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Genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer har vi undersökt hur utvalda 

pedagoger vid två förskolor arbetar med pedagogisk dokumentation samt vilka 

synpunkter de har gällande verktyget. Studien har visat att pedagoger har en 

relativt likvärdig uppfattning om syftet med pedagogisk dokumentation men 

samtidigt visar sig en variation i hur denna används i det pedagogiska arbetet.  

Tid för dokumentationsutövande har uppmärksammats vara pedagogers största 

dilemma. Pedagogerna uttrycker att tiden de inte är i barngrupp är mycket 

begränsad. En möjlighet som vi ser är därför att utföra dokumentationen när 

man arbetar tillsammans med barnen. En slutsats vi drar är att barns 

delaktighet är betydelsefullt, och därmed något vi bör främja, för att få till ett så 

bra arbete med pedagogisk dokumentation som möjligt. 

_______________________________________________________ 

Nyckelord: Pedagogisk dokumentation, tid, föräldrasamverkan, läroplan, 

barns delaktighet. 
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1 Inledning 

Förskolan har en lång tradition inom det svenska samhället. Som institution har den 
benämnts från allt som barnträdgård, barnstuga, daghem, dagis till att idag 
benämnas med förskola. Förskolans tidigare uppdrag handlade om omsorg för barn 
vars föräldrar arbetade (Säljö, 2012). Därefter skedde en utveckling inom förskolan 
där barnomsorgen förflyttades från familjepolitiken till utbildningspolitiken. Det 
handlade inte längre enbart om omsorg utan förskolan ansågs vara den institution 
där barnets lärandegrund skulle läggas (Säljö, 2012).  
 
Säljö (2012) beskriver att utbildningsdepartementet gav ut sin första läroplan för 
förskolan 1998 med en mål- och uppdragsstyrd reform. Det var en läroplan som lyfte 
riktlinjer för förskolans uppdrag, mål och innehåll. Läroplanen delades in i olika 
avsnitt där ett av dem handlade om dokumentation av förskolans samtliga delar. 
Detta var tänkt att användas som verktyg för att synliggöra verksamheten. Detta blev 
ett viktigt underlag för att bedöma förskolans kvalité och utvecklingsbehov 
(Doverborg & Anstett, 2003). Avsnittet har utvecklats i och med att läroplanen 
reviderades 2010, och handlar nu om uppföljning, utvärdering och utveckling i 
förskolan där pedagogisk dokumentation av förskolans verksamhet är en central del 
av personalens dagliga arbete.  
 
 

Läroplan för förskolan lyfter fram att: 

- Verksamheten ska dokumenteras, följas upp och analyseras för att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för barns lärande. 
 

- För att säkerställa verksamhetens kvalité ska den systematiskt och 
kontinuerligt följas upp, dokumenteras och utvärderas 
 

- Dokumentationen skapar, för vårdnadshavarna, större delaktighet och insyn i 
verksamheten (Skolverket, 2016. s.14). 

 

Förskolans verksamhet bör kontinuerligt utgå ifrån läroplanens mål, riktlinjer och 
uppdrag för att skapa de bästa möjliga förutsättningar för barns kunskapande. För att 
arbeta i enlighet med förskolans uppdrag är dokumentation ett ledande verktyg för 
att kunna förstå var barn befinner sig i sin utveckling men även kunna synliggöra för 
verksamhetens utvecklingsbehov. Dokumentation är det arbetsverktyg som ska 
synliggöra samt ge inblickar i verksamheten för både barn, föräldrar, pedagoger och 
politiker. Läroplanens avsnitt; uppföljning-, utvärdering och utveckling har utvidgats 
och kompletterats med ett stödmaterial (Skolverket, 2015) som enbart behandlar 
pedagogisk dokumentation. 

Vi har under våra verksamhetsförlagda utbildningar uppmärksammat att bristen på 
tid för pedagogisk dokumentation är ett rådande problem. Tidsbristen som 
uppmärksammats framstår vara en generell problematik som råder bland förskolans 
personal och frågan är vad som utgör denna problematik. Kan det möjligtvis handla 
om otillräcklig kunskap eller handlar det om läroplanens tolkningsutrymme, att 
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arbetsverktyget förstås och tillämpas på olika sätt i olika verksamheter? Arbetet med 
pedagogisk dokumentation i förskolan har under vår förskollärarutbildning väckt 
många frågor och funderingar om hur arbetet kan utföras. Skolverket (2012) lyfter en 
liknande problematik gällande den pedagogiska dokumentationen.  

Utifrån detta ställer vi oss därför frågan vad förskollärare egentligen anser om 
pedagogisk dokumentation som ett centralt verktyg i förskolan. Hjälper eller stjälper 
det oss förskollärare att utföra förskolans uppdrag.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger vid två olika förskolor beskriver 
arbetet med pedagogisk dokumentation i sin verksamhet, samt belysa pedagogernas 
tankar om och förhållningssätt till pedagogisk dokumentation. 

 

1. Hur påverkar läroplanens tolkningsutrymme det pedagogiska 
dokumentationsarbetet? 

2. Hur kan pedagoger få pedagogisk dokumentation att bli en del i det vardagliga 
arbetet? 

1.2 Uppsatsens disposition 

I bakgrundsavsnittet lyfts tidigare forskning om arbetet kring pedagogisk 
dokumentation i förskolan. Den lyfter fram vad pedagogisk dokumentation är, vad 
det innehåller samt vad den kan göra för att kvalitativt utveckla förskolan som 
verksamhet. Under bakgrundsavsnittet beskriver vi även vårt val av teoretiskt 
perspektiv. Teoriaspekten i bakgrundsavsnittet belyser även pedagogisk 
dokumentation ur ett förskolepedagogiskt perspektiv, där studien utgår från Alvestad 
och Sheridans (2014) tre dimensioner av pedagogisk dokumentation. 

I metodavsnittet redogörs för planering, tillvägagångssätt och analysmetod. 
Inledningsvis beskrivs urvalet av informanter samt hur intervjuerna har genomförts. 
En sammanställd tabell visar omfattningen av antalet intervjuer och informanter. 
Vidare belyser vi forskningsmetoden, kvalitativa semistrukturerade intervjuer, det 
vill säga vårt tillvägagångssätt. I metodanalysen beskrivs kodning som analysmetod. 
Det kodade materialet lyfts vidare in i en så kallad tematisering för att kunna skrivas 
ut i ett sammanfattat resultatet. Metoddelen avslutas genom att studiens 
tillförlitlighet och trovärdighet presenteras utifrån etiska forskningsprinciper. 
Forskningsetiken innehåller studiens etiska förhållningssätt samt deltagarnas 
rättigheter i och med sitt deltagande. 

Studiens resultatavsnitt skrivs fram genom tematisering. Utifrån transkriberat 
intervjuresultat urskiljs samt lyfts olika teman fram. Teman såsom; vad är pedagogisk 
dokumentation, barns delaktighet pedagogisk dokumentation i, föräldrasamverkan 
samt tiden som motarbetar lyfts fram. Resultaten innehåller analyser av 
transkriberad data där utvalda citat beskrivs utifrån intervjuerna. Avslutningsvis i 
resultatavsnittet analyseras informanternas svar, under varje tema, utifrån det 
teoretiska perspektivet samt tidigare forskning.  
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Därefter förs en metoddiskussion kring valet av forskningsmetod. I 
metoddiskussionen beskrivs både positiva och mindre positiva aspekter kring vårt 
val. Efter metoddiskussionen förs en resultatdiskussion, i vilken vi lyfter 
informanternas beskrivningar kontra tidigare forskning, kopplat till studiens syfte 
och forskningsfrågor. Slutligen för vi en avslutande diskussion om studiens slutsats, 
lyfter in slutsatsen i ett större sammanhang samt ger förslag på eventuell fortsatt 
forskning kring ämnet pedagogisk dokumentation.  

2 Bakgrund  

I det första avsnittet i bakgrundskapitlet beskrivs studiens centrala begrepp. Därefter 
redogörs studiens teoretiska utgångspunkt. Efter redogörelsen för vår teoretiska 
utgångspunkt lyfts avslutningsvis tidigare forskning kring ämnet pedagogisk 
dokumentation.  

2.1 Begreppsförklaring 

Samtliga medverkande benämns med samlingsnamnet pedagoger. Förklaringen till 
detta är att studiens medverkande omfattar både förskollärare och barnskötare.  

Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som är kopplat till ett särskilt 
arbetssätt i förskolan (Skolverket, 2012). Syftet med verktyget är att försöka förstå 
vad som händer i verksamheten på många olika sätt (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 
Med hjälp utav dokumentation har pedagoger möjlighet till att synliggöra detta. 
Dokumentation handlar om att antingen föra anteckningar, fotografera eller filma 
processer i barns vardag i förskolan (Skolverket, 2012). Genom detta skapas 
möjligheter att synliggöra barns lärstrategier och lärprocesser. En viktig del i 
dokumentationsarbetet är att låta barn vara delaktiga i processen och föra den framåt 
(Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Även Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) 
framhåller vikten av barns delaktighet och inflytande. Avslutningsvis är 
dokumentation det verktyg som ska synliggöra barns intressen, erfarenheter och 
behov. 

Skolverket (2012) behandlar läroplanens avsnitt om uppföljning, utvärdering och 
utveckling gällande förskoleverksamheten. Den beskriver att pedagogisk 
dokumentation kan ses som ett nytt arbetsverktyg för förskolans personal. Verktyget 
har tidigare betraktats som ett sätt att observera barns lek och lärande. Dagens arbete 
med dokumentation har ett mer pedagogiskt syfte. Den pedagogiska 
dokumentationen används både för att utveckla pedagogernas arbete samt för att öka 
barnens metakognition (Skolverket, 2012). 

2.2 Teoretisk utgångspunkt 

Utifrån studiens syfte, att undersöka pedagogers beskrivning av och synpunkter på 
arbetet med pedagogisk dokumentation, har vi valt att genomföra en studie i ett 
sociokulturellt perspektiv. Valet stöds även av det faktum att Läroplan för förskolan 
har influerats av det sociokulturella perspektivet. 
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I Säljös (2012) och Strandbergs (2009) tolkning av det sociokulturella perspektivet är 
den grundläggande synen på lärande att det sker i människors sociala samspel, och 
där språket utgör en central del. Säljö (2012) förklarar att människan är i ständig 
utveckling och lär sig i alla sammanhang, det vill säga ständigt är i pågående 
lärprocesser. I det sociokulturella perspektivet ses kommunikation och interaktion 
som nycklar till utveckling och lärande (Säljö, 2012). Även Strandberg (2009) lyfter 
fram det ständigt pågående lärandet och menar att förskolan är den bästa av platser 
för barn att utvecklas och lära sig på. I förskolan är barn en del av ett socialt 
sammanhang då de befinner sig i situationer som bidrar till utveckling. Strandberg 
(2009) påpekar att i sociokulturellt perspektiv ser man artefakter som viktiga verktyg 
för främja barns lärande. En sådan artefakt i förskolan kan exempelvis vara 
dokumentationer. Exempel på detta kan vara dokumentation av barns tidigare lek- 
och lärprocesser som kan leda till samtal och reflektioner. En viktig del är att barnen 
får vara en del av miljöns socio-kulturella kontext, det vill säga vara med och välja ut 
dokumentationer som ska pryda väggarna (Strandberg, 2009).  
 
Utifrån studiens syfte och frågeställningar har vi även valt att komplettera det 
sociokulturella perspektivet med tre dimensioner som beskriver 
dokumentationsarbete.  Alvestad och Sheridan (2014) lyfter tre olika dimensioner 
inom dokumentationen. Den första dimensionen beskrivs som begränsad 
dokumentation. En form av dokumentation som innebär fotografering av barn där 
bilderna läggs in i fotoalbum eller portfolios. Bilderna används även för att synliggöra 
barns kompetenser inom olika områden. Exempelvis för att uppmärksamma barns 
språk-, matematik-, motoriska kompetenser och är oanvändbart som ett 
reflektionsunderlag (Alvestad & Sheridan, 2014).  

Den andra dimensionen definieras som barncentrerad dokumentation (Alvestad & 
Sheridan, 2014). Den barncentrerade dokumentationen är en form av information till 
både barn som föräldrar. Dokumentationens fokus läggs på barns olika aktiviteter 
och saknar förmåga till att vara ett reflektionsunderlag. 

Den tredje och sista dimensionen definieras enligt Alvestad och Sheridan (2014) som 
kunskapsorienterad dokumentation. Denna form av dokumentation fokuserar på vad 
barn lär i förhållande till specifika lärandeobjekt och aktiviteter. Denna typ av 
dokumentation beskriver Alvestad och Sheridan (2014) som pedagogisk. 
Betydelsefullt för dokumentationsarbetet menar Alvestad och Sheridan (2014) är att 
förskollärare reflekterar över vilken typ av dokumentation som passar bäst för att 
skaffa kunskap kring barns lärande och utveckling 

2.3 Tidigare forskning 

I följande avsnitt lyfter vi fram vad tidigare forskning säger kring utvalda teman som 
är intressanta för denna studie. Till att börja med beskriver vi vad olika studier säger 
om hur dokumentationsarbetet har sett ut och ser ut idag. Fortsättningsvis förklaras 
den komplexitet arbetet med pedagogisk dokumentation har. Det vill säga att vi lyfter 
fram och redogör för olika aspekter som hör samman med dokumentationsarbetet. 
Därefter belyser vi den problematik som till viss del är rådande kring arbetet samt 
differenta påverkansfaktorer för verktygets utförande. 
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2.3.1 Dokumentationsarbete då och nu 

Enligt Doverborg och Anstett (2003) har det länge fortgått ett dokumentationsarbete 
inom förskolan. De beskriver dock att dokumentationsarbetet ändrat syfte under 
åren. Den tidiga dokumentationen har till största del handlat om att dokumentera 
genomförandet av aktiviteter, det vill säga att pedagoger stämde av att deras 
planering fungerat och hunnits med. När förskolan fick sin läroplan 1998 lyftes 
istället den pedagogiska dokumentationen fram som en hjälp att synliggöra 
verksamheten samt som ett verktyg för att se kvalité och utvecklingsbehov 
(Doverborg & Anstett, 2003). 

Författarna beskriver dokumentationsarbetet med att samla in barns alster, 
fotografera och att föra anteckningar över det som sker i verksamheten. Vidare lyfter 
de att dokumentationsarbetet synliggör verksamhetens innehåll samt handlar om att 
öppna upp för dialog mellan barn-pedagoger och föräldrar.  

Emilsson och Pramling Samuelsson (2014) lyfter det pedagogiska 
dokumentationsarbetet i förskolan som ett nyckelverktyg för barns lärande och 
utveckling i dagens förskola. Doverborg och Anstett (2003) har tidigare lyft att 
dokumentationsarbetet är inarbetat i förskolan sedan långt tillbaka. Detta vill 
Emilsson och Pramling Samuelsson (2014) förtydliga och menar att det funnits med 
som arbetsverktyg redan innan förskolan fick sin läroplan. Däremot syftade den 
dåvarande dokumentationen enbart till att synliggöra tidigare händelser (Emilsson & 
Pramling Samuelsson, 2014).  

Emilsson och Pramling Samuelsson (2014) skriver att det tidigare ansågs att alla barn 
utvecklades på samma sätt, vilket gjorde att dokumentationerna skulle visa att alla 
barn hade gjort det de förväntades göra. Idag har synen på barns utveckling och 
inlärning förändrats vilket gör att dokumentationsarbetet har ändrat riktning 
(Emilsson & Pramling Samuelsson, 2014). Pedagogisk dokumentation handlar i 
grunden om att dokumentera händelser, relationer och intressen. Det som sedan gör 
en dokumentation till just en pedagogisk dokumentation är att det reflekteras och 
analyseras kring dokumentationsmaterialet.  

Emilsson och Pramling Samuelsson (2014) vill förtydliga att det handlar om att 
synliggöra barns lärande både för barnen själva, för pedagoger och för föräldrar. Med 
hjälp av dokumentationerna kan barnen utmanas vidare i sitt lärande, det kan även 
göra verksamheten mer demokratisk genom att barnens intressen synliggörs och lyfts 
fram (Emilsson & Pramling Samuelsson, 2014). Trots att pedagogisk dokumentation 
lyfts fram som ett nyckelverktyg för barns utveckling och lärande i många olika 
böcker och skrifter menar Emilsson och Pramling Samuelsson (2014) att det ute i 
verksamheterna inte används i så stor utsträckning som det borde.  

2.3.2 Pedagogisk dokumentation ur olika perspektiv 

Bjervås (2011) lyfter i sin avhandlingsstudie pedagogisk dokumentation som ett 
utvärderande verktyg utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, Detta är ett 
verktyg för att följa och synliggöra barns lärprocesser och utveckling för alla 
medverkande parter. Bjervås (2011) framhåller även att när pedagoger dokumenterar 
synliggörs även barns strategier, hur pedagoger förhåller sig till att observera, lyssna 
och interagera. Verktyget pedagogisk dokumentation menar Bjervås (2011) möjliggör 
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en djupare förståelse för barns intressen, kunskaper, interaktioner, begränsningar 
och styrkor hos pedagogerna (Bjervås, 2011).  

Lindgren och Sparrman (2003) lyfter en diskussion om etiska aspekter angående 
dokumentationsarbete i förskolan. Dokumentation omfattar alltid en betraktare och 
en som blir betraktad. Inom förskolan blir barn betraktade av pedagoger. Lindgren 
och Sparrman (2003) beskriver vikten av att inta ett barns perspektiv när det handlar 
om dokumentationsutövande. Liknande de forskningsetiska principer 
(Vetenskapsrådet, 2011) som råder vid forskningsstudier, hävdar Lindgren och 
Sparrman (2003) att barn borde ges rätten att välja sitt deltagande i förskolans 
dokumentationer. Lindgren och Sparrman (2003) förklarar detta med att det råder 
maktpositioner i förskolan, det vill säga att pedagoger har makten över vad, vem och 
varför det dokumenteras och lyfter vidare barns makt över sitt deltagande som en 
rättighet, barns rätt till integritet. 

Brodin, Hollerer, Renblad och Stancheva-Popkostadinova (2014) beskriver i sin 
studie kvalitetsarbetet i förskolan. I studien har de jämfört olika länders 
kvalitetsarbete genom att intervjua pedagoger. Brodin m.fl. (2014) har sett att i den 
svenska förskolan är dokumentationsarbetet en del i verksamhetens kvalitetsarbete. 
Studiens intervjuer visade att dokumentationsarbetet hamnade på 17:e plats i en 
rankinglista på vad som är viktigt för en god kvalité i förskolan. Det visade däremot 
att reflektion, uppföljning och ett arbete där barns delaktighet lyfts fram är några av 
de viktigaste delarna (Brodin m.fl, 2014). I Alvestads och Sheridans (2014) studie 
riktar istället blicken mot norska förskollärares synpunkter på dokumentationsarbete 
och planering i förskolan. Verktyget dokumentation beskrivs för det första som ett 
sätt att införskaffa ny kunskap om förskolans kvalité, och för det andra som ett 
verktyg att synliggöra och uppmärksamma barns lärande (Alvestad & Sheridan, 
2014).  

Bjervås (2011) beskriver att pedagogisk dokumentation kan delas upp i två delar, 
innehållet och processen. Innehållet definierar den dokumentation som väljs att tas 
med, det vill säga det material som pedagogerna väljer att använda, exempelvis 
filminspelningar, fotografier, anteckningar, barns alster och ljudupptagningar. 
Processen definierar Bjervås (2011) som det material vilket används som 
reflektionsunderlag av barn och pedagoger. Bjervås (2011) skriver dock att 
pedagogisk dokumentation inte visar en korrekt bild av verkligheten utan är en 
visualiseringsprocess samt en social konstruktion och aldrig neutral. Det vill säga att 
dokumentationen alltid kan tolkas olika. Pedagogernas val av tillvägagångssätt är 
betydande för vad som utelämnas eller tillförs. Den som dokumenterar är 
medproducent och medkonstruktör av innehållet. Buldu (2010) framhåller att 
pedagogisk dokumentation är ett viktigt verktyg i förskolan för att synliggöra barns 
lärande. Studien grundar sig i Reggio Emilia pedagogiken där dokumentation och 
reflektion bidrar till barns lärande. Vidare beskrivs att arbetet med pedagogisk 
dokumentation handlar om att reflektera kring processerna och de insamlade 
dokumentationerna, vilket kan vara filmer, bilder, teckningar, skapade ting gjorda av 
barnen (Buldu, 2010).  

En pedagogik som starkt influerar förskolan i Sverige idag är Reggio Emilia 
pedagogiken. Denna synliggörs även i Läroplan för förskolan (Dahlberg & Åsén, 
2011). I läroplanen förs det fram att förskolan bör arbeta tematiskt eller 
projekterande, utgå ifrån barnen samt främja barns kreativa förmågor. I Reggio 
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Emilia pedagogiken är pedagogisk dokumentation en viktig och central del i det 
dagliga arbetet (Dahlberg & Åsén, 2011). Det handlar om att följa barnens 
lärprocesser och synliggöra lärandet. Vidare beskriver Dahlberg och Åsén (2011) att 
man med hjälp av pedagogisk dokumentation synliggör sådant som annars skulle 
blivit osynligt. Det kan gälla sociala relationer, kunskap, lärprocesser och uttryck.  

Dokumentationsarbetet handlar även om att göra verksamheten demokratisk, i den 
bemärkelsen att låta barns intressen synliggöras och uppmärksammas. Genom att 
synliggöra barns tankar, handlingar och uttryck görs deras röster hörda (Dahlberg & 
Åsén, 2011).  

Åberg och Lenz Taguchi (2005) lyfter fram att dokumentationsarbetet handlar om att 
synliggöra lyssnandet, genom att vara en lyhörd och medforskande pedagog. Det vill 
säga syftet är att synliggöra hur barn lär och vad de är intresserade av, vilket ska leda 
till att barns delaktighet främjas. Genom att göra lyssnandet synligt kan pedagoger 
skapa sammanhang som inspirerar och utmanar barn till att söka ny kunskap (Åberg 
& Lenz Taguchi, 2005). Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver att möjligheten till 
ett demokratiskt förhållningssätt skapas genom att låta barn vara delaktiga i 
reflektioner samt tillvarata deras kompetenser.  

Vidare menar Åberg och Lenz Taguchi (2005) att dokumentationsarbetet är en 
levande process, alltså ett ständigt pågående arbete i verksamheten. Det ska vara ett 
arbete som återspeglar det som har varit, hjälper oss att förstå och som även kan få 
arbetet att gå vidare och utvecklas. Ska processen föras vidare är reflektioner av det 
dokumenterade mellan både pedagoger och barn av vikt. Det vill säga reflektioner 
generar till en förståelse för dokumentationerna (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). En 
viktig aspekt av den pedagogiska dokumentationen är enligt Åberg och Lenz Taguchi 
(2005) en av grundstenarna i föräldrasamverkan, det skapar möjligheter för 
föräldrarna att få en insyn i verksamheten.  

2.3.3 Problematik och påverkansfaktorer 

Alvestad och Sheridan (2014) lyfter fram en befintlig problematik som behandlar den 
norska läroplanens tolkningsutrymme för förskolans personal. Tolkningsutrymmet 
leder till att förskollärarna dokumenterar på olika sätt. Skillnader i 
dokumentationsutövandet menar Alvestad och Sheridan (2014) kan grunda sig i 
förskollärarnas olika barnperspektiv, syn på barndom och barns lärande. Det är en 
parallell med den svenska läroplanen, där den svenska liksom den norska, är öppen 
för tolkning av innehåll, mål och uppdrag.  

Löfgren (2015) lyfter i sin artikel en studie om förskollärares dokumentationsarbete 
med koppling till yrkesmässig professionalism. Löfgrens studie är en kvalitativ studie 
om förskollärare som arbetar i förskolor inom olika sociokulturella områden samt 
med olika pedagogikinriktade arbetssätt. En problematisk aspekt som Löfgren (2015) 
lyfter fram är den alltför korta tiden som är avsedd till dokumentationsarbete. Ett 
annat problem är statligt och kommunalt utökade krav på förskolors arbete med 
pedagogisk dokumentation. När kraven ökar räcker tiden inte till. 

Vidare beskriver Löfgren (2015) att en betydande påverkansfaktor gentemot hur 
dokumentationsarbetet utförs och handskas med, grundar sig i de olikheter 
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förskollärare har i sin yrkesroll- och kompetens. Löfgren (2015) hävdar att den 
yrkesmässiga professionalismen utvecklas om förutsättningarna finns för nytänkande 
inom arbetssätt. Ett nytänkande kan exempelvis vara ett utökat kollegialt lärande, 
modet att tänka utanför boxen samt tolkning av läroplansmålen (Löfgren, 2015).  

Löfgren (2015) belyser i sin studie hur läroplansmålen samt kommunala 
bestämmelser ses som betydelsefulla faktorer inom pedagogisk dokumentation. Även 
föräldrasamverkan beskrivs som en viktig faktor. Föräldrasamverkan är en stor del 
inom dokumentationsarbetet. I studien beskrivs förskolors olika typer av relationer 
med föräldrarna och dess påverkansfaktorer. Vissa föräldrar visar stort engagemang 
och ett brinnande intresse för delaktighet i dokumentationsarbetet, medan andra 
föräldrar visar betydligt mindre engagemang eller helt saknar intresse. Förskollärares 
legitimitet kan dock väga upp balansen mellan föräldrars olikheter i deras 
engagemang. Det vill säga att ju högre legitimitet förskolläraren har desto bättre 
relationer kan skapas med föräldrarna.  

3 Metod 

I metodavsnittet redogörs studies tillvägagångssätt. Till att börja med beskrivs 
undersökningsmetoden som bestod av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 
urvalsmetod och urval informanter. Därefter lyfts studiens genomförande fram.  
Nästkommande underavsnitt fortsätter med att beskriva vilken form av analysmetod 
som använts i studien för att transkribera det insamlade materialet. Därefter lyfter vi 
de urval som gjorts samt åskådliggör omfattningen av urvalet informanter. 
Fortsättningsvis förklaras studiens trovärdighet och tillförlitlighet utifrån vad 
forskning säger angående kvalitativa undersökningsmetoder. Slutligen lyfts 
forskningsetiken fram utifrån Vetenskapsrådets (2011) gällande riktlinjer.  

3.1 Undersökningsmetod   

Inom studiens ram har vi använt oss av det som enligt Bryman (2011) ses som 
kvalitativt semistrukturerade intervjuer som forskningsmetod. Vår kvalitativa studie 
består av nio semistrukturerade intervjufrågor (bilaga 2). Semistrukturerade öppna 
intervjufrågor där informanterna kan förmedla sin personliga synpunkt utefter ett 
förutbestämt tema. Intervjufrågorna kunde med fördel ställas utan inbördes ordning, 
vilket möjliggjorde att vi som intervjuare kunde ställa följdfrågor för att få en 
tydligare beskrivning av informanternas personliga synpunkter på pedagogisk 
dokumentation (Bryman, 2011). För att möjligheten till följdfrågor skulle finnas så 
hade vi tagit del av tidigare forskning om vårt valda ämne, pedagogisk 
dokumentation. Detta gjordes för att kunna möta informanternas svar på ett 
trovärdigt sätt (Kvale & Brinkmann, 2009). Dalen (2007) beskriver vikten av att den 
som gör en studie behöver ha goda insikter i tidigare forskning. Hon beskriver det 
med att det ger intervjuaren större möjlighet att förstå informanternas olika 
förklaringar och svar (Dalen, 2007). 

 

3.1.1 Genomförande  

Intervjumetoden kan beskrivas som semistrukturerade. En semistrukturerad 
forskningsintervju behandlar varken ett slutet frågeformulär eller ett öppet 
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vardagssamtal, utan är någonting mitt emellan. Samtalet kan i relativt stor 
utsträckning vara flexibelt, vilket menas med att det kan avvika från intervjufrågorna 
och med lätthet kan följa informantens svarsriktning (Kvale & Brinkmann, 2009) 
(Bryman, 2011). Vidare har informanterna enbart tagit del av huvudtemat till 
intervjun innan.  

I vår undersökningsmetod har vi valt, i enlighet med Kvale och Brinkmann (2009), 
att anteckna informanternas svar samt ljudinspelning med hjälp av en 
ljudinspelningsapplikation via telefon. Ljudinspelning är ett hjälpmedel för att samla 
in data som annars kan gå förlorat.  

Intervjuerna ägde rum på respektive förskola, där vi båda var närvarande. Vårt 
planerade upplägg var att en av oss intervjuade, den andre antecknade samt skötte 
ljudinspelningen. Upplägget anses vara till fördel för oss då det skapade 
gynnsammare förutsättningar för ett djupgående samtal. Det vill säga att vi under 
intervjun kunde komplettera varandra om vi uppmärksammade och urskilde 
informanternas svar på olika sätt. Intervjuerna varade i ungefär 30-40 minuter 
vardera beroende på samtalets mängd och innehåll. 

3.1.2 Analysmetod 

De insamlade materialet bearbetades genom att vi först gjorde en transkribering av 
ljudinspelningarna samt sammanställde våra anteckningar. Därefter gjordes en 
omfattande tankekarta där materialet blev kodat samt tematiserat. I och med 
kodningen urskildes viktiga begrepp och synpunkter som var relevanta för vår studie. 
Kodning innebär att urskilja likheter i intervjusvaren för att kunna lyfta in dem i ett 
större sammanhang (Kvale & Brinkmann, 2009). Det vill säga att kunna bryta ner 
intervjusvaren i mindre och väsentliga delar. Dalen (2007) beskriver att kodning 
handlar om att gå igenom det insamlade materialet för att kunna urskilja och 
tematisera.  

Tematiseringen skapade möjligheter till en mer teoretisk och djupare förståelse för 
innehållet. Dalen (2007) menar även att det är betydelsefullt att analysen lyfter 
områden som majoriteten av informanter tar upp för att kunna analysera 
tyngdpunkten inom varje område. Dessa belysta områden är centrala i studiens 
analys (Dalen, 2007).  

3.2 Urval  

Vi tillämpade en målinriktad urvalsmetod som Bryman (2011) beskriver som väl 
passande i en kvalitativ studie. Till att börja med kontaktade vi en pedagog på 
respektive förskola som fick bli vår kontaktperson. Personen förde vidare information 
till sina arbetskamrater och förmedlade till oss vilka som ville delta i studien. Därefter 
besökte vi förskolorna och lämnade ut varsitt missivbrev (bilaga 1) till varje 
informant. 

Vi valde att intervjua nio pedagoger från två olika kommunala förskolor i en 
mellanstor stad i Sverige. Urvalet gjordes utifrån vad som var relevant för vår studie, 
det vill säga valet av yrkesverksamma pedagoger oavsett utbildningsbakgrund. Det 
var intressant för oss att ta reda på hur arbetet med pedagogisk dokumentation kan 
se olika ut på olika förskolor, därför valde vi att intervjua pedagoger från två olika 
förskolor. 
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Vi valde att både intervjua förskollärare och barnskötare, då båda yrkeskategorierna 
är delaktiga i arbetet med pedagogisk dokumentation. En annan aspekt i 
informanturvalet var att se hur inarbetat dokumentationsarbetet är. Det vill säga om 
pedagogerna arbetar på samma sätt i ett och samma arbetslag. Vi vill även undersöka 
och urskilja skillnader i just arbetet med och synen på pedagogisk dokumentation. 

 

I tabell 1 visas omfattningen av antalet deltagare och därmed antalet intervjuer (9). 
För att se till kravet på anonymitet visas ålder och verksamma år i ett större spann 
(Vetenskapsrådet, 2011). Tabellen nedan redogör informanterna inom ett 
åldersspann på tio år. Informanternas yrkesverksamma år inom förskoleverksamhet 
redogörs även dessa i ett åldersspann på tio år. Åldersspannet syftar i att följa de 
forskningsetiska riktlinjerna (Vetenskapsrådet, 2011), för att främja anonymiteten, 
att låta informanterna vara helt anonyma.  

Tabellen visar detta i enlighet med Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska 
riktlinjer, fiktiva personer och är därmed inte informanternas verkliga namn. 

Tabell 1: 

   

3.3 Trovärdighet och tillförlitlighet  

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod kan främja 
tillförlitligheten eftersom informanterna inte får ta del av intervjufrågorna före 

 

Pedagoger 

 

Ålder 
(år) 

 

Yrkesverksamma 

År 

 
 
Utbildning 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna  40-50 15-25 Förskollärare 

Bibbi 20-30 0-10 Förskollärare 

Cecilia 20-30 0-10 Förskollärare 

Denise 30-40 0-10 Förskollärare 

Emma 30-40 0-10 Förskollärare 

Freja 50-60 30-40 Barnskötare 

Greta 20-30 0-10  Förskollärare 

Hanna 40-50 15-25 Förskollärare 

Iris 50-60 30-40 Barnskötare 
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intervjun. Det vill säga att de inte har möjlighet att förbereda sina svar innan 
intervjun ska genomföras. En semistruktur bidrar också till att informanterna 
beskriver sina personliga synpunkter vilket stärker trovärdigheten (Bryman, 2011). 
Däremot försäkrar den inte att svaren är tillförlitliga då informanterna kan ge svar 
som de tror att vi vill ha. Som vi ser det finns också en risk med att informanterna 
fick ett förutbestämt tema i missivbrevet (bilaga 1). De hade därmed en viss möjlighet 
att förbereda sig. Förberedelser som kunde leda till att informanterna gav oss svar 
som de trodde att vi eftersökte.  

Dalen (2007) lyfter att det blir en ökad tillförlitlighet i och med att intervjun är ett 
personligt möte mellan intervjuaren och informanten samt att den sker i en välkänd 
miljö där informanten känner sig trygg. 

Trovärdigheten i svaren anser vi vara relativt god då pedagogerna beskrev hur de 
konkret arbetar i sina verksamheter.  De faktiska exemplen i kombination med de 
personliga synpunkterna gav ett helhetsperspektiv. Då vi valde att använda 
ljudinspelning, som bevarar de exakta svaren, minskade risken för att svaren skulle 
misstolkas. Däremot kan vi aldrig vara hundra procent säkra på att informanterna 
gav en korrekt beskrivning av sina personliga synpunkter.  

3.4 Forskningsetik 

I enlighet med Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer sammanställdes 
ett missivbrev (bilaga 1). Missivbrevet informerar alla medverkande om de 
forskningsetiska regler som måste följas. Via missivbrevet, vilket bygger på 
Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer, delgavs informanterna sina 
deltaganderättigheter. I enlighet med samstyckeskravet innebar det att deras 
deltagande kunde avbrytas när som helst. Ytterligare informerades deltagarna om att 
svaren kommer att användas anonymt i studien (Vetenskapsrådet, 2011). 
Informanterna blev även upplysta om nyttjandekravet som betonar att svaren enbart 
kommer användas i denna studie och inte lämnas till obehöriga. Vi 
uppmärksammade även informanterna muntligt om deras rättighet i att få ta del av 
den färdigställda studien.  
 
Utifrån informationskravet blev informanterna även informerade om studiens syfte, 
att undersöka hur pedagoger arbetar med pedagogisk dokumentation i 
verksamheten. Missivbrevet lämnades till respektive informant en vecka innan 
genomförandet. För att vi som studenter skulle ha rätten till att fortsätta studien 
behövdes ett godkännande från varje deltagare.  
 
Under intervjuerna var vi noga med att inte nämna de andra deltagarnas namn och 
vilka förskolor intervjuerna genomfördes på. För att låta deltagarna förbli helt 
anonyma. Kvale och Brinkmann (2009) lyfter en svårighet i intervjuer där 
informanterna kan känna sig stressade och känna en rädsla i att svara fel. Vi tog detta 
i beaktning genom att upplysa informanterna om att det inte fanns svar som var rätt 
eller fel. För att förtydliga det missivbrevet beskriver kring de etiska reglerna återgav 
vi dessa för deltagarna innan intervjun startade. För att vara säkra på att 
informanterna var införstådda med regler och rättigheter var informationen oerhört 
viktig. Innan intervjun tillfrågades alla om ett godkännande för möjlig ljudinspelning, 
där alla svarade ja. Vid det tillfället var vi även tydliga med att ljudfilerna enbart 
skulle användas när vi transkriberade svaren. Vi upplyste även om att de hade rätt att 
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stoppa intervjun och avsäga sitt deltagande när de som helst om de ville. En viktig 
information var även att vi gärna såg deras personliga inställning till ämnet samt att 
de inte behövde svara på frågor som de kände sig obekväma med. 

4 Resultat och analys 

I resultatdelen lyfter vi fram informanternas svar i en så kallad tematisering. 
Tematiseringen resulterade i temana; Vad är pedagogisk dokumentation, barns 
delaktighet i dokumentationsarbete, pedagogisk dokumentation för 
föräldrasamverkan och tiden som motarbetar. Under varje tema har resultaten 
bearbetats och analyseras utifrån Alvestad och Sheridans (2014) tre dimensioner 
samt tidigare forskning. 

4.1 Vad är pedagogisk dokumentation 

Samtliga informanter arbetar på ett eller annat sätt med dokumentation i 
verksamheten. Beskrivningen av vad pedagogisk dokumentation innebär är relativt 
likvärdig för deltagarna i studien. Den generella beskrivningen av vad pedagogisk 
dokumentation inbegriper att det är ett verktyg som ska uppmärksamma och 
synliggöra barns intressen, erfarenheter och behov. ”Det är verktyget som för barns 
tankar vidare, ett underlag för att främja barns diskussioner, samspel och 
delaktighet” (Bibbi). Informanterna beskriver olika sätt att dokumentera på samt 
varför de dokumenterar, alltså syftet.  

Samtliga informanter menar att dokumentationsarbetet är en del av förskolans 
uppdrag, det vill säga något som står i förskolans styrdokument. ”…dokumenterar vi 
inte så frångår vi vårat uppdrag” (Anna). Endera handlar det om att synliggöra 
verksamheten för föräldrarna, då genom att dokumentera händelser och sätta upp i 
hallen. ”…dokumentationer i hallen är till för att visa föräldrarna” (Freja). Endera 
handlar det om att dokumentationerna är till för barnen, med betydelsen att 
fotografier och teckningar sätts i portfolios. ”…fotografera, sätta upp barns alster på 
väggarna och ibland skriva ner vad barnen berättar” (Iris). Andra uttrycker 
dokumentationsarbetet som ett sätt att reflektera kring arbetet för att kunna utveckla 
det vidare. ”…pedagogisk dokumentation handlar om att se vad vi har gjort, vad vi 
behöver tillföra och hur vi kan utmanas vidare” (Anna). 

Pedagogerna förklarar att de använder verktyget genom att fotografera, göra 
filminspelningar av aktiviteter och situationer samt samla in barns alster. Pedagogisk 
dokumentation innefattar också korta textbeskrivningar av barnens egna tankar och 
kommentarer (Denice).  

Den generella bilden av pedagogisk dokumentation handlar om att fånga upp det som 
sker i verksamheten samt för att kunna föra processerna vidare. Dessutom skildras 
även en tudelad beskrivning av verktyget, när och om dokumentationen blir 
pedagogisk. Intervjuerna visar att dokumentationen mer fokuseras kring bilder, för 
att minnas situationer och aktiviteter, än text.  

Intervjuerna visar att pedagogisk dokumentation handlar om att gå ett steg längre än 
att bara skapa minnen och istället vara ett reflektionsunderlag. ”…för att 
dokumentationerna ska vara meningsfulla måste de reflektera kring det insamlade 
materialet” (Hanna). Genomgående svarar informanterna att dokumentationerna blir 
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pedagogiska genom att de används som reflektionsunderlag. ”Dokumentationerna 
måste tas steget längre, från att vara väggdokumentationer till att bli pedagogiska” 
(Anna). 

En viktig och central del som informanterna lyfter i arbetet med pedagogisk 
dokumentation är att arbeta genom teman och projekterande arbetssätt. I dessa 
arbetssätt är pedagogisk dokumentation en central del, både som utgångspunkt och 
drivmedel. Övergripande arbetar de flesta informanter utefter något av dessa 
arbetssätt. ”…i projekten är dokumentationerna en viktig del, det driver arbetet 
framåt” (Hanna). Det skiljer sig åt i meningen om vad temaarbete eller projekterande 
arbetssätt är och innebär. Vissa informanter beskriver det som att arbetssättet utgår 
från ett förutbestämt tema exempelvis djur eller objekt. Andra beskrev det med att 
temaarbetet eller projektarbetet utgår från barnens intressen. ”Vi observerar barnens 
fria lek för att tillvarata deras nuvarande intressen” (Bibbi). Alla visar däremot 
enighet i aspekten kring barnens roll i arbetet, som drivkraft och deltagare.  

4.1.1 Resultatanalys – vad är pedagogisk dokumentation 

Studiens resultat visar att majoriteten av informanters generella beskrivning av 
pedagogisk dokumentation är att det är en del i förskolans uppdrag. Det vill säga 
något de arbetar med utifrån förskolans styrdokument där läroplanens 
tolkningsutrymme gör att arbetet med pedagogisk dokumentation ser olika ut i 
verksamheterna. Vidare beskrivs att det är ett verktyg för att uppmärksamma, 
tillvarata och synliggöra barns intressen, erfarenheter och behov. Syftet med 
dokumentation är att synliggöra verksamheten, barns lärande och utveckling för 
pedagoger, barn och föräldrar (Dahlberg och Åsen, 2011). Något som de flesta av 
informanterna uttrycker som det huvudsakliga syftet. Buldu (2010) uttrycker sig 
liknande gällande pedagogisk dokumentation där han belyser att det handlar om 
dokumentationer och reflektioner av exempelvis fotografier, filmer och teckningar.  

Några informanter menar att dokumentation handlar om att samla in barns alster, 
fotografier och filmer, vilket kopplas till den begränsade dokumentationen. En del 
informanter är eniga om vikten av att gå steget längre och att reflektera kring det 
insamlade materialet utifrån detta arbetssätt handlar det om kunskapsorienterad 
dokumentation. Emilsson och Pramling Samuelsson (2014) menar att 
dokumentation blir pedagogisk först när den används som ett reflektionsunderlag.  
Andra påpekar att dokumentation enbart är till för att visa föräldrarna vad barnen 
gjort något som kopplas samman med barncentrerad dokumentation (Alvestad och 
Sheridan, 2014).  

Utifrån en sociokulturell utgångspunkt kan pedagogisk dokumentation vara en 
betydande del för barns lärande och utveckling. Det sociokulturella perspektivet 
handlar enligt Säljö (2012) om att barn lär sig genom samspel och sociala relationer. 
Detta kan kopplas till reflektionerna som enligt informanterna är tänkta att ske kring 
dokumentationerna. Det vill säga där barn med hjälp av dokumentationer samtalar 
kring sitt handlande med både andra barn, pedagoger och föräldrar. Det 
sociokulturella perspektivet handlar även om hur de material och de miljöer som 
barn är i påverkar lärandet (Säljö, 2012). Utifrån vad studiens resultat visar handlar 
pedagogisk dokumentation enligt informanterna om att synliggöra barns intressen, 
behov och erfarenheter. Däremot går den pedagogiska delen förlorad i den 
dokumentation som enligt några informanter enbart är till för föräldrar samt 
insamling av barns alster. En parallell kan dras till det Bjervås (2011) lyfter kring 
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pedagogisk dokumentation, att det handlar om att synliggöra och följa barns 
utveckling och lärprocesser. I enlighet med Bjervås (2011) menar Emilsson och 
Pramling Samuelsson (2014) att dokumentation i grunden handlar om att fånga upp 
händelser, relationer och lärande. Genomförs daglig dokumentation i syfte om att 
informera föräldrar eller visa på barns alster, kan främjandet av barns utveckling och 
lärande utebli. Barns tankar och handlingar behöver uppmärksammas och 
synliggöras för att stimulera utvecklingens komplexitet. Åberg och Lenz Taguchi 
(2005) beskriver dokumentationens kraft som ett perspektiv i att förstå omvärlden, 
alltså att synliggöra lyssnandet.  

4.2 Barns delaktighet i dokumentationsarbete 

Barns delaktighet i dokumentationsarbetet belyser samtliga informanter som en 
självklarhet. Majoriteten beskriver sitt tillvägagångssätt i att främja barns delaktighet 
genom att låta barn själva fotografera, filma och tillsammans med pedagoger 
bestämma vilken dokumentation som ska vara synlig. Barnen får själva fotografera på 
egen hand, vilket synliggör barnens perspektiv och ger på så sätt pedagoger en inblick 
i barnens värld. ”Barnen får själva välja ut och sätta upp dokumentation i hallen” 
(Cecilia).  

En vidare beskrivning som anges av informanterna är att barn görs delaktiga genom 
att dokumentationen synliggör och tillvaratar deras intressen och erfarenheter. 
”Dokumentationerna av vad barnen gör används för att arbeta i projekt” (Anna). 
Steget längre i att göra barn delaktiga ligger i att reflektera med barnen om 
dokumentationerna. ”Vi tittar på och reflekterar kring dokumentationerna 
tillsammans med barnen på vår storbildskärm” (Bibbi). Detta gör att barnen blir 
delaktiga i sin egen lärprocess.   

Som tidigare nämnts belyser några av informanterna barns delaktighet i att 
exempelvis själva få fotografera, välja ut synlig dokumentation samt vara drivande i 
projekten. ”Barnen är huvudpersoner och medaktörer i vårt dokumentations- och 
reflektionsarbete (Anna). Andra beskriver barns delaktighet i att pedagogerna lyssnar 
in barns intressen och formar aktiviteter utefter dessa. ”…barns intressen är 
utgångspunkt i våra aktiviteter och temaarbeten” (Emma).  En ytterligare beskrivning 
är att barns delaktighet och engagemang leder till att barnen själva bjuder in 
föräldrarna. ”…vi märker att barnen gärna visar föräldrarna det de gjort” (Denice). 

Majoriteten informanterna lyfter fram verksamhetens arbetssätt genom tema och 
projektarbeten. I förskolans projekt samt tematiska arbetssättet lyfts vikten av att låta 
barn vara drivande, det vill säga att de utgår från barnens intressen. ”Ett 
förutbestämt tema går i olika riktningar utifrån barnens intressen” (Iris). Det innebär 
att pedagogerna alltid utgår från barns intressen för att göra det meningsfullt. 
Samtliga utgår ifrån läroplanen som lyfter barns delaktighet som en del i förskolans 
uppdrag.  

4.2.1 Resultatanalys- barns delaktighet i dokumentationsarbete 

Studiens resultat har visat att samtliga informanter låter barnen vara delaktiga i att 
fotografera, filma samt välja ut vilka alster som ska vara synliga. Pedagogerna 
uttrycker på så vis en önskad och möjlig insyn i barns livsvärld. Åberg och Lenz 
Taguchi (2005) lyfter att vägen till barns livsvärld är genom deras fotografier, 
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teckningar, lekar och samtal. Alltså handlar det om att synliggöra lyssnandet (Åberg 
& Lenz Taguchi, 2005).  

Studiens resultat visar på en viss användning av begränsad dokumentation. I 
dimensionen begränsad dokumentation handlar barns delaktighet om att låta dem 
vara delaktiga i dokumentationsutövandet. Däremot stannar syftet där då den saknar 
pedagogisk mening, vilket betyder att reflektioner och vidare arbete inte blir 
tillämpat. I den aspekten ryms dokumentationsarbete i portfolioform där alla 
dokumentationer sätts in i pärmar, alternativt sätts upp på väggarna. Informanterna 
beskrev dokumentationsplatser i tamburen för att även synliggöra för föräldrarna. 
Enligt Alvestad och Sheridan (2005) handlar dokumentationsarbetet utifrån den 
beskrivningen om barncentrerad dokumentation. Dimensionen barncentrerad 
dokumentation behandlar en mer informativ mening, alltså direkt information till 
föräldrarna om dagens aktiviteter. Denna dimension tenderar att även den sakna 
pedagogiskt syfte, alltså saknar den användning i reflektionssammanhang.  

Några informanter uttryckte att dokumentationerna endast visar händelser och 
aktiviteter vidare uttrycker de att reflektionerna kring dokumentationerna 
tillsammans med barnen visar lärandet samt blir en hjälp till fortsatt lärande och 
utveckling. Utifrån Alvestad och Sheridan (2014) handlar det om 
kunskapsorienterad dokumentation. Ett sådant arbetssätt möjliggör för lärande. 
Brodin m.fl.(2014) belyser vikten av barns delaktighet i verksamheten som 
kvalitetshöjande. Något som även Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) talar för. 
Flertalet informanter uttryckte en vilja i att skapa goda samhällsmedborgare genom 
att grundlägga deras förståelse för demokrati. Lindgren och Sparrman (2003) lyfter 
barns deltagande ur en etisk synpunkt. En synpunkt som hänvisar till barns egna val 
att delta i dokumentationsarbetet. 

Genom att göra barn delaktiga i dokumentationsarbetet skapas möjligheter för 
utveckling och lärande. Ur sociokulturellt perspektiv, vilket belyser vikten av att 
material och sociala relationer som barn kommer i kontakt med, är betydande för 
utveckling och lärande (Säljö, 2012). Genom informanternas uttryck, att låta barnen 
vara med och välja ut den synliga dokumentationen, ser man till deras möjligheter att 
utvecklas. 

 

4.3 Pedagogisk dokumentation för föräldrasamverkan 

Samtliga informanter beskriver länken mellan pedagogisk dokumentation och 
föräldrasamverkan som betydelsefull. ”Att synliggöra för föräldrar, göra dem 
delaktiga och ge dem inflytande i verksamheten är betydelsefullt för oss” (Hanna). 
Flertalet informanter lyfter vikten av att göra föräldrar medvetna om sin delaktighet 
och sitt inflytande. ”Vi har sett att det kan råda ett visst ointresse och oengagemang 
hos våra föräldrar” (Iris). ”… vi gör föräldrarna medvetna om sin delaktighet i 
verksamheten redan vid första föräldramötet” (Greta). ”Föräldrasamverkan handlar 
om att väcka en nyfikenhet hos föräldrarna. Vägen dit är genom barnen, det vill säga 
visar barnen nyfikenhet och lust genererar det i nyfikna föräldrar” (Anna). 

För att föräldrar ska ha möjlighet till en inblick i verksamheten beskriver samtliga 
informanter att det är viktigt att dokumentationen är synlig och att den kontinuerligt 
förnyas och synliggör vad deras barn gör om dagarna. I den aspekten framkommer 
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vikten av vilken dokumentation som blir synlig för föräldrarna. Samtliga informanter 
lyfter fram tamburen som en central dokumentationsplats. Hälften av informanter 
förklarar att tamburen är en samlingsplats för barns alster. ”… om man inte når 
föräldrarna via barnen är det betydelsefullt med synliga och lättillgängliga 
dokumentationer” (Anna). Andra beskriver en något mer genomarbetad 
dokumentation i form av bilder, bildspel och alster kopplat till läroplanscitat. ”vi 
försöker alltid koppla våra dokumentationer till citat ur läroplanen som ett extra 
stöd” (Freja). Dessa informanter beskriver den sistnämnda dokumentationen som 
flexibel och ett behov i det dagliga arbetet för att nå fram till föräldrarna.  

Flertalet informanter betonar att föräldrar efterfrågar tydlig och okomplicerad 
dokumentation. ”… föräldrars efterfrågan och engagemang gör att det är viktigt att vi 
möter upp med synliga och tydliga dokumentationer” (Anna). Dokumentationerna 
menar hon bidrar till en dialog mellan barn, pedagoger och föräldrar.  Några av 
informanterna beskriver att det känns viktigt att väcka föräldrars nyfikenhet kring 
det arbete som görs i förskolan. Vägen till föräldrars nyfikenhet går genom barnen. 
Om barnen själva uttrycker nyfikenhet och lust lockar det även till sig nyfikna 
föräldrar.  

 

4.3.1 Resultatanalys – pedagogisk dokumentation för 
föräldrasamverkan 

Samtliga informanter uppmärksammade relationen mellan pedagogisk 
dokumentation och föräldrasamverkan. I intervjuerna framkom det att pedagogisk 
dokumentation har stor betydelse när det kommer till föräldrasamverkan. 
Informanterna i studien beskriver dessa aspekter som självklara samt betonar vikten 
av medvetna föräldrar.  

 

Både Bjervås (2011) samt Emilsson och Pramling Samuelsson (2014) belyser den 
pedagogiska dokumentationens syfte med att synliggöra barns lärprocesser för 
verksamhetens alla deltagare. Tillika beskriver Löfgren (2015) två betydande faktorer 
för pedagogisk dokumentation. En utav dessa behandlar föräldrasamverkan. 
Skolverket (2016) beskriver riktlinjer för förskolan föräldrar rätt till  synpunkter på 
både utvecklings- och planeringsarbete samt genomförande. Informanter lyfter i 
studien det första föräldramötet som en länk till föräldrarna och deras delaktighet 
genom att de där förtydligar för föräldrarna. Därefter sker kontinuerligt 
betydelsefulla möten mellan barn, föräldrar och pedagoger varje dag, vid hämtning 
och lämning där synlig dokumentation är ett viktigt inslag. Dahlberg och Åsén (2011) 
betonar kopplingen mellan pedagogisk dokumentation och föräldrasamverkan. 
Kopplingen omfattar möjligheterna till en demokratisk verksamhet som synliggör 
barns lärande, liv och utveckling (Dahlberg & Åsén, 2011). Majoriteten av 
informanterna lyfter vikten av en synlig dokumentation såsom exempelvis 
fotografier, anteckningar och barns alster i tamburen.  

Ett återkommande syfte med val av dokumentationens placering är att den skapar 
möjligheter till samtal mellan barn, föräldrar och pedagoger vid hämtning och 
lämning. I enlighet med det sociokulturella perspektivet kan detta återspeglas i att 
både material samt det kommunikativa är av betydelse för barns utveckling och 
lärande (Säljö, 2012). Det vill säga både de mänskliga och ickemänskliga, sociala och 
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materiella har stor inverkan (Säljö, 2012). Några av informanterna beskriver 
tamburdokumentationen som ett verktyg för att väcka intresset och lusten hos 
föräldrarna och att de på så sätt får inblick i verksamheten. Den pedagogiska 
dokumentationen anses vara en viktig agent och ett centralt redskap i att föra 
verksamhetens alla delar framåt (Lenz Taguchi, 2012).  

Utöver det framkom bekymmersamma synpunkter från informanterna om 
oengagerade föräldrar. Löfgren (2015) belyser meningar om att pedagogers 
legitimitet spelar in i relationsskapandet mellan pedagoger och föräldrar. Legitimitet, 
som kan bidra till bättre pedagogiska dokumentationsarbeten, genererar starkare och 
tryggare relationer (Löfgren, 2015).  I enlighet med Åberg och Lenz Taguchi (2005) är 
pedagogisk dokumentation nyckeln till föräldrasamverkan. Verktyget skapar 
möjligheter för föräldrar att djupare förstå verksamheten (Åberg & Lenz Taguchi, 
2005). 

4.4 Tiden som motarbetar 

Tiden för dokumentationsarbete har lyfts och uppmärksammats på likartade sätt hos 
samtliga informanter. Alla informanter har schemalagd dokumentations-, 
reflektions- och planeringstid. Några menar att de använder planeringstiden till att 
planera för kommande aktiviteter som de kommer dokumentera. ”… våra 
planeringstider fokuserar på att planera kommande aktiviteter” (Greta). Andra lyfter 
att de istället för planeringstid benämner det som reflektionstid och använder tiden 
till att dels planera och dels reflektera kring insamlade dokumentationer. ”… under 
vår reflektionstid reflekterar vi kring den insamlade dokumentationen” (Bibbi). 
Däremot tar samtliga informanter upp att dessa inplanerade tider inte alltid hinns 
med. ”… våra inplanerade reflektionstider blir sällan av då tiden behövs till annat” 
(Hanna). 

Tidsbristen beskrivs som ett fenomen som informanterna kontinuerligt brottas med 
när det kommer till dokumentationsarbete. Samtliga menar att tiden för 
dokumentationsarbete är viktig att få möjlighet till eftersom att det är en del av 
förskolans uppdrag. ”… dokumenterar vi inte så frångår vi vårt uppdrag” (Anna). Det 
svårt att få tiden att räcka till. En del informanter har hittat lösningar på 
tidsproblematiken. De anser att tiden tillvisso kan vara problematisk men de 
beskriver att lösningen kan vara att försöka använda tiden rätt. …” vi är ett samspelt 
arbetslag som är bra på att ta oss tid att dokumentera och reflektera ” (Hanna). ”… 
det gäller att använda tiden rätt, det vill säga att inte se till dokumentationsarbetet 
som ett jobbigt hinder i vardagen”(Greta).  

Andra beskriver tidsbristen som en anledning till att dokumentationsarbetet uteblir. 
De förklarar att de med lätthet kan utföra dokumenteringen såsom att fotografera, 
filma eller anteckna. Men svårigheten ligger i att få dokumentationerna pedagogiska, 
d.v.s. att använda dem som reflektionsunderlag. Informanterna beskriver en oro 
kring att dokumentationerna hamnar på hög.  

”En problematik kring pedagogisk dokumentation är att verktyget är väldigt 
tidskrävande. Det är enkelt att fota och filma, men att reflektera kring det och använda 
det som reflektionsunderlag hinns inte alltid med” (Emma). 
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4.4.1 Resultatanalys- tiden som motarbetar 

Studiens resultat visade på att samtliga informanter uttryckte tidsbristen som 
problematisk och bekymmersam i mening om att sträva efter att uppnå förskolans 
uppdrag. Informanterna lyfter fram schemalagd dokumentationstid samt 
reflektions– och planeringstid som den enda befintliga tid för dokumentationsarbete. 
Läroplan för förskola (2016) hänvisar till att arbetslaget kontinuerligt och 
systematiskt ska dokumentera, reflektera och utvärdera verksamheten för att 
tillgodose barnens behov. De flesta informanterna menar att schemalagd tid finns 
men hinns inte med. Löfgren (2015) lyfter en likartad problematisk aspekt där tiden 
inte samspelar med det utökade kravet på pedagogisk dokumentation. Informanterna 
menar att tiden för utförandet av dokumentation finns, då det inte tar tid från 
barngruppen. Det vill säga fotografera, filma och anteckna är genomförbart samtidigt 
som man är i barngruppen. Däremot är svårigheten att gemensamt hinna reflektera 
kring dokumentationsmaterialen, alltså att få dokumentationen pedagogisk. På 
samma sätt som det beskrivs av informanterna hävdar Alvestad och Sheridan (2014) 
att dokumentationen stannar vid begränsad dokumentation. Dokumentationsarbetet 
som framkommer i studien kan även liknas vid barncentrerad dokumentation 
(Alvestad & Sheridan, 2014).  

 

Ett fåtal informanter tar upp problemet med att använda tiden rätt, exempelvis se till 
reflektionstidens betydelse för att kunna föra den pedagogiska processen vidare. En 
aspekt i detta menar Åberg och Lenz Taguchi (2005) är att använda planeringstiden 
som reflektionstid. Det vill säga att inte enbart blicka framåt och planera för 
framtiden, utan även att kasta blickar bakåt och reflektera kring det som gjorts 
(Åberg och Lenz Taguchi, 2005). Det finns ett visst medhåll av informanterna att 
tiden är för knapp för att den utnyttjas på fel sätt.  

Intervjuerna visar att ett större antal av informanter använder sig av sin planeringstid 
där de enbart planerar kommande aktiviteter och där de inte hinner reflektera kring 
tidigare genomförda dokumentationer. Dessa informanter uttryckte även att 
dokumentationerna gjordes men att de lätt hamnade på hög. Åberg och Lenz Taguchi 
(2005) menar att om planeringstiden används som reflektionstid för 
dokumentationerna kan man undvika att de hamnar på hög och istället låta den 
pedagogiska dokumentationen vara central och något som tydliggör arbetet i 
verksamheten.  

Löfgren (2015) nämner pedagogers legitimitet som en påverkansfaktor i 
yrkesutövandet. Han nämner även pedagogers olikheter i yrkesrollen, kompetens och 
barnsyn som avgörande faktorer. Löfgren (2015) menar att förutsättningar för ett 
positivt dokumentationsarbete handlar om att våga tänka nytt. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv handlar det om att förskolans samtliga delar 
påverkar barns utveckling och lärande (Säljö, 2012). Det är viktigt att ta vara på tiden 
för att kunna ge de bästa möjligt förutsättningarna för lärande. Det sociokulturella 
perspektivet kopplat till tidsproblematiken gör det än mer tydligt att tiden behöver 
användas rätt. I en parallell till Löfgren (2015) är legitimiteten och kunskap en 
betydande faktor för att kunna använda tiden rätt. 



 19 

4.5 Sammanfattning av analys 

Sammanfattningsvis visar vår analys på några viktiga resultat. Resultatet visar att 
förskolorna arbetar med dokumentation på olika sätt. Intervjuerna har synliggjort i 
enlighet med Alvestad och Sheridans (2014) tre olika dimensioner av dokumentation 
att det finns olika syften med dokumentationsarbetet och vilken betydelse det har för 
verksamheten.  

Resultatanalysen visar att tidsaspekten är det största dilemmat i 
dokumentationsarbetet, där informanterna uttrycker att tiden inte finns för att 
reflektera kring de insamlade dokumentationerna. Dilemmat som Löfgren (2015) 
belyser är det utökade kravet på dokumentation från politiker. Dokumentationer som 
bör genomföras och därigenom bidra till en möjligt högre kvalité i förskolan.  

Med en sociokulturell utgångspunkt, där sociala samspel, material och 
kommunikation bidrar till lärande, blir dokumentationerna en viktig del (Säljö, 
2012). Det är alltså dokumentationerna som ska visa det barnen är intresserade av 
samt synliggöra vilka behov som finns. Lenz Taguchi (2012) menar att pedagogisk 
dokumentation fungerar som en aktiv agent för att synliggöra mellanmänskliga 
relationer som i sin tur främjar barns lärande. Dessa resultat kommer att diskuteras i 
nästkommande kapitel. 

5 Diskussion 

Diskussionsavsnittet är uppdelat i tre avsnitt. Dessa är metod, resultat och avslutande 
diskussion. I metoddiskussionen lyfts några positiva och negativa aspekter utifrån 
studiens valda metod. Därefter diskuteras valet av analysmetod. 

I resultatdiskussionen sätts resultatet in i sammanhang för att försöka besvara 
studiens syfte och forskningsfrågor, det vill säga om resultaten har synliggjort 
pedagogers synsätt samt förhållningssätt till pedagogisk dokumentation. Slutligen för 
vi en avslutande diskussion, där vi belyser hur studien har bidragit till vår 
yrkesutveckling och förståelse för vår kommande yrkesroll.  

Vi diskuterar även tänkbara arbetssätt och fortsatt forskning av pedagogisk 
dokumentation. Avsnittet avslutas med en diskussion om hur barn kan göras 
delaktiga i dokumentationsarbetet och hur föräldrarna kan ges inblick i 
verksamheten samt tänkbara sätt att använda tiden på ett sätt som möjliggör ett 
utrymme för bearbetning och reflektion av den pedagogiska dokumentationen. 

5.1 Metoddiskussion 

Valet av metod, kvalitativa semistrukturerade intervjuer, ansåg vi vara det mest 
relevanta för vår studie. Med tanke på studiens syfte som var att undersöka hur nio 
pedagoger beskriver sitt arbete med pedagogisk dokumentation, samt redogöra för 
vilka synpunkter de har och förhållningssätt till verktyget, var metoden mest 
passande.    

Med tanke på att studiens syfte som var att redogöra för pedagogers synpunkter på 
pedagogisk dokumentation förekommer det inte enbart ett sant svar. Svaren varierar 
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på grund av individers olikheter gällande deras tankar, synpunkter och 
förhållningssätt.  

En positiv aspekt i valet av en kvalitativ semistrukturerad undersökningsmetod var 
att kunna synliggöra och uppmärksamma informanternas personliga synpunkter till 
pedagogisk dokumentation. Kopplat till valet av intervjuns utformning, det vill säga 
öppna frågor som kunde ställas utan inbördes ordning, gav det positiv effekt i både 
genomförandet och resultatet. Utifrån en semistrukturerad metod är det inte 
nödvändigt att följa intervjuschemat, i den mening att lyckas få informanterna att 
berätta personliga synpunkter på verktyget pedagogisk dokumentation i förskolan.  

Diskussionerna fördes även kring valet att vara två intervjuare på samma gång. Vi såg 
till att den ena höll i samtalet samtidigt som den andra antecknade och skötte 
ljudinspelning. Detta var fördelaktigt då en av oss helhjärtat kunde fokusera på 
samtalet och föra det framåt. Hade vi delat på oss och genomfört intervjuerna enskilt 
hade detta försvårats, dessutom finns det risk att vi hade fört intervjuerna i olika 
riktningar. I ett senare skede kunde det då ha uppstått problem när vi skulle 
sammanställa resultatet.  

5.1.1 Diskussion av analysmetod 

Analysmetoden har visats vara ett verktyg för att tyda studiens resultat. Till att börja 
med transkriberades ljudinspelningarna och intervjuanteckningar sammanställdes. 
Under den första delen av transkriberingen genomfördes en så kallad kodning. 
Kodningen gjorde att vi kunde urskilja det majoriteten av informanter lyfte som 
viktigt utifrån intervjuns tema. Kodning är det fenomen som identifierar 
informanternas svar i ett större sammanhang och gör det möjligt att kunna urskilja 
och tematisera svaren (Kvale & Brinkmann, 2009). När vi transkriberade 
intervjumaterialet och genomförde kodningen placerade vi ut samtliga anteckningar 
på ett bord och studerade dem för att kunna urskilja tyngdpunkter som samtliga 
informanter lyfte som viktiga. Dessa tyngdpunkter blev till fyra olika teman; vad är 
pedagogisk dokumentation, barns delaktighet i dokumentationsarbete, pedagogisk 
dokumentation för föräldrasamverkan, tiden som motarbetar. Dessa fyra teman 
fick bli utgångspunkter i en sammanfattande tankekarta. Tankekartan bidrog till att 
vi fick en större överblick över informanternas svar. 

Utifrån studiens resultat har vi kunnat se att valet av analysmetod, alltså 
tematisering, var ett bra val. Metoden tematisering skapade större möjligheter till att 
kunna urskilja resultaten ur ett djupare perspektiv. Dalen (2007) stärker vårt val av 
analysmetod, där hon lyfter tematisering som presentationsmetod för att synliggöra 
tyngdpunkter och centrala områden. De centrala områden som tematiseringen lyfter 
fram blir alltså de områden som studien behandlar.  

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger vid två olika förskolor arbetar 
med pedagogisk dokumentation i sin verksamhet, samt redogöra för deras 
synpunkter på och förhållningssätt till pedagogisk dokumentation. 

Studiens resultat har uppmärksammat oss på att pedagoger arbetar utifrån relativt 
skilda arbetssätt med pedagogisk dokumentation. Frågan om hur läroplanens 
tolkningsutrymme påverkar arbetet med pedagogisk dokumentation har visats vara 
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bidragande. Studien visar att informanterna lyfter dokumentationsarbetet som ett av 
förskolans uppdrag, utifrån läroplanen för förskolan. Något som är självklart för båda 
förskolorna är att jobba med pedagogisk dokumentation utifrån läroplanens innehåll, 
mål och riktlinjer. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) beskriver att 
verksamheten kontinuerligt ska dokumenteras, utvärderas och följas upp. Utifrån 
studiens resultat har det åskådliggjorts att informanterna väljer att tolka läroplanens 
uppdrag både enskilt som tillsammans med sitt arbetslag på skilda sätt. Studien har 
visat att dokumentationsarbete är komplext. I tidigare forskning finns det dock 
förklaringar som vägleder pedagoger i frågan om vad, hur och varför.  

Exempelvis beskriver Alvestad och Sheridan (2014) dokumentationsarbete utifrån tre 
dimensioner; begränsad-, barncentrerad- och kunskapsorienterad dokumentation. 
Studiens resultat visar att det faktiska dokumentationsarbetet i verksamheterna sker 
i enlighet med Alvestad och Sheridan (2014) på olika sätt. Exempelvis dokumenterar 
ett fåtal informanter i syfte att samla alster och teckningar i barnens pärmar för att 
visa på ämneskunskaper (begränsad dokumentation). Andra dokumenterar med 
intentionen att synliggöra barnens utveckling för föräldrarna (barncentrerad 
dokumentation). Ett tredje sätt som framträder i intervjuerna att behandla 
ovanstående syften samt att ta dokumentationen ett steg längre, genom att använda 
det som ett reflektionsunderlag tillsammans med barn och kollegor 
(kunskapsorienterad dokumentation).  

Ett av våra viktiga resultat är att majoriteten informanter arbetar utefter det Alvestad 
och Sheridan (2014) beskriver som barncentrerad dokumentation. Studien har 
uppmärksammat att den dokumentation som beskrivs i flesta fall genereras som en 
slags information till föräldrar. Det vill säga enbart bilder på barns varande och 
görande saknar beskrivande och reflekterande text. Intervjuerna har visat att 
majoriteten kan beskriva vad pedagogisk dokumentation innebär och syftar till, men 
samspelar däremot inte med beskrivningar om arbets- och tillvägagångssätt i 
dokumentationsarbetet. Frågan vi ställer oss är varför det finns en klyfta mellan teori 
och praktik. En förklaring på denna klyfta kan vara att det finns kunskap och 
förståelse om vad förskolans läroplan säger angående pedagogisk dokumentation 
men att förankringen av kunskapen i praktiken saknas. Handlar det om saknad 
kompetens hos pedagoger eller kan det vara ett tecken på mindre positiva samspel i 
arbetslaget? Vad är det som gör att det blir så pass stora skillnader i förskolors arbete 
med ett nationellt arbetsverktyg som läroplanen ger riktlinjer om. Alvestad och 
Sheridans (2015) dimensioner har gett oss en tydligare bild av pedagogers olika 
arbetssätt. Dahlberg och Åsén (2011) belyser dokumentationen som en viktig och 
central del för att synliggöra barns lärprocesser och utveckling. Resultaten har visat 
att pedagoger från studiens båda förskolor arbetar aktivt utifrån läroplanens mål och 
riktlinjer för pedagogisk dokumentation. Frågan är varför skillnader i 
dokumentationsarbetet framkommer så pass tydligt. Det handlar inte enbart om 
utförande utan om syftet varför de dokumenterar. Funderingar har därför väckts i 
vad som påverkar skillnaderna. Utifrån tidigare forskning så har vi uppmärksammats 
på att det inte finns något rätt och fel sätt att dokumentera, däremot finns det 
positiva och mindre positiva sätt.  

Studiens andra forskningsfråga är hur kan pedagoger få pedagogisk dokumentation 
att bli en del av vardagen. Resultaten har synliggjort ett generellt bekymmer 
angående den tid som pedagogisk dokumentation tar. Informanterna hävdar att tiden 
för dokumentation finns, det vill säga ta bilder, filma och samla in alster. Däremot 
kämpar de för att få dokumentationen pedagogisk, att hinna reflektera kring 



 22 

materialet. En fundering har väckts över informanters förklaring till hur de utför sin 
dokumentation samtidigt som de argumenterar för att inte hinna reflektera kring de 
insamlade materialen. Det vill säga att några av informanterna som beskriver att 
dokumentation enbart handlar om att samla in alster och visa för föräldrarna 
samtidigt påpekar tidsbristen för reflektion. Frågan är om det även handlar om 
kompetens när det kommer till tidsanvändandet för dokumentation. Det vill säga om 
det saknas kompetens blir det svårt att veta hur och när dokumentationer bör göras. 
Har pedagoger inte kunskapen om vad, hur och varför är det svårt att använda tiden 
”rätt”. Kan det även vara så att engagemang och vilja krävs. En vilja att våga tänka 
nytt och utanför boxen? En tänkbar lösning inom denna problematik är utökad 
kompetensutveckling i förskolan. Följaktligen läggs vikten vid ett samspelt arbetslag 
för att kunna använda tiden rätt. Ett sätt kan vara att använda 
reflektionstiden/planeringstiden till att reflektera kring insamlat 
dokumentationsmaterial. Till exempel en pedagog kan fotografera eller filma en 
aktivitet som den andre håller i, och därigenom stötta varandra till att få 
dokumentationsarbetet att fungera. 

Ett ytterligare resultat som framträder av de ställda forskningsfrågorna är att barns 
delaktighet är central för pedagogerna. Det vill vi förtydliga med att låta barn vara 
delaktiga i utförandet, så som att låta barn fotografera, filma och beskriva med ord. I 
en parallell med Åberg och Lenz Taguchi (2005), resulterar barns delaktighet till att 
de vuxna får en inblick i barnens livsvärld. Lindgren och Sparrmans (2003) menar att 
barns deltagande i dokumentationen borde bestämmas av barnen själva. Sker inte ett 
medvetet val att delta ifrån barnen själva kan frågan ställas om barn vill vara 
delaktiga och deltagande i dokumentationsprocessen. När barn görs delaktiga utan 
att bli tillfrågade skapas en omedveten maktstruktur, det vill säga att den som 
dokumenterar har makten över den som dokumentera. Ett tillägg till det Lindgren 
och Sparrman (2003) tar upp gällande maktpositioner, bör det även vara att ta barns 
ålder i beaktande. Till exempel blir det svårt för en tvååring att fatta beslut kring sitt 
deltagande. Däremot ser vi det som betydelsefullt med koppling till den etiska 
aspekten, att inte fotografera barns ansikten utan att lägga dokumentationsfokus på 
barns lärprocesser. 

Vi drar slutsatsen att barns delaktighet är en viktig del som vi pedagoger behöver 
respektera och tillvarata för att få till ett så bra arbete med pedagogisk 
dokumentation som möjligt. Det kan både handla om arbetssätt och förhållningssätt 
samt hur förhållandet till läroplanen ser ut. Studien har klargjort att läroplanen är 
tolkningsbar gällande dokumentationsverktyget, det vill säga att det ingår i uppdraget 
att dokumentera och att det kan göras på olika sätt.    

5.3 Avslutande diskussion 

Pedagogisk dokumentation har enligt tidigare forskning visats vara ett komplext 
verktyg som var och en behöver arbeta med på sitt eget sätt efter barngruppens, 
föräldrarnas och personalens behov och förutsättningar. Studiens resultat har visat 
att pedagogisk dokumentation är ett användbart verktyg när det kommer till 
förskolans verksamhet. Studien framhåller att pedagogisk dokumentation dels är till 
för att främja barns lärande, dels är till för att skapa goda relationer mellan barn, 
förskola och föräldrar samt föra den pedagogiska processen vidare. De deltagande 
pedagogerna har en positiv syn på pedagogisk dokumentation. Pedagogisk 
dokumentation framträder i svaren en del av förskolans uppdrag samtidigt som det 
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framkommer att arbetet med pedagogisk dokumentation är tidskrävande. 
Majoriteten beskriver pedagogisk dokumentation som ett värdefullt verktyg att 
använda sig av för att föra den pedagogiska verksamheten framåt. Däremot betonar 
majoriteten av informanterna att få tid till att dokumentera som en svårighet. Tiden 
framstår vara det som motarbetar arbetet med pedagogisk dokumentation i 
verksamheterna.  

Studien har för oss, i vårt yrkes, bidragit till utökad kunskap om pedagogisk 
dokumentation. Den har även bidragit till en djupare förståelse för hur och varför 
pedagoger arbetar med pedagogisk dokumentation i förskolan. För det första är det 
viktigt att ha kunskap i hur och vad vi väljer att fotografera, filma och anteckna för att 
arbetet ska vara meningsfullt. Kunskaper i hur man kan tänka tillsammans i 
arbetslaget för att arbeta med pedagogisk dokumentation har genom studien 
synliggjorts. Mycket tyder på att tiden är den största problematiken i 
dokumentationsarbetet. Tidsproblematiken skapar funderingar kring hur pedagoger i 
förskolan skulle kunna undgå den problematiken och få tiden att kännas tillräcklig.  

Intervjusvaren samt tidigare forskning har bidragit till en del kunskap om hur arbetet 
kan läggas upp för att undgå tidsdilemmat. Utifrån studien har vi fått kunskap och 
förståelse i att på ett medvetet sätt använda tiden rätt. Med att använda tiden rätt 
menar vi att arbeta med dokumentation i det dagliga arbetet. Vi hävdar att det är 
betydelsefullt för tidsdilemmat att se till barnens kompetenser och låta dem vara 
delaktiga i dokumentationsarbetet. Vi har genom studien fått förståelse för 
dokumentationernas betydelse när det kommer till föräldrars insyn, deltagande och 
engagemang i förskolan. Detta skapar möjligheter till förbättrade relationer och 
främjandet av att skapa de bästa möjliga förutsättningar för barns utveckling och 
lärande. Vi har även fått förståelse för att verktyget är ett hett debatterat ämne som 
kanske ännu inte har stadgat sig i pedagogers vardagliga yrkesutövande och 
arbetssätt. Kan det vara så att utökad kunskap genom kompetensutveckling möjliggör 
för ett förenklat och självklart dokumentationsarbete?  

För att sätta in studien i ett större perspektiv har vi diskuterat kring vad som kan gå 
förlorat om pedagoger helt skulle utesluta dokumentation i förskolan. Frågan är om 
det går att främja och stimulera barns individuella utvecklingsbehov utan pedagogisk 
dokumentation. Använder vi inte pedagogisk dokumentation som verktyg förlorar 
föräldrar insynen i verksamheten. Det bidrar i sin tur till att föräldrar missar en stor 
del av sitt barns utveckling, som sker i deras första år i livet, i förskolan.  

5.3.1 Fortsatt arbete med pedagogisk dokumentation 

Tänkbara idéer på utvecklat dokumentationsarbete för pedagoger kan vara att 
genomföra återkommande och kontinuerliga studiebesök, antingen genom att besöka 
andra avdelningar på arbetsplatsen alternativt andra verksamheter. Vi ser till vikten 
av att utbyta kunskaper och kompetenser kollegialt, både kommunikativt och synligt. 
Det vill säga att utbyta kunskaper genom reflekterande samtal och se till olika 
miljöers innehåll och utformning. Därför kan det vara av vikt att exempelvis besöka 
grannavdelningar samt andra förskolor för att se hur det pedagogiska 
dokumentationsarbetet ser ut. Betydelsefullt kan även vara att besöka förskolor med 
olika pedagogiska inriktningar för att få inspiration och nya kunskaper och idéer.  

Ytterligare en tänkbar idé är utvecklad fortbildning inom pedagogisk dokumentation. 
Exempel på detta är att efter föreläsningar eller bokläsningar samtala tillsammans i 
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arbetslaget samt försöka mötas i tvärgrupper på respektive förskola eller områdesvis. 
Det blir betydelsefullt att mötas i diskussioner och reflektioner eftersom att vi 
uppfattar fenomen på olika sätt.  

5.3.2  Vidare forskning 

Avslutningsvis vill vi nämna att resultatet tydligt visar behovet av att fortsatta studier 
om pedagogisk dokumentation. Till exempel forskning kring hur pedagoger kan 
tillämpa arbetsverktyget på ett naturligt sätt i vardagen, ett sätt som inte tar tid ifrån 
barngruppen utan kan genomföras i samspel mellan barn och pedagoger. Studien har 
visat på betydelsen kring arbetslagets samarbete för att få dokumentationsarbetet att 
fungera. Lika viktig är barnens del i dokumentationsarbetet, det vill säga hur barn får 
ta del av samt vara en del av den pedagogiska dokumentationen. Om barnen tillåts 
vara delaktiga synliggörs inte enbart deras lärprocesser utan de blir också nyfikna, 
intresserade och engagerade. Visar barn nyfikenhet bidrar det även till nyfikna 
föräldrar och goda relationer mellan barn, föräldrar och pedagoger. Därför ser vi en 
tänkbar fortsatt studie om att fördjupa sig i barns delaktighet i det pedagogiska 
dokumentationsarbetet.  
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Bilaga 1 

Missivbrev  

Hej! Vi är två förskollärarstudenter från Mälardalens högskola som är inne på den 
sista och avslutande termin innan vi tar förskollärarexamen. Vi skriver nu 
examensarbete där vi gör en studie om pedagogisk dokumentation i förskolan.  

I enlighet med informationskravet (Vetenskapsrådet, 2011) är syftet med studien att 
fördjupa vår kunskap och förståelse om hur pedagogisk dokumentation används som 
verktyg i den pågående verksamheten. I Läroplanen för förskolan lyfts viken av 
pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att föra den pedagogiska processen 
framåt, som ger förutsättningar för varje barns individuella utveckling och lärande 
samt för att verksamheten ska vara kvalitativ.   

Vi kommer titta närmare på hur pedagoger vid två olika förskolor arbetar med 
pedagogisk dokumentation i sin verksamhet. Vad de har för synpunkter på 
pedagogisk dokumentation och hur det integreras i deras vardagliga yrkesutövande.  

Forskningsmetoden vi tillämpar är kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Det vill 
säga öppna och allmänna intervjufrågor som kan ställas utan inbördes ordning vilket 
skapar ett öppnare samtal. Intervjuobjekten i vår studie kommer att vara 9 pedagoger 
från två olika förskolor.  

Som förberedelse för vår studie har vi fördjupat oss i forskning kring ämnet 
pedagogisk dokumentation i förskolan. Vi ser ditt deltagande och dina åsikter som en 
viktig del i vår kommande studie för att den ska kunna föras framåt.  

Inför och under intervjuerna kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets (2011) 
forskningsetiska principer. I samråd med samtyckeskravet är ditt deltagande i vår 
undersökningsstudie frivillig och utifrån dina villkor, samt att du kan välja att avsluta 
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ditt deltagande när du vill (Vetenskapsrådet, 2011). Dina svar kommer i enlighet med 
konfidentialitetskravet, vara anonyma och förvaras oåtkomligt för obehöriga. Vilket 
betyder att dina svar kan komma att konfidentiellt användas och synas i vårt 
studieresultat (Vetenskapsrådet, 2011). Med hänsyn till nyttjandekravet är dina svar 
enbart avsedda i forskningsändamål i vår studie.  Följaktligen har du som deltagare 
berättigad behörighet att ta del av studiens resultat och om intresse finns får du 
självklart ta del av den färdigställda studien.  

Om ni har eventuella frågor och funderingar, tveka inte att höra av er till oss.  

Med vänliga hälsningar  

Studenter: 

Ida Jarlekrans ijs13001@student.mdh.se 

Kristin Karlsson kkn13006@student.mdh.se 

 

Handledare Mälardalens högskola:  

Karin Engdahl karin.engdahl@mdh.se                          Telefon: 021-10 31 84 

Bilaga 2 

Intervjuschema – frågor till pedagoger 
 

Pedagogisk dokumentation som kvalitativt verktyg 

 

1. Vad är pedagogisk dokumentation för dig? Synpunkter, tankar, åsikter? 
 

2. Hur förhåller du dig till dina synpunkter på pedagogisk dokumentation? 
 

3. Beskriv hur du arbetar med pedagogisk dokumentation på din avdelning? 
 

4. I vilken mån anser du pedagogisk dokumentation påverkar/bidrar till barns 
utveckling och lärande? Barns delaktighet/inflytande? 

 

5. Vad är viktigt att tänka på kring den dokumentation som görs synlig på 
avdelningen? 

 

6. Hur tänker du kring begreppen pedagogisk dokumentation och 
föräldrasamverkan? Samband? 
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7. Beskriv hur du ser på dokumentation i förändringsarbete. 
 
 

8. Övriga tankar, synpunkter och åsikter? 

 

 

 

 

 

 


