
välja ut citat i kombination med egen tolkning vid en analys. Det insamlade materialet blir till 
större del exakt och i samband med detta ökar tillförlitligheten dvs. reliabiliteten. 
 
 
 

6.2 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt diskuteras resultatet av studien med utgångspunkt från syftet som har varit att ta 
reda på några förskollärares uppfattningar om begreppet pedagogisk dokumentation samt vilka 
möjligheter respektive hinder förskollärare upplever samt på vilka sätt arbetssättet påverkar 
verksamheten. Mina intervjusvar har delats upp i tre huvudområden som besvarar 
frågeställningarna. 

 

 

 

 

6.2.1 Förskollärares definitioner av begreppet pedagogisk dokumentation 

respektive dokumentation 

Palmer (2012, s. 21) menar att pedagogisk dokumentation beskriver hur förskolor skall jobba 
med ”uppföljning, utvärdering och utveckling av barn där det kompetenta barnet skall få 
kvalitetsutbildning genom språk och kommunikation i form av dialog och observation.” 
Intervjuresultatet indikerade, att begreppet pedagogisk dokumentation är ett utvärderingsverktyg 
som skall skapa förståelse för barns utveckling, förändringsprocesser samt att det skall främja 
barnens kunskapssökande och mottagande av lärande. Respondenterna menar då att 
dokumentation endast är ett verktyg som skapar ett tillbakablickande medan pedagogisk 
dokumentation ett verktyg som skapar dialog mellan barn och förskollärare. 
 
En slutsats jag kommit fram till är att respondenterna är eniga om att det är en skillnad i 
begreppen dokumentation och pedagogisk dokumentation. Respondenterna beskriver att man 
tidigare dokumenterade det barnen gjorde i syfte att visa vad de gjort under dagen. Portfolio 
var t i d i g a r e  ett vanligt förekommande dokumentationsverktyg, där pedagogerna sparade 
barnets första teckning, hand- och fotavtryck. Detta ifrågasattes av förskollärarna då de 
resonerade om för vems skull man gjorde denna typ av dokumentation. Det var mer för 
föräldrarnas skull och för att barnet skulle få med sig portfolion när det slutade på förskolan.  
Idag anser förskollärarna att denna typ av dokumentation kan föräldrar göra hemma. Tidigare var 
det även vanligt att man tog bilder på enskilda barn och då framförallt ansiktsbilder eller 
porträttbilder. Idag menar respondenterna att man fotograferar barnet enbart under olika 
lärandeprocesser, barnet hamnar inte i fokus på bilden. Istället är det lärandet och processen 
som är i fokus vid dokumentationen.  
 
Dokumentationsformerna ser idag olika ut och varför något dokumenteras beskriver de olika 
respondenterna ganska snarlikt. Enligt läroplanen för förskolan är syftet med dokumentation 
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att tydliggöra en process och för att leda till utveckling, samt att följa barnets förändring i 
kunnandet inom olika områden (Lpfö, 98/10 s.15). Detta är l i k t y d i g t  m e d  det resultat 
jag fått av de respondenter jag intervjuat. Det jag kommit fram till är att en dokumentation 
inte är pedagogisk förrän man har reflekterat över den med andra verksamma pedagoger eller 
barn. För mig är skillnaden tydlig utifrån mitt resultat att dokumentation är när vi skriver, 
fotar, filmar det vi observerar. När vi sedan reflekterar och analyserar samt sätter det i ett 
sammanhang och funderar över hur vi kan gå vidare – först då blir det en pedagogisk 
dokumentation, detta styrker även Åberg och Lenz Taguchi (2012, s. 20). 
 

 
6.2.2 Arbetsformer för att möjliggöra pedagogisk dokumentation i förskolan   

Tre av fyra respondenter anser att det är lättare att genomföra en förändringsprocess genom att 
öppna upp för egna reflektioner i samband med pedagogisk dokumentation men också a t t  
styra gentemot önskade mål och resultat (Palmer,  2012, s. 14). Palmer (2012, s. 14) menar 
att pedagogisk dokumentation utgår från att skapa möjligheter som gör att förskollärarna skall 
kunna se på de olika situationerna som kan uppkomma i verksamheten ur olika infallsvinklar 
(Palmer, 2012, s. 26). Respondenterna styrker detta genom att förklara hur förskollärarna 
enklare kan genomföra förändringsarbeten via den pedagogiska dokumentationen och därmed 
styra förändringsprocessen genom en utveckling framåt. 

 
I denna studie säger sig respondenterna använda sig av pedagogisk dokumentation som ett 
hjälpverktyg för att utvärdera, genomföra samt implementera rutiner och förhållningssätt. 

Dokumentationen är därför ett stöd för att kunna genomföra korrekta utvärderingar. Genom 
dokumentationer går det att blicka tillbaka på situationer och lärande som antingen har varit 
framgångsrikt eller misslyckats (Åsén & Vallberg, 2012, s. 20-21). Specifikt är pedagogisk 
dokumentation i n t e  b a r a  ett verktyg som hjälper barnen till egenreflektion utan synliggör 
även förskollärarnas arbetssätt och utmanar deras roll som yrkesverksamma. Utgångspunkten 
med pedagogisk dokumentation syftar därför till att förbättra kommunikationen genom 
reflektion, dialog och diskussion. Genom pedagogisk dokumentation finns en bestående grund 
som förklarar barnens mottagande för lärande, dvs. hur barnen tar emot information och lär 
sig. 

 
Den fjärde respondenten menar istället att det finns skillnader på situationer, då en situation 
aldrig är lik den andre. Respondenten menade också på att det är betydelsefullt att barnen får 

möjlighet att reflektera över sig själva, men att iscensatta situationer för observationens skull 
kan skapa en press på barnet som utgör att de insamlade observationsresultaten blir falska. 
Detta kan i sin tur indikera att förskollärarna skall ha ett visst förhållningssätt som blir fel 
gentemot barnet om det som observerats gett falska resultat. Utvärderingsverktyget kan 
också frånta det genuina intresset förskollärarna skall ha för barnets välmående genom att de 
skulle ge för mycket fokus på barnets utveckling (Lindgren & Sparrman, 2003, s. 67ff). 
 
Förskolechefen ska enligt skollagen leda och samordna det pedagogiska arbetet, därmed också se 
till att kompetenta förskollärare bedriver en undervisning som främjar barnens utveckling, 
inflytande och lärande (Skolverket, 2012, s.40). Många av dagens förskolor erbjuds 
kompetensutveckling inom området pedagogisk dokumentation, men det förväntas av 
personalen/förskollärare att själva ta initiativ till att det ska ske. En förskolechef ska leda och 
stötta sin personal samt erbjuda kompetensutveckling kontinuerligt (Skolverket, 2012, s.43) 
och kompetensutveckling förespråkas i arbetet med pedagogisk dokumentation. Pedagoger bör få 
tid för att verkligen sätta sig in i barnens utveckling och lärandeprocesser, detta bör enligt min 
mening prioriteras. 
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6.2.3 Förskollärares beskrivning av hur arbetet med pedagogisk dokumentation 

utvecklar verksamheten 

Det framkommer i resultatet att förskolelärarna upplever att de förutsättningar som skapas 
genom pedagogisk dokumentation ger möjlighet till ett fördjupat arbete med läroplanen 
(Lpfö98/10). Det ger möjlighet att kartlägga delar i verksamhetens målområden som 
språkförmågor, kommunikationsförmågor och övriga lärandemoment (Palmer, 2012, s. 2ff). 
Pedagogisk dokumentation ger en helhetsbild av barnets utveckling som därmed utgör ett stöd 
för förskollärarna så att de skall kunna tillämpa bra arbetsmetoder som skapar bra förutsättningar 
för lärande och vidare utveckling (Lindgren & Sparrman, 2003, s.59ff). Respondenterna är eniga 
kring tanken om att pedagogisk dokumentation skall ge alla barn lika förutsättningar för 
utveckling. De hinder som kan följa och negativt påverka verksamheten är den etiska aspekten. 
Via ett iscensättande, för observationssyfte, kan barnen känna sig kränkta. Vill barnen bli 
fotograferade? Vill barnen verkligen bli inspelade? Är detta m ö j l i g e n  något som 
förskolläraren tar förgivet? Detta kan därför påverka etiska aspekter av verksamheten, där 
frågor om kränkning och synen på barnet blir aktuella. Har förskollärarna ett genomtänkt 
etiskt förhållningssätt eller tar de sig makten att bestämma över barnen? 

 

Synen på barnet kan på så sätt ses som passiv och individbaserad istället för att förskollärarna 
skall se alla barn som kompetenta och aktiva i sitt eget lärande. Förskollärarna skall jobba med 
synen på barnet som kompetent i sin egen självförståelse och utveckling och lita på barnets eget 
inflytande. Det betyder att barnen själva skall kunna avgöra om de vill vara en del av en 
dokumentation, som t.ex. en intervju eller inte. I fall där barnen inte vill vara delaktiga i 
exempelvis en observation men ändå blir det, gör att dokumentation blir negativ. Den blir 
negativ då den kan exkludera och peka ut istället för att öppna upp till reflektion mellan pedagog 
- barn.  
 
En annan negativ aspekt är också att pedagogerna blir mer frånvarande. Lärarna är inte lika 
närvarande i det som händer i  b a r n g r u p p e n  då dokumentationen tar för mycket tid. 
Förskollärarna skall alltid ha i åtanke att den pedagogiska dokumentationen skall bedöma barns 
utveckling och lärande interaktivt och relationellt i samspel med omgivningen i verksamheten 
(Palmer, 2012, s. 3ff). Skolverket (2015, s. 18) stödjer (Palmer, 2012, s. 3ff) och beskriver hur 
dokumentationen blir till en utgångspunkt för fortsatt lärande först då den har bearbetats i 
verksamheten av både barnen och personalen. Det möjliggör för alla som har varit med om en 
upplevelse, barn som vuxna, att vara delaktiga i och ”återbesöka” händelsen (Skolverket, 2015, 
s.18). Genom bilder, ljud- och videoinspelningar kan man återuppleva en situation och g e  
möjligheter för ett fortsatt arbete. ’’Pedagogisk dokumentation skapar på så sätt förbindelser 
mellan det som hänt, nuet och det som är på väg att hända – den sätter saker i rörelse mot 
framtiden samtidigt som den innebär en reflektion över det som varit’’ (Skolverket, 2015, s.18). 
 
 
 
6.3 Avslutande reflektion för kommande yrkesroll 

Palmer (2012, s. 262) menar att det finns många sätt att dokumentera på. I Sverige har det blivit 
”trendigt” att använda den pedagogiska dokumentation som förknippas med Reggio Emilia- 
pedagogiken. Ambitionen med den svenska förskoleverksamheten är att den ska drivas 
professionellt med högra krav på förskollärarna. Det är bra om förskollärarna visar närvaro 
och följer riktlinjer som har fokus på barnet. På så sätt skall de kunna uppfylla det som är i linje 
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med verksamhetens önskade resultat. Barn i förskolan ska utveckla olika typer av kunnande 
och förmågor (Palmer, 2012, s. 263) där den pedagogiska dokumentationen inte skall vara ett 
bedömningsverktyg av det enskilda barnet.  Den oro som är kring pedagogisk dokumentation 
som ett verktyg för att analysera och reflektera kring barns utveckling och lärande är hur man vid 
dokumenterandet förhåller sig till etiska aspekter för att säkra att verktyget inte används på ett 
utpekande och kränkande sätt. Pedagogisk dokumentation skall fungera som ett 
reflektionsverktyg dä r  förskollärare tillsammans med övriga pedagoger ges möjlighet till 
reflektion samt att barnen får möjlighet till inflytande och delaktighet i verksamheten. Detta 
synsätt som Palmer (2012, s. 260) belyser stämmer överens med hur förskollärare faktiskt 
genom reflektion arbetar med pedagogisk dokumentation. 

 
Studiens resultat stämmer överens med tidigare studier och pekar på att riskerna med att 
pedagogisk dokumentation skulle kunna bli ett etiskt oreflekterat bedömningsverktyg, vilket 
skulle kunna kränka det enskilda barnet. Som ett bedömningsverktyg kan pedagogisk 
dokumentation påverka barnets självkänsla negativt. Däremot konkluderar också tidigare studier 
och de kvalitativa intervjuer som gjorts att förskollärarna och förskoleverksamheten aktivt 
arbetar med att utveckla det kompetenta barnet och stärka deras självkänsla. Detta möjliggörs 
genom pedagogisk dokumentation då den bistår med rutiner som ser till att utveckla 
verksamheten. Därmed kan förskoleverksamheten ständigt förbättra sitt eget förhållningssätt 
och lärande genom den reflektion som tillkommer via pedagogisk dokumentation.   På så sätt är 
pedagogisk dokumentation som ett verktyg generellt sett positivt och medför en god utveckling 
av förskoleverksamheten. Det är just den funktionen pedagogisk dokumentation ska ha, det ska 
vara ett förhållningssätt, något som sker naturligt i vårt arbete för att man ska kunna 
fullfölja sitt uppdrag och arbeta mot läroplanens strävansmål. 

 
Studien har gett mig insikter som blir av betydelse för min kommande yrkesroll. Jag har lärt mig 
att det finns olika tolkningar av vad pedagogisk dokumentation är, hur man ska arbeta med det 

och på vilket sätt det är av betydelse för verksamheten. Jag vill ta vara på samtalet, reflektionen 
och analysen som en grundförutsättning för att implementera verktyget som ett naturligt 
förhållningssätt, för en likvärdig utbildning som vi utbildade förskollärare har, som uppdrag att 
bedriva gentemot de barn som vi möter i förskolan. 
 

 

7.  Förslag på vidare forskning 
Genom resultatet av min studie så ser jag vikten av att pedagoger, oavsett utbildning, har 
kompetens inom pedagogisk dokumentation för att kunna arbeta utifrån läroplanens mål och 
riktlinjer mot en likvärdig förskola. Jag har funderat på hur kompetensen för att möjliggöra 
pedagogiska dokumentationer ser ut hos andra pedagoger med en annan utbildning, t.ex. hos 
barnskötare? Denna studie belyser fördelar och nackdelar med pedagogisk dokumentation ur 
förskollärarnas synvinkel samt hur förskoleverksamheten kan jobba med pedagogisk 
dokumentation som verktyg. Vidare forskning borde studera områdets ”varningszoner” och 
orosmoment,  för at t  säkra  att verktyget inte används på ett utpekande och kränkande sätt.  
Förslagsvis borde framtida studier fokusera på alternativa metoder inom pedagogisk 
dokumentation, där man undersöker hur väl man tar hänsyn till de etiska aspekterna. Det vore 
även intressant att undersöka hur dokumentation och pedagogisk dokumentation ser ut för barn i 
behov av särskilt stöd.  
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Bilaga 1. Informationsbrev 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2015-12-10 

 
Förfrågan om deltagande 

Under höstterminen 2015 ska jag skriva mitt examensarbete inom lärarprogrammet vid Högskolan 
Dalarna inom kompetensområdet Lärares profession. Min undersökning kommer att handla om, pedagogisk 
dokumentation och jag kommer att använda mig av en kvalitativ intervju som metod för min datainsamling. Du 
tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 
Undersökningens syfte och innehåll 
Syftet med min undersökning är att skapa kunskap om några förskollärares arbete med pedagogisk 
dokumentation. Vilka likheter och olikheter finner vi i uppfattningar om pedagogisk dokumentation samt vilka 
möjligheter och hinder uttalar olika pedagoger kring det gemensamma uppdraget pedagogisk 
dokumentation. Området är viktigt att undersöka för att belysa förskollärares olika uppfattningar kring 
uppdraget pedagogisk dokumentation och jag ser fram mot ditt deltagande. 

 
Genomförande 

Jag har planerat att intervjua förskollärare från olika förskolor samt olika kommuner i undersökningen. 
Ditt deltagande kommer att innebära en intervju som tar cirka 60 min. Undersökningen kommer att 
presenteras i form av en uppsats som ventileras i sedvanlig ordning vid Högskolan Dalarna. Du kommer att 
kunna ta del av undersökningens resultat i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna och publiceras i DIVA- 
databasen. Om deltagarna vill kan de få tillgång till den färdiga uppsatsen. 
 
Det insamlade materialet kommer att bearbetas av mig själv. Din identitet som deltagare kommer inte att röjas, 
inte heller vilken förskola undersökningen har gjorts vid. Insamlade data förvaras hos undertecknad och kommer 
endast att hanteras av mig. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 
ditt deltagande utan närmare motivering. Om du som är tillfrågad avstår från att delta, eller avbryter ditt 
deltagande så kommer detta inte att påverka det fortsatta arbetet med undersökningen. 

 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

 
Falun        / 2015 Södertälje / 2015 
 
                                                                                         
  
                                                                                                             

Elin Eriksson                                                                                           Amina Hadrovic 

Handledare, Högskolan Dalarna                                                           Student, Högskolan Dalarna 

79 143 Falun 151 47 Södertälje 
     
 
E-post: ees@du.se                                                                         E-post: v12amiar@du.se   
 

Tel: 023-77 80 89 
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Bilaga 2.  Intervjufrågor 
 

• Namn? 

• Ålder? 
• Arbetsplats? 

• Befattning? 
• Erfarenhet inom yrket? 

• Hur länge har du arbetat inom denna verksamhet? 
 

 
 

• Hur ser du på begreppet Pedagogisk dokumentation respektive dokumentation? 

• När blir en dokumentation till just en pedagogisk dokumentation? 
• Beskriv hur ni arbetar med pedagogisk dokumentation i verksamheten? 

• Vem är ansvarig för att dokumentationen görs? 
• Varför dokumenterar ni? 

• Vad är det som ska dokumenteras, vilka tillfällen anser du är meningsfulla att 
dokumentera? 

• Vilka möjligheter respektive hinder finns det i arbetet med pedagogisk dokumentation 
som verktyg inom förskolan? 

• På vilka olika sätt kan man arbeta med pedagogisk dokumentation? 
• Vilka metoder använder ni? 

• Tycker du att pedagogisk dokumentation är viktigt att arbeta med? 
• Vad gör våra dokumentationer med verksamheten? 

• Tror du att det finns risker i arbetet med pedagogisk dokumentation? Vilka? Varför? 
• Vad har du för utbildning/erfarenheter inom området Pedagogisk dokumentation? 

• Hur synliggör ni pedagogisk dokumentation i verksamheten för barn och föräldrar? 
• Hur skapar ni delaktighet bland barnen? 

• Hur gör ni dokumentationen tillgänglig för barnen? 
• Diskuterar ni i arbetslaget hur barn upplever att det är att bli dokumenterade utifrån 

ett barnperspektiv? 
• Hur hanteras den etiska aspekten i dokumentationen rörande barn? 

• Hur kopplas era dokumentationer till styrdokumenten? 


