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Föreliggande studie går ut på att synliggöra hur förskollärare arbetar med 
pedagogisk dokumentation, vilket syftet är samt om det finns några svårigheter 
med arbetet och vilka de kan vara. För att ta reda på detta har vi nyttjat en 
kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. 
Resultatet visar att respondenterna anser att syftet med pedagogisk 
dokumentation är att synliggöra verksamheten, sitt eget arbetssätt och 
förhållningssätt samt barns lärprocesser. Detta görs genom att observera, filma, 
fota och intervjua barn för att få syn på barnens intressen för att kunna följa 
upp, analysera och reflektera kring hur verksamheten ska planeras vidare för att 
gynna barns utveckling och lärande. Respondenterna upplever att svårigheterna 
med pedagogisk dokumentation är att skapa förståelse och samsyn hos kollegor 
om vad pedagogisk dokumentation innebär, att få tiden att räcka till samt att få 
barnen delaktiga i processen. Trots detta upplever respondenterna i huvudsak 
pedagogisk dokumentation som ett fördelaktigt arbetssätt. 
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1 Inledning 

Ett av avsnitten i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) handlar om uppföljning, 
utvärdering och utveckling. Förskolans verksamhet ska dokumenteras, följas upp och 
utvecklas. Även varje barns lärande och utveckling ska dokumenteras, följas upp och 
analyseras. Hur ska detta arbete gå till? 

Palmer (2012) skriver att pedagogisk dokumentation möjliggör att utgå från barns 
intressen och ta tillvara deras utforskande i planeringen av förskolans verksamhet. 
Pedagogisk dokumentation bidrar även till att synliggöra hur förskollärares 
förhållningssätt påverkar såväl verksamhetens utveckling som barnens möjligheter 
att lära och utvecklas. Dahlberg, Moss och Pence (2014) menar att den pedagogiska 
dokumentationen som verktyg även leder till en mer demokratisk pedagogisk praktik.  

Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning fått prova på att använda oss av 
pedagogisk dokumentation som arbetssätt. Utifrån läroplanens intentioner har vi 
utgått från barnens intresse när vi planerat aktiviteter. Genom dokumentationer, som 
exempelvis foton och filmer, har vi kunnat reflekterat kring och analysera vad barnen 
säger och gör för att på så vis kunna planera och utveckla verksamheten vidare samt 
för att kunna synliggöra vårt eget och barnens lärande. Vi har upplevt att detta 
arbetssätt gett oss inspiration och arbetsglädje då vi tolkat att barnen känner lust och 
vilja att utvecklas och lära mer om olika fenomen.  

Under vår utbildning har vi mött pedagoger i förskolans verksamhet som uttryckt att 
pedagogisk dokumentation är svårt, stort och tidskrävande och därför har den 
lämnats därhän. Det dokumenteras via bilder och filmer men dokumentationerna 
följs oftast inte upp och blir pedagogiska. Eftersom pedagogisk dokumentation anses 
vara högaktuellt i den svenska förskolan just nu känner vi en stark vilja att ta reda på 
hur förskollärare praktiskt arbetar med detta för att kunna utveckla vårt eget 
kunnande inför vår framtida yrkesroll. 

1.1  Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att undersöka hur förskollärare använder sig av pedagogisk 
dokumentation i förskolans praktik. 

Våra frågeställningar är: 

1. Vad är syftet med pedagogisk dokumentation enligt förskolläraren? 

2. Hur beskriver förskollärare sitt arbete med pedagogisk dokumentation? 

3. Vilka svårigheter och fördelar kan arbetet med pedagogisk dokumentation 
medföra? 

 



 2 

1.2 Uppsatsens disposition 

I kapitel två redogör vi för hur vi sökt efter relevant litteratur till vår studie. Därefter 
presenteras vårt valda teoretiska perspektiv, Lev S. Vygotskijs sociokulturella teori. 
Efter det redogörs de styrdokument som är relevanta för forskningen samt tidigare 
forskning och annan för studien relevant litteratur. Detta avsnitt är uppdelat i olika 
rubriker vilka är: Historisk tillbakablick, Vad är pedagogisk dokumentation, Det 
praktiska arbetet med pedagogisk dokumentation, Barns delaktighet och Kritiska 
aspekter på pedagogisk dokumentation. Den tidigare forskningen består av 
avhandlingar, artiklar samt annan relevant litteratur.  

I kapitel tre presenteras den valda forskningsmetoden samt varför den valts och vårt 
tillvägagångssätt för att ge en tydlig bild kring hur studien utförts. Vidare redovisas 
de etiska ställningstaganden vi tagit hänsyn till samt studiens reliabilitet och validitet.  

I kapitel fyra framförs det resultat som framkommit i vår datainsamling kopplat till 
våra forskningsfrågor. Resultatet är uppdelat i tre huvudavsnitt vilka är: Syftet med 
pedagogisk dokumentation, Det praktiska arbetet med dokumentation samt Kritiska 
aspekter på pedagogisk dokumentation. Vi gör även en resultatsammanfattning för 
att ge läsaren en tydlig överblick på resultatet.  

I kapitel fem finns vår analys av resultatet. Resultatet analyseras utifrån den 
sociokulturella teorin samt utifrån relevant litteratur, styrdokument och tidigare 
forskning.  

I det sjätte och sista kapitlet diskuteras vår valda metod samt studiens resultat. 
Därefter presenteras en slutsats samt hur vi anser att studien är relevant för vår 
kommande yrkesroll. Till sist redovisas förslag till vidare forskning som vi anser 
skulle vara intressant samt delger våra avslutande tankar. 

2 Bakgrund 

Detta kapitel redogör för hur vi har sökt litteratur till studien. Därefter presenteras 
dokumentation och barns inflytande och delaktighet i förhållande till förskolans 
läroplan. Fortsättningsvis presenteras en historisk tillbakablick, det praktiska arbetet 
med pedagogisk dokumentation, barns delaktighet samt svårigheter och möjligheter 
med pedagogisk dokumentation. Avslutningsvis beskriver vi Lev S. Vygotskijs 
sociokulturella teori vilken används i analysen av vår insamlade data. 

2.1 Litteratursökning 

Vi har använt oss av databaserna SwePub och ERIC (ProQuest) i vår 
litteratursökning. Vi har sökt efter både svensk och internationell forskning som är 
relevanta för vår studie. De artiklar vi har valt är peer reviewed, vilket betyder att de 
är förhandsgranskade. De sökord som använts är pedagogisk dokumentation, 
förskola, förskollärare och dokumentation samt documentation, pedagogical 
documentation och preeschool. Vi har provat att skriva dessa sökord i olika 
kombinationer för att få fram flera valbara artiklar. Vi har även använt oss av och 
referenslistor från tidigare studier för att hitta relevant litteratur och forskning i 
förhållande till vårt syfte.  
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2.2 Styrdokument 

Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) belyser att förskolans kvalitet ständigt ska 
dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Detta medför att barns 
utveckling och lärande behöver dokumenteras och analyseras. För att kunna utmana 
och stödja barnen i deras lärprocesser behöver pedagogerna ha insikt i varje barns 
intressen och intentioner. Förskolans personal bör även ha kännedom om hur de kan 
ta tillvara på varje barns erfarenheter och nyfikenhet för att skapa en lustfylld och 
meningsfull tillvaro på förskolan. Det gäller även att pedagoger har förståelse för hur 
barns kunnande förändras och utvecklas för att genom detta kunna utveckla 
verksamheten för att följa och gynna barnens lärande och utveckling.  

Läroplanen (Skolverket, 2016) lyfter att barnens förståelse för demokrati bör 
grundläggas i förskolan. Det är barnens intressen och behov som ska ligga till grund 
för hur verksamheten planeras och utvecklas vilket barnen även ska ges inflytande i. 
Vidare ger läroplanen uttryck för att varje barn ska ges möjlighet att genom sina 
tankar och åsikter kunna påverka sin tillvaro i förskolan. Barnen ska sträva efter att 
utveckla sin förståelse för demokratins principer genom att delta i olika samarbeten 
samt genom att vara delaktiga i olika beslut som fattas i förskolans verksamhet. 
Förskollärares uppgift är att ge varje enskilt barn möjlighet att uttrycka sina åsikter 
och tankar samt respektera dessa.  

Den 1 juli 2019 träder en ny reviderad upplaga av förskolans läroplan i kraft. I den 
har bland annat avsnittet om uppföljning, utvärdering och utveckling förtydligats och 
begreppet undervisning har lyfts in. Den nya reviderade läroplanen lyfter exempelvis 
att det är hela arbetslagets ansvar att undersöka vad som behöver göras för att 
förbättra förskolans verksamhet och hur verksamheten kan erbjuda bästa möjliga 
undervisning. Det är också tydligare formulerat att det är förskollärares ansvar att 
kritiskt granska de metoder som används för utvärdering så att de är i enighet med de 
värden och intentioner som uttrycks i läroplanen. Det är likaså förskollärares ansvar 
att analysen av dokumentationer, utvärderingar och uppföljningar används på ett sätt 
så att utbildningen i förskolan förbättras (Skolverket, 2018).  

I den kommande reviderade upplagan av läroplanen står det även mer tydligt 
framskrivet än i nuvarande version att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att 
utveckla medvetenhet och rätt till egen personlig och kroppslig integritet. Detta gäller 
i den dagliga omsorgen såväl som i arbetet med dokumentation i förskolans 
verksamhet (Skolverket, 2018).  

2.3 Historisk tillbakablick 

Dahlberg och Elfström (2014) skriver att pedagogisk dokumentation har inspirerats 
av de kommunala förskolorna i staden Reggio Emilia i Italien. Pionjärerna i Reggio 
Emilia ville skapa en förskoleverksamhet som levde upp till demokratiska 
värderingar, de ville komma bort från andra världskrigets fascism. Det pedagogiska 
projektet drevs fram för att kunna fostra barn till kritiskt tänkande och handlande 
individer. Förskolan skulle vara en verksamhet med demokratiska värderingar och en 
rättighet för alla barn där de tillsammans med vuxna utforskade världen. 

Dahlberg och Elfström (2014) menar vidare att på 80-talet började en svensk 
forskningsgrupp tala om pedagogisk dokumentation, till skillnad mot Reggio Emilia 
som talade om dokumentation. De ansåg att begreppet dokumentation associeras till 
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arkivering och därför lades “pedagogisk” till begreppet. Genom detta kunde 
didaktikens frågor varför, vad och hur synliggöras och barns och pedagogers lärande 
kunde utmanas.  

Enligt Palmer (2012) är pedagogisk dokumentation ett relativ nytt arbetsverktyg i den 
svenska förskolan. Sedan 1930-talet har det funnits intresse för att dokumentera 
barns lek, lärande och utveckling i förskolan genom observation. Det är dock bara i 
drygt två decennier som förskolans personal har visat sig intresserade för pedagogisk 
dokumentation som arbetsverktyg. Alnervik (2013) lyfter att begreppet pedagogisk 
dokumentation har använts i förskolans styrdokument sedan 1997, till och från. 

Alnervik (2013) skriver att hon i början av processen med sin avhandling trodde att 
den pedagogiska dokumentationen som verktyg var på väg att bli inaktuell men att 
hon senare kunde se att pedagogisk dokumentation istället är ett högaktuellt 
dokumentationsverktyg inom den svenska förskolan. Läroplanen reviderades 2010 
och tillskrevs ett nytt kapitel som handlar om uppföljning och utvärdering vilket har 
lett till att förskollärare fått ökade krav på dokumentationsarbetet.  

3 Tidigare forskning 

Detta kapitel presenterar tidigare forskning, så som avhandlingar och artiklar, samt 
annan relevant litteratur kring pedagogisk dokumentation. Kapitlet är uppdelat i 
olika rubriker vilka är: Historisk tillbakablick, Vad är pedagogisk dokumentation, Det 
praktiska arbetet med pedagogisk dokumentation, Barns delaktighet och Kritiska 
aspekter på pedagogisk dokumentation. 

3.1 Vad är pedagogisk dokumentation? 

Palmer (2012) menar att pedagogisk dokumentationen handlar om att skapa en 
objektiv förståelse för vad som händer i förskolans verksamhet. Det handlar om att 
lyssna in vad barnen är intresserade av och vad de gör och säger samt att genom 
dokumentation som exempelvis anteckningar, filmer och foton synliggöra barnens 
lärprocesser och lärstrategier. Det är av vikt att barnen ges delaktighet och inflytande 
i dokumentationsarbetet samt att de får vara med att reflektera kring 
dokumentationerna. Det är barnens frågor och resonemang som ligger till grund för 
hur personalen väljer att planera och utveckla verksamheten.  

Dahlberg, Moss och Pence (2014) hävdar att arbetet med pedagogisk dokumentation 
är ett sätt att lyssna till hur barnen utforskar världen. Pedagogisk dokumentation 
leder, enligt författarna, till meningsskapande och ett projekterande arbetssätt. 
Dahlberg och Elfström (2014) beskriver detta som en forskningsprocess där barn och 
pedagoger tillsammans skapar ett problem eller hypotes som de vill finna lösningar 
och svar på. Sedan är det barnens lärstrategier och meningsskapande som följs och 
synliggörs i den pedagogiska dokumentationen.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) betonar att all dokumentation som görs i 
förskolan helst bör analyseras med barn och vuxna tillsammans för att förskolans 
pedagoger sedan ska kunna utvärdera och utveckla verksamhetens kvalitet. Dahlberg 
och Elfström (2014) menar dock att dokumentationsarbetet inte endast ska ligga till 
grund för utvärdering och kvalitetssäkring. Det ska även bidra till ett mer 
demokratiskt förhållningssätt i förhållande till den rådande barnsynen samt synen på 
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kunskap och lärande i dagens förskola. Dahlberg m.fl. (2014) skriver att pedagogisk 
dokumentation bidrar till att synliggöra förskolans verksamhet och praktik för 
utomstående, exempelvis föräldrar och politiker, och på så sätt görs förskolans 
verksamhet mer öppen och demokratisk. Fler aktörer får inblick i hur förskolan 
fungerar vilket öppnar upp för debatt kring det pedagogiska arbetet. 

3.2 Det praktiska arbetet med pedagogisk dokumentation 

Alnervik (2013) beskriver i sin studie att arbetet med pedagogisk dokumentation 
handlar om att tänka om, att skifta från att tänka att det är förskolans pedagoger som 
ska mata barnen med kunskap till att barnen kan utforska och erövra kunskap 
tillsammans med andra barn och vuxna genom ett utforskande arbetssätt. Det 
handlar om att våga lyssna in vad barnen säger och ställa frågor så att de själva får 
fundera och tänka och komma fram till slutsatser. Det handlar även om att inte skapa 
en verksamhet som är förutbestämd utan att försöka tolka in och följa det barnen är 
intresserade av istället för att styra barnen mot ett bestämt kunskapsmål. Dahlberg 
m.fl. (2014) skriver att när pedagoger följer barns intresse ges de möjlighet att gå 
djupare i sina lärprocesser under längre tid än om det redan fanns ett förutbestämt 
mål eller förutbestämda aktiviteter. Detta kräver dock att pedagogen tillsammans 
med kollegor avsätter tid för reflektion för att få syn på olika lärstrategier, perspektiv 
och tankar hos barnen såväl som hos personalen.  

Enligt Alnerviks (2013) studie söker pedagoger efter barnens intressen genom samtal 
i mindre grupper, där barnens ges möjlighet att utveckla sina tankar och där 
pedagogerna agerar aktiva lyssnare. Barnen ges även möjlighet att uttrycka sig genom 
olika estetiska former för att även där kunna uttrycka sina tankar, vilka pedagogerna 
sedan kan tolka och spinna vidare på. Enligt författaren bör barn ges möjlighet att 
uttrycka sig på många olika och varierande sätt och genom olika aktiviteter. 
Dokumentationsmaterialet blir på så sätt mer intressant för barnen och kan leda till 
nyfikenhet och större lust till att fortsätta sitt utforskande.  

De dokumentationsmetoder som tolkas vara mest användbara enligt Alnerviks (2013) 
studie är fotografering, filmning samt anteckning. Även Sparrman och Lindgren 
(2003) nämner att foton och filmer ofta är förekommande dokumentationsmetoder i 
förskolan och att genom att förstora upp foton och sätta upp dessa på väggen ges 
barnen möjlighet att reflektera kring sitt eget lärande. Med hjälp av filmer kan 
pedagoger få syn på barnen på ett nytt sätt än i den dagliga verksamheten. Alnervik 
(2013) menar att foton och filmer tycks fånga vad som händer och sägs i barngruppen 
på ett enkelt sätt, vilket sedan kan analyseras och reflekteras kring med barn och 
kollegor, vilket de pedagoger som deltagit i studien anser vara meningsskapande för 
både barn och pedagoger. Genom att skriva en text till de foton som tagits kan 
pedagoger beskriva vad som sagts och gjorts på ett tydligt sätt i sina 
väggdokumentationer. Dock bör pedagoger vara medvetna om att det som skrivits 
redan har tolkats av textförfattaren. Det beror helt på hur den personen som skriver 
har valt att kommunicera dokumentationen och en helt sann bild kan därför inte 
visas upp.  

Alnervik, Öhman, Lidén och Nilsson (2018) skriver i sin studie att forskare ställer sig 
frågande till om dokumentationsväggar verkligen synliggör barns lärprocesser eller 
om de görs för att visa upp en god pedagogisk verksamhet och en förskola av god 
kvalitet. Lindgren och Sparrman (2003) menar att denna form att synliggörande 
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riskerar att skapa barn som blir vana med att kommentera varandra samt utvärdera 
och jämföra sig själv med andra. Lindroth (2018) påvisar i sin tur hur förskollärarna i 
hennes studie väljer ut vad som ska dokumenteras utifrån eget tycke och utifrån vad 
som är passande i förhållande till det projekt som förskollärare har valt att arbeta 
med. Detta leder till att dokumentationerna inte alltid visar en sann bild av vad som 
sker i förskolans verksamhet.  

Bjervås (2011) skriver i sin studie att förskollärare använder dokumentationen för att 
synliggöra sitt eget arbete och vad de erbjuder barnen i fråga om miljö och aktiviteter. 
Den pedagogiska dokumentationen bedömer inte det enskilda barnet utan det är 
förskolans verksamhet som helhet som bedöms. Johanssons (2016) studie visar också 
den att förskollärare anser att pedagogisk dokumentation handlar om att synliggöra 
barns utveckling och lärande, att kunna följa barnens intressen samt att synliggöra 
sitt eget arbetssätt. En annan aspekt som lyfts är att dokumentation i förskolan är ett 
viktigt redskap i det pedagogiska arbetet samt att dokumentation leder till att höja 
statusen på förskolläraryrket. Argumenten för detta är att förskollärarna i studien 
anser att dokumentationen ska vila på vetenskaplig grund. Detta är inte helt lätt och 
kräver professionskunskap. Det handlar inte om att massproducera dokumentationer 
på rätt sätt utan att kunna analysera, reflektera och utvärdera vad 
dokumentationerna visar. Det krävs kunskap om barns lärande samt att kunna 
synliggöra lärande och det är detta som anses ge förskolläraryrket status.  

3.3 Barns delaktighet 

Alnervik, Öhman, Lidén och Nilsson (2018) skriver i sin studie att den pedagogiska 
dokumentationen en gång kom till för att genom ett demokratiperspektiv göra barns 
röster hörda. När den pedagogiska dokumentationen synliggör flertalet tankar och 
funderingar i en gemenskap framträder en aspekt inom demokratin som innefattar 
att “alla kan bidra med något” inom det område som utforskas. Alnervik m.fl. (2018) 
skriver vidare att arbete med undervisning och pedagogisk dokumentation som 
arbetssätt kan beskrivas som en demokratisk process där både förskollärare och barn 
tillsammans bidrar till undervisningen genom olika kunskaper och erfarenheter.  

Pramling, Samuelsson och Sheridan (2003) utgår ifrån ett perspektiv i sin studie som 
innebär att barns möjlighet till delaktighet och inflytande inom olika kontexter ges 
genom att barnen tillåts vara delaktiga i både ord och handling. Författarna har 
kommit fram till att barns delaktighet är en grundförutsättning för att barnen ska 
kunna göra sin röst hörd. Det handlar om att låta barnen vara delaktiga både i 
beslutsprocesser och även i pedagogiska processer. För att barnen ska tillåtas att vara 
delaktiga så bör förskolläraren både ha kunskap om hur barn tar till sig kunskap och 
de måste även lyssna in det barnen har att säga och för att barn ska kunna bli 
delaktiga är det inte nödvändigtvis genom det verbala språket.   

Pramling, Samuelsson och Sheridan (2003) skriver att för att barnen ska bli delaktiga 
handlar det om att som förskollärare kunna tolka in barnens agerande och att ha en 
tro på att barnet klarar av olika situationer när det ges stöttning och handledning. 
Vidare skriver författarna att för att förskolläraren ska kunna närma sig ett barns 
perspektiv krävs det att hen har ett förhållningssätt som innebär att barnen ges 
möjlighet att kunna tolka världen på sitt specifika sätt. Förskollärarens 
förhållningssätt ska leda till att barnet ges ett reellt inflytande samt att barnets 
perspektiv konkret tas tillvara på i de olika pedagogiska situationer som uppstår på 
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förskolan. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar att för att barn aktivt 
ska ges möjlighet att kunna påverka sin situation är det en förutsättning att barnets 
agerande har tagits på allvar och att de har fått vara delaktiga. 

I Lindroths (2018) studie framkommer det dock att de medverkande förskollärarna 
som arbetar i projekt styr in barnen mot ett förbestämt område att utforska. Detta 
leder till minskad delaktighet för barnen då förskollärarna, under reflektionstillfällen 
med barnen, guidar barnen mot att synliggöra ett specifikt lärande om ett specifikt 
fenomen. Det barnen uttryckt intresse för tas inte tillvara på. Däremot ges barnen 
möjlighet till hög grad av delaktighet inom det bestämda projektområdet.  

3.4 Kritiska aspekter på pedagogisk dokumentation 

Alnervik (2013) menar att arbetet med pedagogisk dokumentation inte är helt 
oproblematiskt. Förskolans historia har varit präglad av att kontrollera det enskilda 
barnets utveckling. Det var främst barnets brister och utveckling som synliggjordes. 
Detta har medfört att utomstående inte haft någon större inblick i förskolans 
verksamhet. Även idag görs barnobservationer för att kunna ge de barn som är i 
behov av extra stöd den hjälp de behöver men dessa observationer är något annat än 
pedagogisk dokumentation. Den pedagogiska dokumentationen skapar nya 
möjligheter för engagemang och förändring av det förhållningssätt som tidigare 
funnits till dokumentationsarbete. 

Dahlberg m.fl. (2014) lyfter risken med att blanda ihop barnobservationer med 
pedagogisk dokumentation. Barnobservationer utgår från ett utvecklingspsykologiskt 
perspektiv och de handlar främst om att utvärdera barns utveckling utifrån 
förutbestämda kategorier och utifrån vad som är normalt för deras ålder. Enligt 
författarna handlar pedagogisk dokumentation främst om att istället se och försöka 
tolka och förstå vad som sker i det pedagogiska arbetet samt att se barns utveckling 
och lärande objektivt och inte utifrån förutbestämda normer. Om det görs 
barnobservationer i samband med den pedagogiska dokumentationen riskerar 
förskolans personal att skapa kategoriseringar av barnen vilket inte är syftet med 
pedagogisk dokumentation. 

Enligt Bjervås (2011) studie upplever förskollärare att det finns problematik kring 
själva dokumentationsmomentet och att de då ibland avstår från att dokumentera. 
Förskollärarna upplever att närheten till barnen försummas i och med att de istället 
fotar, filmar eller antecknar. Även Folkman (2017) skriver att respondenterna i 
hennes studie anser att det är problematiskt att vara med barnen samtidigt som de 
observerar barnen i deras aktiviteter. Respondenterna menar att det uppstår hinder 
för att kunna föra en ömsesidig dialog med barnen samt utmana deras lärprocesser. 

En annan svårighet som respondenterna i Bjervås (2011) studie tolkas uppleva är att 
dokumentation sker för frekvent så det blir för mycket dokumentationer och att dessa 
inte fungerat som underlag för reflektion, det vill säga att dokumentationen inte har 
blivit pedagogisk och därmed inte meningsfull. Trots detta tolkas fördelarna med 
pedagogisk dokumentation väga upp de upplevda svårigheter som kan finnas 
eftersom den pedagogiska dokumentationen upplevs ge så mycket för både 
förskollärare och barn.  

Buldu (2010) lyfter tidsaspekten som en kritisk aspekt i sin studie. Studien är utförd i 
Förenade Arabemiraten och de förskollärare som deltagit i studien berättar att de 
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fann arbetet med pedagogisk dokumentation ansträngande och tidskrävande då det 
finns mycket att dokumentera i barnens görande. Förskollärarna anser även att tiden 
för att analysera sina dokumentationer inte räcker till. Andra svårigheter som 
framkommer i studien är ekonomiska aspekter, avsaknad av material, att barn 
tenderar att ändra sitt beteende när de vet att de bli dokumenterade samt att det är 
svårt att hinna med att dokumentera under pågående undervisning.  

Lindgren (2016) skriver i sin bok att det finns mycket forskning om dokumentation 
och pedagogisk dokumentation samt att detta är ett växande fält. Forskningen 
handlar till största delen om hur dokumentation används i förskolans verksamhet 
och utifrån förskollärares perspektiv, samt hur dokumentation uppfyller de nationella 
mål som finns satta uppifrån eller ej. Dock är etik i samband med dokumentation ett 
område det inte forskas speciellt mycket kring. Idag finns det olika och fler sätt att 
dokumentera då tillgången på digitala verktyg ökar. Detta medför enligt författaren 
nya frågor kring etik och integritet. I förskolan produceras alltfler bilder och därför 
bör etik och integritet beaktas i högre grad då barn görs synliga av vuxna, via 
exempelvis bilder och filmer. Författaren vill i sin bok poängtera att trots att 
förskolans personal reflekterar kring dokumentationer är det inte frågor om etik eller 
integritet som lyfts. Inte heller frågor om vilken kunskap som skapas bland barnen. 
Författaren önskar att diskussioner om etiska dilemman i samband med 
dokumentation får större utrymme i förskolans verksamhet.  

3.5 Teori 

I detta arbete har vi valt att utgå från Lev S. Vygotskijs sociokulturella teori, detta för 
att visa på vikten av samspelet och interaktion mellan barn och vuxna i arbetet med 
pedagogisk dokumentation.  

Enligt Säljö (2011) är en utgångspunkt i Vygotskijs sociokulturella teori att barns 
utveckling börjar redan vid födseln och är beroende av de kulturella och sociala 
kontexter de växer upp i. Vid barnets födsel börjar det att utveckla sina förmågor att 
bland annat kontrollera sin kropp, att kunna fixera blicken och senare att kunna gå 
och springa. Vidare skriver Säljö (2011) att denna utveckling enligt den 
sociokulturella teorin är styrd av olika biologiska processer, vilket innebär att barn 
från olika delar av världen utvecklas på samma sätt. Enligt den sociokulturella teorin 
är det när barnet börjar att kommunicera som utvecklingen kommer att bestämmas 
utifrån dess omgivning. 

Säljö (2011) menar att i den sociokulturella teorin har språket en nyckelroll. Språket 
är den mest effektiva metoden för barnet att skapa kontakt med sin omgivning och 
genom detta bli delaktig i de sociala sammanhang barnet vistas i. Vygotskij menade 
att för att människan ska kunna kommunicera behöver hen använda sig av redskap 
och det viktigaste redskapet inom den sociokulturella teorin är språket. Språket är ett 
redskap som används för att förstå, förklara, och tänka kring det som händer i 
människans omvärld. Via språket blir människan delaktig i olika perspektiv och i 
sociokulturella erfarenheter. Genom detta blir alltså språket en länk mellan samhället 
och individen (Säljö, 2011). Språk innefattar olika funktioner inom den 
sociokulturella teorin. Det handlar både om att kunna kommunicera med andra och 
även som ett redskap för individens inre tänkande. Säljö (2011) menar att genom 
interaktion med andra bygger individen upp olika sociala erfarenheter som medieras 
via språket.  
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Säljö (2011) skriver att lärarens handlingar är betydelsefulla för barnens utveckling 
och genom interaktionen med andra exponeras barnet för olika sätt att agera och 
tänka. Vygotskij menade att utveckling och lärande sker i alla interaktioner mellan 
människor och att de kunskaper och erfarenheter en människa har använder hen sig 
av i nya situationer vilket leder till nya färdigheter för både barnet och dess 
samtalspartner. Säljö (2011) skriver att inom den sociokulturella teorin som bygger 
på social interaktion och stöd från andra, är utgångspunkten i ett av Vygotskijs mest 
kända begrepp, den proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen 
definieras som området mellan de kunskaper och färdigheter som ett barn har och 
det barnet kan klara av med stöttning från till exempel en lärare eller en mer kunnig 
kamrat. Det barnet kan klara av nu med stöttning av någon annan kommer det 
senare att kunna göra på eget bevåg. Barnet ska ges möjlighet att utmanas i sånt som 
de kan klara av med stöd från omgivningen. En bas i den sociokulturella teorin är 
alltså att barnen utvecklas i samspel och interaktion med andra och läraren ska 
arbeta för att skapa en nyfikenhet och ett kunskapssökande hos barnen istället för att 
ge barnen färdiga lösningar. 

Enligt oss är förskolan en plats där samspel och kommunikation är grunden till 
lärande och utveckling. Vi väljer därför att koppla denna teori till pedagogisk 
dokumentation eftersom den dokumentation som sker i förskolan ska synliggöra 
barns lärande och utveckling både för individen men även för varandra. I den 
pedagogiska dokumentationen sker samspel mellan barn, barn och vuxna samt 
mellan vuxna när det sker reflektion kring dokumentationen. 

4 Metod 

I detta kapitel redogör vi för metodval, urval, genomförande, analysmetod samt 
etiska ställningstaganden. Vi redovisar även resonemang kring studiens validitet och 
reliabilitet. 

4.1 Metodval 

Vi har valt att tillämpa en kvalitativ forskningsmetod för vår datainsamling. Enligt 
Bryman (2011) söker kvalitativ forskning verklighetsbaserade svar som bygger på 
upplevda erfarenheter. Genom denna forskningsmetod har vi som avsikt att få inblick 
i respondenternas arbetssätt, förhållningssätt och kunskap om pedagogisk 
dokumentation i förskolans verksamhet. Vi valde därför att genomföra åtta 
kvalitativa semistrukturerade intervjuer med respondenter som är yrkesverksamma 
förskollärare i förskolan. Enligt Bryman (2011) innebär semistrukturerade intervjuer 
att forskaren utgår från förutbestämda frågor men att vi som intervjuare har större 
frihet att följa respondenternas svar. Semistrukturerade intervjuer ger även oss 
intervjuare möjlighet att ställa följdfrågor om detaljer vi anser vara av betydelse för 
studiens syfte och frågeställningar.  

4.2 Urval 

Vi har, på grund av begränsad tid för studien, valt att utifrån ett bekvämlighetsurval 
utföra större delen av intervjuerna på vår hemort och med för oss tidigare kända 
förskollärare (Bryman 2011). Intervjuerna har genomförts i en och samma kommun 
och på fem olika kommunala förskolor vilka är belägna i en mindre stad. För att få en 



 10 

bredare insikt i hur förskollärare arbetar med pedagogisk dokumentation har vi valt 
att intervjua förskollärare från områden med skiftande socioekonomisk bakgrund 
samt förskollärare ur olika arbetslag. Respondenterna är alla utbildade förskollärare 
och arbetar med både äldre och yngre barn. Vidare är respondenterna i olika åldrar 
och har olika antal yrkesverksamma år inom förskolans verksamhet. I tabellen nedan 
presenteras i vilken åldersgrupp respondenterna arbetar i, vilket år de tog sin 
förskollärarexamen samt respondenterna alias i studiens resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Tabell 1: Urvalsgrupp 

4.3 Genomförande 

Till att börja med skrev vi ett missivbrev (se bilaga 1) vilket skickades via mail till 
åtta verksamma förskollärare i olika förskolor för att få ett godkännande till 
deltagande. Missivbrevet innehöll en beskrivning av studiens syfte samt hur vi tänkt 
att datainsamlingen skulle gå till. Vi har tillsammans utformat intervjufrågor som ska 
ge oss rätt förutsättningar för att få svar på våra forskningsfrågor. Våra valda 
frågeställningar är formulerade så att respondenterna inte kan svara i ja- eller 
nejform och de är inte heller skrivna i ledande form. Intervjufrågorna är 
strukturerade i olika områden för att få en tydlig ordningsföljd. Till vår hjälp att 
formulera intervjufrågorna har vi använt oss av tidigare studier och uppsatser inom 
samma område.  

Vi inväntade sedan svar från de tilltänkta respondenterna samt bokade tider för 
intervjuer med de som gav sitt samtycke. Vi valde att endast intervjua förskollärare, 
då de tillhör en och samma yrkesgrupp med likvärdig utbildning och teoretisk 
bakgrund. Intervjuerna utfördes vid olika tillfällen på respektive förskola och varade i 
ca 20-30 minuter vardera. Varje intervju utfördes enskilt i enskilda rum som 
förskollärarna själva valt. Intervjuerna spelades in vilket enligt Bryman (2011) är 
fördelaktigt då vi intervjuare dels kan lyssna på ljudupptagningen åtskilliga gånger 
för att undvika att gå miste om värdefull information och dels för att det underlättar 
vid transkribering och analys av den insamlade datan. Vårt syfte med att spela in 
intervjuerna var att vi ville vara närvarande i intervjuerna och kunna följa upp 
respondenternas svar istället för att vara upptagna med att anteckna.  

Ålder på barngrupp Examensår Alias 

1-2 1997 R1 

1-2 2012 R2 

2,5-5 1978 R3 

2,5-5 2007 R4 

1-2,5 2009 R5 

1-5 2018 R6 

3-5 2016 R7 

3-5 2008 R8 
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4.4 Analysmetod 

När vi analyserat vårt insamlade datamaterial har vi använt oss av tematisk analys 
vilket enligt Bryman (2011) innebär att jämföra sin data och söka efter teman. 
Bryman (2011) skriver att kvalitativa data som framkommer via intervjuer ofta ger ett 
ostrukturerat och omfattande textresultat och därför menar författaren att en 
tematisk analys underlättar analysen av den insamlade datan. 

Vår datainsamling består av åtta semistrukturerade intervjuer som vi har delat upp 
och transkriberat. Transkriberingen resulterade i 34 sidor text. Efter att 
transkriberingen var gjord har vi delgett varandra informationen som har framgått 
för att båda skulle få insikt i resultaten.  

Det insamlade materialet har bearbetats och diskuterats fram till en 
sammanställning. Det insamlande materialet har delats in i olika kategorier, utifrån 
studiens syfte och frågeställningar, för att lättare kunna se likheter och skillnader i 
respondenternas svar. Utifrån detta kunde olika kategorier urskiljas, så som 
exempelvis på vilket sätt förskollärare dokumenterar samt vilka svårigheter som kan 
uppstå i arbetet med pedagogisk dokumentation. Detta hjälpte oss att sortera bort 
information som inte var kopplad till våra frågeställningar och vårt syfte samt att få 
fram tydlig och relevant information. Resultatet har delats upp i olika rubriker som 
utgår från de olika kategorier vi fann, vilka kommer att presenteras vidare under 
resultatdelen av studien. I de kategorier som framkom har vi sökt svar på våra 
forskningsfrågor. Vi har valt att inte redogöra för resultatet fråga för fråga. 
Intervjumallen presenteras i stället som en bilaga. Detta har vi valt för att många svar 
går in i varandra och även för att det hade lett till att resultatet skulle bli för 
omfattande att läsa igenom.  

4.5  Studiens tillförlitlighet 

I föreliggande studie har vi tagit hänsyn till det Bryman (2011) beskriver som validitet 
och reliabilitet. Tillsammans skapar dessa begrepp pålitligheten för studien och de 
innebär äkthet och tillförlitlighet. Vidare skriver Bryman (2011) att tillförlitlighet 
består av fyra delkriterier vilka är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 
möjlighet att styrka samt konfirmera. Trovärdighet innebär enligt Bryman (2011) att 
de som deltar i studien bör kunna ta del av studiens resultat för att kunna bekräfta att 
forskaren uppfattat deras svar på rätt sätt. Bryman (2011) menar att överförbarhet 
handlar om hur användbart studiens resultat är i andra miljöer och situationer. 
Pålitlighet innebär enligt Bryman (2011) att forskaren bör redogöra för alla moment i 
forskningsprocessen för att återge en fullständig och tillgänglig beskrivning av hur 
forskaren gått tillväga med sin forskning. Möjlighet att styrka och konfirmera menar 
Bryman (2011) handlar om att forskarens egna värderingar eller den teoretiska 
inriktningen inte ska påverka deltagarnas svar i de intervjuer som görs.  

För att ta hänsyn till ovanstående kriterier gällande tillförlitlighet har vi gjort 
redogörelser för hur vår forskning gått till för att stärka överförbarheten och 
pålitligheten av studien. Som metod valde som tidigare nämnts att använda oss av 
semistrukturerade intervjuer (Bryman 2011) för att svara på studiens 
frågeställningar. Under intervjuerna ställdes följdfrågor för att följa upp 
respondenternas svar samt för att bekräfta att svaren uppfattats på rätt sätt. Genom 
att ställa öppna frågor undvek vi att leda in respondenterna till att svara som de 
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trodde skulle vara önskvärt från vår sida och vi lät respondenterna tala fritt utan att 
störa. Respondenterna har inte heller påverkats av våra egna värderingar för att ta 
hänsyn till det Bryman (2011) skriver angående möjlighet att styrka och konfirmera. 
För att öka tillförlitligheten på studien hade observationer kunnat göras för att 
synliggöra hur förskollärare arbetar praktiskt med pedagogisk dokumentation i 
förskolan. Dock hade inte detta visat någon exakt sanning men kunde ha gett oss en 
bredare inblick i hur arbetet med pedagogisk dokumentation går till rent praktiskt.  

Intervjufrågorna skickades inte ut till respondenterna innan intervjuerna 
genomfördes. Detta för att inte ge respondenterna chansen att läsa på om ämnet 
innan så deras svar riskerade att inte vara enlighet med deras egna erfarenheter eller 
kunskaper om pedagogisk dokumentation. Alla intervjuer, förutom två, har utförts av 
oss båda tillsammans. Alla intervjuer har spelats in och har därmed kunnat 
transkriberats ordagrant. På så vis har vi, i största möjliga mån, kunnat undvika 
feltolkningar och missförstånd.  

I studiens resultat används citat från respondenterna. Efter citatet står deras alias 
vilket presenterades i Tabell 1. Även detta gör att tillförlitligheten ökar då alla 
respondenters utsagor synliggörs och förstärks, samt att alla respondenter får komma 
till tals i studien.  

4.6 Forskningsetik  

Enligt Vetenskapsrådet (2017) finns det forskningsetiska riktlinjer att förhålla sig till 
vilket har gjorts i föreliggande studie. Dessa är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att deltagarna ska bli informerade om forskningen och 
syftet med forskningen (Vetenskapsrådet, 2017). Detta har vi beaktat genom att ett 
missivbrev (Bilaga 1) skickats ut där samtliga deltagare i studien informerades om 
syftet med studien samt villkor för eventuellt deltagande, det vill säga hur lång tid 
intervjuerna skulle ta samt hur många frågor vi tänkt ställa. De informerades även 
om att deltagandet är frivilligt. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i forskningen själva ska få bestämma om sin 
medverkan (Vetenskapsrådet, 2017), vilket tagits hänsyn till genom att informera 
deltagarna via ett missivbrev (Bilaga 1) att deltagandet är frivilligt och att de när som 
helst kan välja att avbryta sin medverkan trots tidigare överenskommelse. Alla 
förskollärare i studien har gett sitt samtycke till att medverka och de har tagit del av 
studiens syfte och tänkt innehåll. 

Konfidentialitetskravet innebär att de som deltar i studien ska hållas anonyma i 
största möjliga mån vilket betyder att personuppgifter ska förvaras så obehöriga ej 
kan få tillträde till dem (Vetenskapsrådet, 2017). Genom att hålla deltagarna 
anonyma så långt det är möjligt har detta tagits hänsyn till. I föreliggande studie 
nämns inga namn, varken på förskollärare, barn, förskolor eller kommuner. 

Nyttjandekravet innebär att den insamlade datan endast får användas till den tänkta 
forskningen (Vetenskapsrådet, 2017). Detta tar vi hänsyn till genom att deltagarna 
har informerats via ett missivbrev (Bilaga 1) om att all insamlad data endast kommer 
att användas till föreliggande studie. De ljudupptagningar vi gjort i samband med 
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intervjuer har efter transkribering raderats för att undvika att dessa används av 
obehöriga. 

5 Resultat  

Nedan presenteras resultatet av vår datainsamling. Resultatet är som tidigare nämnts 
indelat i tre huvudteman vilka är: Syftet med pedagogisk dokumentation, Det 
praktiska arbetet med pedagogisk dokumentation och Kritiska aspekter på 
pedagogisk dokumentation. Nedan presenteras en tabell som visar de teman och 
underrubriker som kommer att redogöras för i resultatet. 

  

 Tema 1 

Syftet med 
pedagogisk 
dokumentation 
enligt 
förskollärarna 

Tema 2 

Det praktiska arbetet 
med pedagogisk 
dokumentation 

Tema 3 

Kritiska aspekter 
på pedagogisk 
dokumentation 

Kategori 1 Förskollärarnas 
tankar om syftet 
med pedagogisk 
dokumentation 

Dokumentationsmetoder Hur får vi med 
barnen? 

Kategori 2 Har alla samma 
syn på pedagogisk 
dokumentation? 

Vad dokumenteras? Vill alla barn vara 
med på bild? 

Kategori 3 Pedagogisk 
dokumentation 
som stöd i det 
pedagogiska 
arbetet 

Uppföljning av 
dokumentationen 

 

         Tabell 2: Teman och kategorier 

5.1 Syftet med pedagogisk dokumentation enligt 
förskollärarna 

5.1.1 Förskollärarnas tankar om syftet med pedagogisk dokumentation 

Majoriteten av respondenterna anser att syftet med pedagogisk dokumentation är att 
synliggöra förskolans verksamhet, personalen arbetssätt och barnens lärprocesser. 
För alla respondenter handlar det om att utgå från barnens intressen och ta vara på 
dem för att engagera barnen samt göra lärandet meningsfullt och lustfyllt och 
därigenom skapa nyfikenhet och lust till ett livslångt lärande. En av respondenterna 
anser att pedagogisk dokumentation handlar om ett samlärande mellan barn och 
vuxna där de tillsammans för förskolans verksamhet framåt. 

Att synliggöra hur barnen utvecklas i vår verksamhet. Det är ett verktyg för att vi personal ska få 
nånting att få en samsyn om. Ett gemensamt dokument och ett utvärderingsverktyg att se hur vi 
har arbetet och om vi kan följa upp till våra mål. (R8) 
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Syftet är att vi ska följa barnen. Att vi ska bygga verksamheten på barnens intressen. Vi ska 
försöka ta reda på vad barnet har för avsikter och intentioner. (R1) 

Syftet är ju att kunna se vårt arbete för att kunna förbättra och utveckla hela verksamheten. (R4) 

Fyra av åtta respondenter menar att man endast ska utgå från barnens intressen för 
att skapa inflytande och delaktighet hos barnen. Resterande fyra respondenter håller 
med om att barns inflytande och delaktighet bör beaktas men anser även att den 
pedagogiska dokumentationen kan utgå från vad de själva tycker att verksamheten 
behöver. Exempelvis förändringar i miljön eller i personalens förhållningssätt.  

Men man ska inte bara, vad jag har förstått, titta på barngruppens intresse utan jag ska även 
kunna se vad barngruppen behöver. (R4) 

Det kan även vara att jag upplevt något som behöver stärkas i gruppen, något som är negativt 
som jag sedan omvandlar till att bli något positivt istället. Det blir något gott i slutändan i alla 
fall. (R1) 

Man skulle titta på vad barnen behöver eller framförallt vad de gör och utgå från deras intresse. 
Men nu håller vi på att prata om att man ska ju mer utgå från vad verksamheten behöver. (R5) 

Samtliga respondenter berättar att de observerar och dokumenterar vad barnen gör 
för att kunna se vad de är intresserade av. Respondenterna säger även att 
kontinuerlig reflektion, analys och utvärdering av de dokumentationer som görs bör 
utföras för att kunna synliggöra verksamheten och dess intentioner för att kunna veta 
vad som bör utvecklas och vad förskolans pedagoger kan bygga vidare på. I och med 
detta anser respondenterna att den dokumentation som görs blir pedagogisk och ett 
levande dokument som ligger till grund för hur verksamheten ska utformas för att 
gynna barnens lärande och utveckling på bästa sätt.  

5.1.2 Har alla samma syn på pedagogisk dokumentation? 

Samtliga respondenter anser att en av de största svårigheterna med att arbeta med 
pedagogisk dokumentation är att skapa en samsyn i arbetslaget vad pedagogisk 
dokumentation är för något. De flesta respondenter berättar att de driver arbetet 
själva och får inget stöd från kollegor. Tre av åtta respondenter upplever att det är 
svårare att få med sig kollegor som har lång yrkeserfarenhet än kollegor som inte 
arbetat inom förskolan lika länge.  

Det kan även vara svårt att få med alla kollegor. Dom som har jobbat länge kan känna sig lite 
hotade för att vi menar att de har gjort fel tidigare. Men det är ju inte det det handlar om. (R1) 

Just det här att arbetslaget inte är överens och jobbar och drar åt samma håll. Det kan jag tycka 
är en av svårigheterna. (R4) 

För att lösa detta problem nämner fler av respondenterna att de önskar mer tid för 
fortbildning och diskussion om vad pedagogisk dokumentation handlar om. Tre av 
åtta respondenter berättar att de får utbildning av en extern föreläsare men att den 
utbildningen ligger på för hög nivå för alla ska förstå och samtliga åtta respondenter 
är överens om att de behöver få egen klarhet i vad pedagogisk dokumentation 
handlar om innan de kan förmedla sin egen kunskap till kollegor.  

Men jag tror jag behöver, tillsammans med andra, uppdatera vad exakt pedagogisk 
dokumentation innebär och handlar om. För jag tror man glömmer det, vad syftet är. För man 
blandar ihop dokumentation och pedagogisk dokumentation. (R7)   

För är man inte samma nivå så behöver man fortfarande tiden att prata igenom vad allting står 
för och inte bara lägga fram att nu ska vi göra så här. (R8) 
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Det kan vara svårt att försöka introducera den pedagogiska dokumentationen när jag själv 
känner att jag inte riktigt har greppat allt ännu. (R1) 

Ett annat problemområde som tre av respondenterna upplever i arbetet med den 
pedagogiska dokumentationen är att de känner att de är nybörjare inom området. De 
uttrycker att de inte har de rätta verktygen för att komma igång med den pedagogiska 
dokumentationen så att den blir en naturlig del av den dagliga verksamheten. 
Respondenterna menar att detta kan bero på att arbetslaget är på olika 
kunskapsnivåer gällande pedagogisk dokumentation vilket leder till osäkerhet och då 
lämnar man arbetet med pedagogisk dokumentation därhän.   

5.1.3 Pedagogisk dokumentation som stöd i det pedagogiska arbetet 

Majoriteten av respondenterna upplever att den pedagogiska dokumentationen är ett 
stöd i arbetet på förskolan. Genom pedagogisk dokumentation upplever de att de får 
syn på både sin egen, barnens och verksamhetens utveckling. 

En av respondenterna berättar att den pedagogiska dokumentationen underlättar att 
arbeta utifrån den barnsyn och det förhållningssätt som läroplanen ger uttryck för. 
En annan respondent säger att hen fått andra tankar om hur hen vill arbeta med 
barnen genom att hen börjat reflektera över både sitt eget och arbetslagets arbetssätt 
och förhållningssätt. Respondenten känner även att efter 40 år i förskolläraryrket har 
hen fått en nytändning i och med arbetet med pedagogisk dokumentation.   

Jag har fått ett annat tänk. Och det här tycker jag är jättespännande. Jag vill ju inte gå i pension 
för att jag fått så mycket mera kraft och där kommer den pedagogiska dokumentationen in. Att 
man kan göra saker och ting tillsammans med barnen och föra det hela framåt. (R3) 

De flesta respondenter uttrycker att pedagogisk dokumentation underlättar 
planeringen av verksamheten eftersom de dokumentationer som görs dagligen bidrar 
till att arbetslaget kan se tillbaka på vad som gjorts, vad som har fungerat och vad 
som behöver utvecklas för att gynna barnens utveckling och lärande. En av 
respondenterna säger att det blir lättare för alla i arbetslaget att hålla samma fokus 
när verksamheten blir synliggjord på det här sättet.  

En annan respondent upplever dock att pedagogisk dokumentation inte alls stödjer 
hen i sitt arbete just nu. Det finns så mycket annat som det behöver läggas fokus på så 
tiden till reflektion och vidare planering utifrån de dokumentationer som görs hinns 
inte med och prioriteras inte.  

Pedagogisk dokumentation är inte ett bra verktyg för mig just nu. Andra saker stödjer mig mer i 
mitt arbete för tillfället och jag tror att det beror på att det inte finns tid. (R7) 

5.2 Det praktiska arbetet med pedagogisk dokumentation 

5.2.1 Dokumentationsmetoder 

Gemensamt för alla respondenter är att de börjar processen med pedagogisk 
dokumentation genom att observera vad barngruppen visar intresse för. De fyra 
respondenter som arbetar med de yngre barnen använder sig av observationer, foton 
och film för att ta reda på detta då alla barn inte har språket och kan uttrycka sig 
verbalt. Enligt dessa fyra respondenter gäller det att kunna läsa av barnens 
kroppsspråk och deras handlingar för att se var deras intresse ligger.  
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Nu har vi gjort så att vi har filmat barnen eftersom det är små barn. Sen har vi tittat på filmen 
och försökt göra en läsning av vad som händer i barngruppen under aktiviteten. (R1) 

Vi placerar bilder i barnens i nivå för att sedan kunna observera hur barnen ser ut när de tittar 
på bilderna. Läsa av kroppsspråket och skapa oss en uppfattning om hur de har upplevt 
aktiviteterna. (R2) 

De återstående fyra respondenterna som arbetar med barn i högre ålder använder sig 
av tidigare nämnda metoder men även av intervjuer och diskussioner med barnen 
som antecknas och sparas. En av respondenterna nämner även att barnen får rita och 
berätta saker som de gjort eller varit med om på förskolan för att på så sätt göra sin 
röst hörd och medvetandegöra sina egna lärprocesser.  

5.2.2 Vad dokumenteras? 

Hälften av respondenterna säger att dokumentationer oftast sker i samband med 
planerade aktiviteter. Den andra hälften av respondenterna uppger även de att de 
dokumenterar vid aktiviteter men även vid spontana tillfällen där de upptäcker något 
de tolkar vara meningsfullt i barngruppen. Flertalet respondenter berättar att 
dokumentationen sker utifrån eget tycke medan en av respondenterna säger att de 
tillsammans i arbetslaget väljer ut vad som ska dokumenteras. Fler än hälften av 
respondenterna är eniga om att de inte lägger fokus på att dokumentera barnen utan 
de lärprocesser som sker hos barnen samt hur den praktiska pedagogiska 
verksamheten ser ut och vad den erbjuder barnen.  

Fyra av de intervjuade respondenterna berättar att de på sin enhet tillsammans med 
chefen har utformat sin arbetsplan som ett temaarbete med syfte att utveckla sin 
kunskap om pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete. På 
lärplattan har de en mall i Keynote där de följer sitt temaarbete genom pedagogisk 
dokumentation. De skriver in vilka mål de har med sin verksamhet och vad de ska 
fokusera på.   

Hur ser nuläget ut och hur kan vi gå vidare? Vad är barnen intresserade av? (R8) 

Respondenterna berättar att de använder mallen för att skriva in målen, nulägen, 
reflektion, analys och vidare utveckling. De fyra respondenterna uttrycker att mallen 
är till hjälp i det dagliga arbetet med pedagogisk dokumentation och att det bidrar till 
arbetsglädje när det blir tydligt att verksamheten strävar framåt. Respondenterna 
anser även att barnens inflytande och delaktighet höjs med hjälp av denna metod 
vilket de ser som positivt. 

Dock tycker samtliga fem respondenter att mallen till en början har varit svår att 
följa. Det varit mycket att lära sig och ta in i och med att de har fått förändra sitt 
arbetssätt vilket har tagit lång tid. Men fler av de fem respondenterna uttrycker ändå 
att arbetet med pedagogisk dokumentation blivit lättare och roligare tack vare den 
framtagna mallen.  

Hela enheten jobbar ju efter en mall. Och den mallen har varit väldigt stor, så stor så vi inte 
mäktat med den, vi har tyckt att det blivit för svårt. (R4) 

Det här är jätteroligt! Och det här är verkligen att utifrån vår läroplan bedriva ett jättebra 
kvalitetsarbete. (R5) 
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5.2.3 Uppföljning av dokumentationen 

Tre av åtta respondenter berättar att de kontinuerligt reflekterar kring barnens 
aktiviteter och deras egna arbete både tillsammans med barn och med kollegor. Detta 
görs för att kunna analysera och utvärdera hur barnen utvecklas samt hur 
verksamheten utvecklas och om personalen erbjuder barnen vad de behöver. De tre 
respondenterna nämner även att de har speciella platser på avdelningarna där de 
placerar dokumentationen för att barnen spontant ska kunna se samt samtala och 
reflektera kring vad de gjort. På så sätt upplever respondenterna att de får ta del av 
barnens tankar och känslor kring både aktiviteter som utförts samt hur de upplever 
förskolans dagliga verksamhet 

Jag skrev ut bilderna jag hade tagit under processens gång och la dem på golvet under ett 
golvskydd. På så sätt skedde reflektionen med barnen spontant. (R5)  

Den pedagogiska dokumentationen gör det så himla synligt vad barnen lär sig och vad de visar 
intresse för och det är det jag använder sen för att kunna planera vidare. Jag skriver ju alltid upp 
vad barnen pratar om och vad de gör så det blir det så himla lätt att använda mig av det inför 
nästa aktivitet. (R6) 

Jag upptäckte att barnen inte lekte. Men vad gjorde de istället? Jag gjorde en observation i 
barngruppen och såg att de gillade att stoppa bilar bakom elementet. Så jag tog fram ett rör att 
stoppa bilarna i för att barnen skulle kunna leka med bilarna på ett annat sätt. Sedan hittade 
barnen egna sätt att leka med bilarna, och annat material, och det blev liksom lugnare på 
avdelningen och mer lek. (R5) 

Övriga sex respondenter säger att de vet att allt som dokumenteras bör analyseras 
och reflekteras kring tillsammans med barn och arbetslag, men att detta inte görs av 
olika anledningar. De upplever återigen att det inte finns tillräckligt med tid för 
planering, analys och reflektion som de skulle behöva för att kunna utföra den 
pedagogiska dokumentationen som de önskar. Tre av respondenterna berättar även 
att de inte har kommit så långt med den pedagogiska dokumentationen eftersom det 
är så mycket annat de behöver fokusera på istället, som exempelvis stökiga 
barngrupper och inskolningar. Två av respondenterna upplever att reflektionen oftast 
sker enskilt och arbetet med pedagogisk dokumentation stannar av där, det sker 
ingen vidare utveckling. 

Det är inte mycket tid till reflektion. Och den tid vi har med arbetslaget måste vi tänka på. Vad 
är det vi reflekterar om och hur ordnade är vi? Vad är viktigast att prata om? Det finns massor 
men man måste prioritera för vi har bara den tid vi har och vad är det som är mest akut för 
verksamhetens skull? Det är ju såna saker som ska framkomma i vår pedagogiska 
dokumentation. (R8) 

Vi har ju ramfaktorer att förhålla sig till. Jag ska inte skylla på det men så är det. Man ska ju 
kunna driva en verksamhet trots inskolningar och annat. (R3) 

Många av respondenterna uttrycker viljan att få pedagogisk dokumentation som en 
naturlig del av det dagliga arbetet men att de inte riktigt vet hur. Det är mycket annat 
som stjäl tid från personalen på respektive avdelning, exempelvis sjukdom, VAB, 
möten och stora barngrupper.  

Tiden tycker jag nästan är det svåraste. Att just också få det här att låta det vara en del i den 
dagliga verksamheten. Att det blir naturligt. Vi är inte där än. (R4) 

Planeringstiden ryker ju så fort någon är borta. Och då får vi inte rätt förutsättningar i praktiken 
alla gånger. Att få tid att sitta ner och reflektera tillsammans med kollegorna. (R1)  



 18 

De fem respondenter som har pedagogisk dokumentation som arbetsplan har, som 
tidigare nämnts en mall där de kan skriva in de reflektioner som gjorts tillsammans 
med barn och kollegor för att kunna analysera och utveckla arbetet vidare. Trots detta 
tycker tre av de fem respondenterna att det ändå är svårt att få till meningsfulla 
reflektioner som leder till utveckling av verksamheten. 

5.3 Kritiska aspekter på pedagogisk dokumentation 

5.3.1 Hur får vi med barnen? 

Merparten av respondenterna menar att det är svårt att hitta gemensamma intressen 
hos barnen att arbeta vidare med. Det blir oftast en mindre grupp barn som följs. 
Respondenterna upplever att det är svårt att få med sig den övriga barngruppen men 
att de försöker göra lustfyllda aktiviteter för att locka med sig alla barn.  

Det är svårt när det bara är en klick i barngruppen som är intresserade av något, hur ska jag få 
med alla andra? Måste alla andra vara med på samma sak? (R3) 

Nu var det en liten grupp och då är frågan hur man får med resten. Man kanske inte kan i en 
pedagogisk dokumentation få med sig hela gänget, utan man får lov att dela och så får jag 
hoppas att mina kollegor fångar något annat och fortsätter på det. (R3) 

En annan svårighet som tre av respondenterna upplever inom den pedagogiska 
dokumentationen är att skapa förståelse kring vad de yngsta barnen visar intresse för 
då alla inte har det verbala språket ännu. Respondenterna menar att de då får utgå 
från observationer och dokumentationer för att försöka tolka vad barnen är 
intresserade av utifrån vad de gör. Tre av respondenterna upplever liknande 
problematik för att kunna nå fram till de barn som inte har det svenska språket som 
modersmål. 

Våra barn pratar ju inte än så vi får försöka tolka in det som barnen gör. (R2) 

Man får läsa av kroppsspråket och skapa sig en uppfattning om hur barnen har upplevt 
aktiviteterna. Med hjälp av filmer och bilder kan vi hjälpa dem att minn as och återkoppla till 
det vi har gjort. (R1) 

Flertalet respondenter berättar även att de upplever svårigheter att få till reflektioner 
kring det som dokumenterats med barnen. Många av respondenterna upplever att de 
inte riktigt vet hur de ska göra eller vad de ska göra med barnens reflektioner. Arbetet 
stannar vid en utförd aktivitet och i bästa fall reflektion med barnen men det sker 
ingen vidare utveckling av vad barnen har uttryckt.  

Jag skulle vilja få in mer diskussion och reflektion från barnen i samband med när vi tar bilder 
eller när vi tittar på filmerna. Att det ska bli en reflektion från deras sida också. (R1) 

De får titta på bilderna och reflektera. Det kanske är en svårighet med pedagogisk 
dokumentation, att få med barnen i det. På småbarn just. (R5) 

Men det finns ingen återknytning eller reflektion med barnen i nuläget. Men tanken med vår 
arbetsplan/pedagogiska dokumentation är att analysera både med barn och arbetslag. Och 
reflektion med barnen är jätteviktigt! Att det kommer fram. Deras tankar och idéer. (R8) 

5.3.2  Vill alla barn vara med på bild? 

Majoriteten av respondenterna berättar att de inte frågar barnen om de vill medverka 
på film. Det är bara något som görs utan eftertanke. Respondenterna menar att 
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vårdnadshavarna har fått avgöra vid inskolningar om barnen får vara med på film 
och foton eller inte. 

Tyvärr är barnen inte delaktiga i det beslutet. Det är lite synd. Det har jag faktiskt inte tänkt på! 
Barn är ju oftast positiva till sånt. Tror man. Fast hur vet man det? Det vet man inte! (R5) 

Nu fick jag mig en tankeställare. Jag har inte ens frågat barnen om de vill vara med på bild eller 
inte. Det där tar jag med mig! (R3) 

Alla respondenter uttrycker dock att barnen tillfrågas om deltagande eller inte vid 
vissa fotograferingar och intervjuer. Gäller det fotografering i en aktivitet är det oftast 
det som händer som fotograferas och inte barnen och då tillfrågas inte barnen, men 
ska de tas foton där barnens ansikten syns säger två av åtta respondenter att barnen 
ibland blir tillfrågade om de vill vara med på bild eller inte. Samtliga respondenter 
säger att de självklart respekterar om ett barn spontant uttrycker att de inte vill vara 
med på film eller foto, men att det inte tillhör vanligheten att ett barn inte vill. En 
respondent berättar att hen alltid frågar barnen om de vill medverka på foton eller 
film oavsett situation. 

De barn som jag har är ganska tydliga med att berätta om de vill eller inte vill vara med. Jag 
frågar alltid barnet om jag får ta kort eller filma. Det är jätteviktigt att fråga om de vill eller inte 
vill så jag frågar alltid, oavsett om barnet har språket eller inte. (R6) 

Samtliga respondenter nämner även att inga barn tvingas att delta i de planerade 
aktiviteter som utförs på respektive avdelning. Vill ett barn inte vara med respekteras 
deras önskan.  

5.4 Resultatsammanfattning 

Samtliga respondenter anser att syftet med pedagogisk dokumentation är att följa 
och dokumentera barns intresse för att kunna planera en meningsfull och lustfylld 
verksamhet i enlighet med läroplanens intentioner. Majoriteten av respondenterna 
anser även att syftet är att synliggöra barns lärprocesser, barns utveckling samt 
verksamhetens utveckling. Några respondenter lyfter även att syftet är att synliggöra 
sitt eget förhållnings- och arbetssätt. Samtliga respondenter är eniga om att för att 
dokumentationen ska bli pedagogisk bör den diskuteras, reflekteras kring och 
analyseras med både barn och kollegor men att detta är svårt och tidskrävande. 
Arbetet med pedagogisk dokumentation anses även vara svårt eftersom det är ett 
relativt nytt arbetssätt för många av respondenterna. Det är svårt att komma igång 
och att göra dokumentationen pedagogisk i sin rätta bemärkelse. De respondenter 
som har implementerat pedagogisk dokumentation i sin arbetsplan upplever att 
dokumentationsarbetet gör det lätt att föra verksamheten framåt men även att det är 
svårt att avsätta den tid som krävs samt att få barnen delaktiga i reflektioner och 
analyser. Trots de upplevda svårigheterna tenderar respondenterna tycka att arbetet 
med pedagogisk dokumentation är positivt och givande såväl för dem själva som för 
barnen. 

Samtliga respondenter uppger att de under observationer i barngruppen 
dokumenterar via foton och filmer och vissa använder sig även av barnintervjuer och 
estetiska uttryck för att ta reda på vad barnen är intresserade av. Dokumentationer 
sker både spontant och i planerade aktiviteter. Endast en av respondenterna anger att 
de diskuterar i arbetslaget om vad som ska dokumenteras medan resten av 
respondenterna dokumenterar utifrån eget tycke. Det som dokumenteras ska enligt 
majoriteten av respondenterna synliggöra barns lärprocesser snarare än barnen 
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själva. Fem av respondenterna använder sig av en mall i Keynote där de för in sin 
dokumentation som ligger till grund för vidare planering och utveckling av 
verksamheten. Ett fåtal av respondenterna säger att de kontinuerligt reflekterar kring 
dokumentationen med kollegor och barn medan resten av respondenterna uppger att 
de gör det ibland eller inte alls. Återigen uppger de att tiden är ett problem samt att 
fokus läggs på annat. Dock finns viljan att göra pedagogisk dokumentation till en 
naturlig del i vardagen då respondenterna upplever att den ger så mycket för både 
personal och barn.  

Majoriteten av respondenterna upplever att det är svårt att hitta gemensamma 
intressen hos barnen att arbeta vidare med. Det svåra är att få med hela barngruppen. 
Några respondenter ställer sig frågande till om hela barngruppen verkligen behöver 
följas eller om det är gott nog med endast en liten grupp barn. Tre av de respondenter 
som arbetar med de yngre barnen berättar att det även är svårt att tolka vad barnen 
är intresserade av då de inte har utvecklat sitt språk, men att det gäller att kunna 
tolka kroppsspråk och handlingar för att kunna ta reda på detta. Detsamma gäller för 
de respondenter som arbetar med barn som inte har svenska som modersmål. Andra 
svårigheter som nämns är återigen tidsaspekten samt att få till reflektioner med 
barnen. Dokumentationen stannar oftast vid filmer och bilder men reflekteras inte 
kring och vilket gör att det inte sker någon vidareutveckling.  

6 Analys 

I detta kapitel presenterar vi studiens analys. Analysen utgår från våra 
frågeställningar vilka är: Vad är syftet med pedagogisk dokumentation enligt 
förskollärare, Hur beskriver förskollärare sitt arbete med pedagogisk dokumentation 
och Vilka svårigheter och fördelar kan arbetet med pedagogisk dokumentation 
medföra.  Analysen är gjord utifrån den sociokulturella teorin samt tidigare forskning 
och litteratur. 

6.1 Vad är syftet med pedagogisk dokumentation enligt 
förskollärare?  

Ovanstående resultat visar att respondenterna är eniga om att det är verksamheten 
och inte det enskilda barnet som ska utvärderas i den pedagogiska dokumentationen. 
Respondenterna anser att genom analyser och reflektioner synliggörs 
verksamheternas utvecklingsområden på ett överskådligt sätt. Enligt Säljö (2011) 
bygger Vygotskijs sociokulturella teori på att barn är sociala individer som är 
beroende av de kulturella och sociala kontexter de växer upp i för att kunna utvecklas. 
Det är därför av vikt att analysera och utvärdera förskolans kontext och verksamhet 
för att kunna erbjuda barn en förskola av god kvalitet som gynnar utveckling och 
lärande. Bjervås (2011) skriver i sin studie att förskollärare ser pedagogisk 
dokumentation som ett verktyg för att synliggöra både sin egen, verksamhetens och 
barnens utveckling. Blicken är inte endast riktad mot det enskilda barnets utveckling 
utan mot hela verksamheten samt de personer som ingår i den. Även de lärmiljöer 
där barn och vuxna befinner sig ingår i den pedagogiska dokumentationen för att 
skapa en helhet för att kunna analysera och utvärdera förskolans verksamhet.  

Samtliga respondenter menar att syftet med pedagogisk dokumentation är att utgå 
från barns intressen för att skapa meningsfullt och lustfyllt lärande. Enligt 
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respondenterna är pedagogisk dokumentation även till hjälp för att kunna planera 
och utforma utmanande lärmiljöer. Alnervik (2013) skriver att utgångspunkten för 
barns lärande är när de finner något meningsfullt och börjar utforska olika miljöer 
och material. Detta använder sig sedan förskollärare av för att skapa ett fortsatt 
lärande. I denna process tillägnar sig barnen kunskap kring ett visst område medan 
förskollärare får kunskap om hur barn lär och utvecklas samt om hur miljö och 
material kan utformas och presenteras för att utmana och skapa lärande.  

Dahlberg m.fl. (2014) skriver att pedagogisk dokumentation kan leda till en djupare 
reflektion över förskollärares förhållningssätt och praktik, vilket även respondenterna 
i vår studie upplever. Författarna belyser vidare att pedagogisk dokumentation ger 
förskollärare insikt i hur de kan förändra sitt praktiska arbete samt hur de ser på och 
diskuterar kring barnsyn samt barns lärande och utveckling. Det handlar om att 
kunna kritiskt granska sig själv och sitt pedagogiska arbete och vad det får för 
konsekvenser för barns lärande och utveckling. Några av respondenterna i vår studie 
upplever också att de fått analysera och tänka kring sin egen praktik och sitt eget 
förhållningssätt till barn, kunskap och lärande vilket de ser som positivt och 
självutvecklande. Inom den sociokulturella teorin är lärares handlingar betydelsefulla 
för barns utveckling. Genom interaktion och samspel ser barnet olika sätt att agera 
och tänka vilket i sin tur gör det möjligt för barnet att kunna efterlikna och härma vad 
hen har sett och upplevt. Barn och vuxna tillägnar sig nya erfarenheter och 
färdigheter genom interaktion som sedan kan användas i nya situationer och 
kontexter (Säljo,2011). 

6.2 Hur beskriver förskollärare sitt arbete med pedagogisk 
dokumentation? 

Enligt Säljö (2011) använder sig människor av både språkliga och fysiska verktyg i 
samspelet med varandra. Dessa verktyg har betydelse för hur människor uppfattar 
sin omvärld samt hur de agerar i olika situationer och i olika sammanhang. Utifrån 
den sociokulturella teorin kan dokumentationer ses som ett verktyg att hjälpa barn 
och vuxna att få syn på vad som sägs och görs i förskolans verksamhet. Resultatet gör 
det tydligt att respondenterna i vår studie anser att foton och filmer är de 
dokumentationsmetoder som bäst fångar vad barnen säger och gör samt hur de 
reagerar och agerar i olika situationer. Alnervik (2013) skriver att förskollärarna i 
hennes studie upplever att filmer och fotografering är verktyg i den pedagogiska 
dokumentationen som fångar situationer och aktiviteter på bästa sätt. Filmer och 
foton gör det möjligt för förskollärare att gå tillbaka och titta på dokumentationerna 
om och om igen för att genom detta kunna upptäcka sådant som inte lades märke till 
vid observationstillfället. Lindgren och Sparrman (2003) menar att foton kan 
användas som utgångspunkt för barns reflektioner om de är synliga för barnen 
exempelvis på en vägg eller liknande. Tillsammans med vuxna ges då barnen 
möjlighet att analysera vad de gjort.  
 
Dahlberg och Elfström (2014) uttrycker att de dokumentationer som görs i arbetet 
med pedagogisk dokumentation kan användas som inspiration för både barn och 
vuxna att vilja fortsätta sitt utforskande kring ett visst fenomen eller område. Med 
hjälp av dokumentationer kan barnens lust och nyfikenhet tas tillvara på och 
utvecklas vidare. Det gäller för förskollärare att kunna ta tillvara på det oväntade och 
inte ha en verksamhet där allt redan är förutbestämt utan att följa barnens intresse 
och se vad det leder till. Säljö (2011) hävdar att basen i den sociokulturella teorin är 
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att barn utvecklas i samspel och interaktion med andra. Läraren ska arbeta för att 
skapa nyfikenhet och kunskapssökande hos barnen istället för att leda in barnen mot 
ett förutbestämt mål och ge dem färdiga lösningar. Barnet ska även ges möjlighet att 
utmanas i sådant de ännu inte klara av eller har kunskap om. Med stöttning av från 
en lärare eller en mer kunnig kamrat kan barnet tillägna sig ny kunskap.  
 
Majoriteten av respondenterna berättar att arbetet med pedagogisk dokumentation 
är nytt för dem och att de har fått tänka om angående sitt arbetssätt och 
förhållningssätt. Alnerviks (2013) studie visar liknande exempel på förändring av 
förhållningssätt och arbetssätt. De deltagande förskollärarna i studien berättar om 
hur de fick ompröva och utveckla sitt eget förhållningssätt genom att vara mer 
lyhörda för barnens intentioner vilket skapade ny riktning och en annan mening med 
arbetet. Förskollärarna arbetade inte längre mot ett förutbestämt mål utan de följde 
barnen på ett annat sätt än tidigare. Förskollärarna blev även mer medvetna om 
vikten av att kritiskt granska sig själva och sina kollegor vilket de fann utvecklande i 
sin yrkesroll. Detta arbete var inte helt lätt och inte heller oproblematiskt vilket även 
respondenterna i vår studie uttrycker.  

6.3 Vilka svårigheter och fördelar kan arbetet med pedagogisk 
dokumentation medföra? 

I den sociokulturella teorin har språket en nyckelroll. Via språket blir människan 
delaktig i olika sammanhang och medvetna om olika perspektiv. Språket är ett sätt 
att förklara, förstå och tänka kring det som händer runt omkring oss och därmed blir 
språket länken mellan människa och samhälle. Barn behöver använda sitt språk för 
att skapa kontakt med sin omgivning och för att bli delaktiga i de sociala 
sammanhang barnen befinner sig i. Språket fungerar både som verktyg för att kunna 
kommunicera med andra men även för att individens inre tänkande. Språket blir 
således ett betydande verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation för att göra 
barnen delaktiga i processen samt för att synliggöra olika perspektiv och olika sätt att 
lära (Säljö, 2011).  

Resultatet i vår studie visar att barns perspektiv och tankar tenderar att förbigås. 
Respondenterna nämner att det finns dokumentationer som skulle kunna vara 
resurser för barnen, men de används inte till reflektion. Flertalet respondenter 
berättar att det inte sker någon reflektion tillsammans med barnen kring de 
dokumentationer som gjorts och därmed stannar processen med att göra 
dokumentationerna pedagogiska av. De är medvetna om att reflektion tillsammans 
med barnen är av vikt men ändå görs det inte av olika anledningar. Två av 
respondenterna i vår studie uttrycker att de kontinuerligt reflekterar tillsammans 
med både barn och kollegor. Palmer (2012) och Dahlberg och Elfström (2014) menar 
att reflektion med barn och kollegor är avgörande för att den pedagogiska 
dokumentationen ska kunna bidra till att utveckla verksamheten eftersom det är just 
diskussionerna kring en dokumentation som gör den till en pedagogisk 
dokumentation. Även Dahlberg m.fl. (2014) skriver att arbetet med pedagogisk 
dokumentation kräver reflektion, dialog och engagemang. Både barns och pedagogers 
röster ska bli hörda för att kunna reflektera kring dokumentationen utifrån olika 
perspektiv samt för att kunna arbeta på ett meningsskapande sätt för både barn och 
vuxna. Den pedagogiska dokumentationen innebär alltså att även barnen ska vara 
delaktiga i att utforma verksamheten.  
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Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) skriver att barns delaktighet är en 
grundläggande förutsättning för att barn ska ges möjlighet att kunna vara med att 
påverka både pedagogiska processer och även i beslutsprocesser. Detta innebär att 
förskollärarna bör ha kunskap om hur barnen tillvaratar kunskap, barns 
meningsskapande och hur de kan lyssna in det barn har att säga. Det framkommer i 
vår studies resultat att detta är något som en del av förskollärarna upplever som 
problematiskt, att kunna tolka det barnen säger då de inte alltid har det verbala 
språket ännu och tolkningen görs istället av bland annat barnens kroppsspråk. Enligt 
Alnervik m.fl. (2018) bidrar pedagogisk dokumentation till ett mer demokratiskt 
arbetssätt där allas, både barns och vuxnas, röster blir hörda och alla kan bidra med 
erfarenheter och kunskaper. Författarna skriver vidare att de barn som har deltagit i 
en verksamhet präglad av pedagogisk dokumentation som arbetssätt kände frihet 
eftersom det inte fanns något schema som styrde dagen. Det fanns regler att anpassa 
sig till men barnen kände att de kunde påverka verksamheten och på sätt kände de 
även större gemenskap och delaktighet.  

I Bjervås (2011) studie framkommer det att förskollärare behöver utveckla kunskapen 
att reflektera kring och återkoppla till de dokumentationer som görs. Bjervås (2011) 
skriver vidare att reflektioner möjliggör synliggörandet av vad som sker i 
verksamheten men att det är önskvärt att reflektionen sker tillsammans med 
kollegor, men att det inte är något måste. Det är mer nödvändigt att begränsa antalet 
dokumentationer för att istället prioritera reflektioner kring få dokumentationer.  

6.4 Diskussion 

I detta kapitel presenterar vi en resultatdiskussion och en slutsats. Därefter 
diskuterar vi studiens metod och vilken relevans vår studie har för förskolläraryrket. 
Vi avslutar kapitlet med förslag på fortsatt forskning.  

6.5 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att samtliga förskollärare i vår studie anser att de arbetar med 
pedagogisk dokumentation. Vi tolkar det dock som att hälften av förskollärarna 
arbetar mer med dokumentation istället för pedagogisk dokumentation då 
reflektionen kring det som görs och händer i verksamheten uteblir. Palmer (2012) 
menar att reflektion med barn och kollegor är avgörande för att den pedagogiska 
dokumentationen ska kunna bidra till att utveckla verksamheten eftersom det är just 
diskussionerna kring en dokumentation som gör den till en pedagogisk 
dokumentation. 

Resterande fyra förskollärare har kommit lite längre i sitt arbete med pedagogisk 
dokumentation i och med sitt temaarbete och de analyserar och reflekterar kring 
dokumentationen på ett annat sätt och mer kontinuerligt. Dock anser dessa fyra 
respondenter att det är svårt att få till reflektioner med kollegor som leder till 
utveckling samt att få med barnen i reflektionsprocessen. Trots detta anser 
respondenterna att temaarbetet hjälper dem i sitt arbete med pedagogisk 
dokumentation. Både Folkmans (2017) och Lindroths (2018) studier visar dock att 
det finns en problematik i detta sätt att arbeta. Lindroth (2018) skriver att projekt- 
eller temaaarbetet ofta utgår från pedagogers egna idéer och kan involvera flera 
avdelningar eller hela enheten. Även om projektet utgår från barnens intressen styrs 
barnen ändå in mot förutbestämda mål. Alla barns intressen kan inte heller tas 
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hänsyn till utan det som anses av pedagoger vara det mest intressanta eller mest 
övergripande väljs ut. Istället hjälper pedagogerna barnen att finna det 
projektområde som redan valts ut intressant och meningsfullt med hjälp av olika 
metoder och aktiviteter. Detta visar att vuxna och barn har olika uppfattning om vad 
som är barns intresse. Tema och projekt som arbetssätt tolkas begränsa aspekten av 
att följa barns intressen men att intresset ändå kan följas inom vissa ramar och inom 
det valda projektområdet. Respondenterna i vår studie hade som mål med sitt 
temaarbete att utveckla kunskaper och färdigheter inom pedagogisk dokumentation, 
så vad temaarbetet handlade om var inte det väsentliga. Dock är detta något som vi 
anser att förskollärare bör beakta när de planerar för ett temaarbete, för att i största 
möjliga mån kunna ta till vara på barns intresse och göra dem så delaktiga som 
möjligt.  

Under vårt arbete med denna studie har vi kommit till insikt med att det vi tolkar att 
barnen är intresserade av kanske inte alls stämmer med verkligheten och att det är 
den som bearbetar dokumentationen som gör en egen tolkning av var barnens 
intresse ligger. Det går alltså inte att återge en absolut sanning. Dahlberg, Moss och 
Pence (2014) skriver att det som dokumenteras inte motsvarar en sann verklighet. 
Det är oftast förskolans pedagoger som väljer ut vad som dokumenteras och även vad 
som inte dokumenteras. Detta tas även upp i Lindroths (2018) studie och hon hävdar 
att detta medför att barns delaktighet förbigås. Dahlberg mfl. (2014) menar vidare att 
det i dokumentationsarbetet konstrueras en relation mellan pedagog och barns 
tänkande, görande och handlande vilket gör att det vi väljer att dokumentera och 
synliggöra är selektivt och kontextuellt. Genom att vara medveten om detta är det 
lättare att vara kritisk i reflektioner och analyser och försöka motverka en förutfattad 
sanning om hur barn är, hur de lär, vad de vill samt vad de finner intressant och 
lustfyllt. Enligt oss måste det finnas en kritisk blick på sitt eget förhållningssätt och 
arbetssätt och hur vi tolkar barns delaktighet i arbetet med pedagogisk 
dokumentation. Detta är en aspekt som vi inte har reflekterat över tidigare men som 
vi kommer att beakta i vårt framtida yrkesutövande. 

Vårt resultat pekar på att samtliga respondenter anser att pedagogisk dokumentation 
syftar till att synliggöra barns lärprocesser. Johansson (2016) lyfter i sin studie att de 
medverkande förskollärarna även dem anser detsamma. Dock ställer sig författaren 
frågande till vilket lärande som egentligen synliggörs. Risken är att fokus läggs på 
själva dokumentationsprocessen, eftersom det ses som ett krav från högre instanser, 
och det faktiska lärandet förbigås. Vad visar dokumentationerna? Är det barnens 
lärande eller görande? Vår studie tycks visa att respondenterna först och främst 
fokuserar på att dokumentera och försöka följa barnens intressen. Men vilket lärande 
synliggörs och vilket lärande kan skapas i relation till det barnen tycks vara 
intresserade av? För oss är detta en intressant aspekt att diskutera eftersom även vi 
anser att pedagogisk dokumentation syftar till att öka vår egen men även barnens 
medvetenhet om deras lärande. Detta visar att pedagogisk dokumentation är ett 
komplext verktyg och arbetssätt som kan tolkas på många olika sätt beroende på vem 
som utför det. 

Samtliga respondenter berättar i resultatet att det är dem och deras kollegor som 
bestämmer vad som ska dokumenteras samt att det är dem som fotar, filmar och 
antecknar. Ingen av de intervjuade respondenterna nämner att barnen är involverade 
i dokumentationsarbetet och endast en respondent säger att hen alltid frågar barnen 
om de vill vara med på bilder eller filmer innan hen börjar dokumentera. Vi ställer 
oss frågande till varför inte alla respondenter frågar barnen då vi ser det som en 
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självklarhet. Vi förstår att det är svårt att fråga de barn som inte har språket eller inte 
har utvecklat förståelse för vad det innebär att bli fotad och filmad, men då bör 
förskollärare istället undvika att fota barnens ansikten. Respondenterna nämner att 
de oftast inte tar kort på barnen i en aktivitet utan på själva görandet men att barnen 
inte tillfrågas då heller. Enligt oss är detta både positivt och negativt då vi anser att 
barnen alltid ska tillfrågas oavsett situation så långt det är möjligt. Vår förhoppning 
är att den kommande reviderade läroplanen (Skolverket, 2018) kan hjälpa till att göra 
förskolans personal mer medveten om att alla barn bör ges frågan om medgivande till 
medverkan på foton och i filmer. Lindgren (2016) skriver om forskning som visar att 
det är svårt att få alla barns medgivande till att vara med på bild eller film. Trots detta 
är det forskningsetiskt viktigt att barn ges möjlighet att ge sitt medgivande till att 
medverka eller inte. Det finns inga enkla svar på hur detta kan hanteras utan det är 
upp till den som fotar eller filmar att ta ställning till hur den etiska aspekten beaktas.  

Några av respondenterna menar att det är upp till vårdnadshavarna att bestämma om 
deras barn får vara med på bild eller inte, så barnens medgivande saknas oavsett. 
Alnervik (2013) skriver i sin studie att förskollärare bör utveckla ett etiskt 
förhållningssätt som innebär att de involverar barnen i dokumentationsarbetet och 
gör dem delaktiga genom att de själva får fota och filma och bestämma vad som ska 
sättas upp på väggar och liknande. Barnen ska även bli tillfrågade om de vill vara med 
på foton och film och ges möjligheten att göra ett eget aktivt val. Lindgren och 
Sparrman (2003) menar att utifrån ett vuxenperspektiv ses dokumentation som en 
positiv metod för att kunna förändra förskolans verksamhet. Men vad säger barnen 
om att ständigt bli dokumenterade? Barn som finns med på foton och filmer 
exponeras för andra barn, arbetslag, vårdnadshavare och politiker men de ges små 
möjligheter att säga ja eller nej till medverkan. Lindgren (2016) lyfter detta i sin bok 
och menar att barn utifrån ålder kan ha svårt att veta vad de samtycker till vilket gör 
det problematisk att följa de etiska ställningstaganden som är önskvärda vid 
dokumentation och all slags forskning. Att välja att inte dokumentera och forska 
kring barns lärande och utveckling är dock inget alternativ.  

Resultatet visar att de respondenter som arbetar med de yngre barnen tycker det är 
svårt att utgå från barnens intresse samt att få med alla barn i de aktiviteter som 
erbjuds. Genom att filma och fota vad barnen gör försöker respondenterna tolka och 
lyssna in vad barnen visar intresse för samt hur de upplever olika situationer och 
aktiviteter. Enligt respondenterna i Folkmans (2017) studie innebär lyssnande att 
placera sig själv i ett utifrånperspektiv för att kunna betrakta och reflektera. Detta 
innebär att förskolans pedagoger intar en forskarposition gentemot barnen istället för 
att vara en interaktör. Folkmans (2017) studien tyder även på att det bara är vissa 
aspekter av barnet som blir lyssnade till som exempelvis kompetenser och 
självständighet, medan aspekter som barns behov av omsorg och stöd sällan lyssnas 
till. Likt respondenterna i studien anser vi det är av vikt att förskolans pedagoger 
tillsammans kontinuerligt kritiskt granskar och problematiserar sina egna 
lyssnandetekniker för att inte missa barnens verkliga intentioner, behov och 
önskningar. Folkman (2017) menar vidare att relationellt och lyhört lyssnande är en 
förutsättning för att vuxna ska kunna närma sig ett barns perspektiv och kunna tolka 
och förstå barns livsvärld.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) skriver att det ofta tas för givet att barn 
måste ha ett utvecklat språk för att kunna göra sin röst hörd och för att vuxna ska 
kunna lyssna på dem. Men det handlar om att kunna tolka barns agerande och tro på 
att alla barn kan med rätt ledning och stöd av vuxna. 
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Bjervås (2011) studie visar att pedagogisk dokumentation ses som ett arbetsverktyg 
som bidrar till barns lärande och utveckling. Även de yngsta barnen använder sig av 
dokumentationen för att kommunicera och tillägna sig kunskap tillsammans med 
andra barn och vuxna. Detta förutsätter dock att förskollärare ger barnen möjlighet 
att ta del av dokumentationerna på ett genomtänkt sätt så de stödjer de barn som inte 
har det verbala språket ännu. Men hjälp av dokumentationerna kommunicerar de 
yngsta barnen med sina kamrater på förskolan samt med personalen och på så sätt 
görs deras röster hörda. Tre av respondenterna i vår studie berättar att de har 
speciella platser på sina avdelningar där de presenterar dokumentationen för barnen. 
På så sätt upplever de att barnen spontant kan titta tillbaka på vad de gjort och 
samtala och reflektera kring detta, vilket ger respondenterna möjlighet att planera 
verksamheten vidare. Barnen ges även möjlighet till att lära av och tillsammans med 
andra barn och vuxna. Vi anser att detta är ett genomtänkt sätt att ständigt hålla 
barnens intresse och lärande vid liv då barnen hela tiden har tillgång till 
dokumentationen och kan använda den som verktyg för att minnas och blicka framåt. 
Vi tror dock att detta kräver närvarande och lyhörd personal som lyssnar in vad 
barnen säger och tar till sig hur barnen upplever förskolans verksamhet för att på 
bästa sätt kunna utmana och uppmuntra barnen till fortsatt utveckling och lärande.  

Majoriteten av respondenterna i vår studie upplever att den största utmaningen med 
pedagogisk dokumentation är att få tid till att analysera, reflektera och planera. De 
har avsatt tid en dag i veckan men den utnyttjas oftast inte till pedagogisk 
dokumentation, andra saker är mer prioriterat. Även tiden för reflektion med 
kollegor i den dagliga verksamheten tycks saknas och det sker endast individuell 
reflektion i bästa fall. Även Buldus (2010) studie visar att förskollärare finner arbetet 
med pedagogisk dokumentation svårt och problematiskt i relation till tidsaspekten då 
det tar tid och kräver engagemang att analysera, reflektera och planera tillsammans 
med barn och kollegor. Några av deltagarna i studien menar att arbetet med 
pedagogisk dokumentation blir lättare och mindre tidskrävande för den enskilda 
förskolläraren om arbetet delas upp och om kollegor och arbetslag visar samma 
engagemang. Detta är något som även respondenterna i vår studie önskar. Samtliga 
respondenter säger att de saknar samsyn hos kollegor om vad pedagogisk 
dokumentation innebär och hur det ska gå till i praktiken samt vad det ska leda till. Vi 
ställer oss frågande till om det är bristen på kunskap kring pedagogisk 
dokumentation som gör att respondenterna upplever att kollegor inte har samma syn 
på pedagogisk dokumentation eller om det kan bero på bristande intresse. Om det är 
så att det brister i kunskap bör förskolans personal erbjudas fortbildning inom ämnet 
så att det ges möjlighet till att skapa samsyn och förståelse för vad pedagogisk 
dokumentation innebär, vilket enligt läroplanen (Skolverket, 2016) är chefens ansvar. 
Vi anser även att chefer bör ge förskolans personal tid och möjlighet till att 
tillsammans med andra arbetslag diskutera och reflektera kring innebörden av 
pedagogisk dokumentation för att även på så sätt vidga kunskapen.  

Deltagarna i Alnerviks (2013) studie upplever att arbetet med pedagogisk 
dokumentation blivit lättare och roligare genom att de tillsammans med andra fått 
diskutera och ompröva sin egen praktik och att det har lett till ett mer medvetet 
förhållningssätt, både gentemot barnen men även mot kollegor och sitt eget 
arbetssätt. Det handlar om att kunna vara öppen för förändring och våga analysera 
och reflektera kring sin egen roll som förskollärare. Alnerviks (2013) studie visar även 
att förskollärare genom pedagogisk dokumentation förändrat sitt sätt att se på barn 
och kunskap vilket gett dem ytterligare arbetsglädje och engagemang i sitt arbete. För 
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oss är detta kärnan i vårt kommande arbete som förskollärare, att försöka närma oss 
barnens livsvärld och skapa förståelse för hur de tar till sig och skapar kunskap. Det 
är ju det vårt arbete bygger på. 

6.6 Slutsats 

Resultatet visar att svaret på vår första frågeställning är att respondenterna anser att 
syftet med den pedagogiska dokumentationen är att synliggöra verksamhetens 
utveckling, barnens lärprocesser och pedagogernas arbetssätt och förhållningssätt. 
Hur respondenterna i vår studie arbetar med pedagogisk dokumentation skiljer sig 
dock. Vissa av respondenterna har kommit lite längre i arbetet medans andra 
fortfarande är i startgroparna. 

Resultatet visar att svaret på vår andra frågeställning är att respondenterna arbetar 
med pedagogisk dokumentation genom att fota, filma samt observera barngruppen. 
Den insamlade dokumentationen används sedan som underlag för reflektioner och 
analyser för att kunna planera den pedagogiska verksamheten. Dock ser reflektion- 
och analysmetoderna olika ut. Vissa av respondenterna analyserar och reflekterar 
både tillsammans med sitt arbetslag och delvis med barnen medan det hos andra helt 
uteblir eller sker enskilt. Ett fåtal av respondenterna placerar även ut 
dokumentationsmaterial så att barnen kan ta del av det och kunna återkoppla till vad 
de har gjort tidigare och på så sätt håller de diskussionen levande kring arbetet.  

Resultatet visar att svaret på vår sista frågeställning är att respondenterna upplever 
att arbetet med pedagogisk dokumentation kan innebära en del svårigheter. Det 
handlar om att problematik kring att få tiden att räcka till för reflektioner och 
analyser och även hur de ska få med sig alla barn och göra dem delaktiga. En annan 
problematik som respondenterna upplever är att arbetslagen har olika förkunskaper 
kring pedagogisk dokumentation och att det kan vara svårt att få en samsyn i 
arbetslagen. 

För att summera vår studie kommer vi fram till att arbetet med pedagogisk 
dokumentation ser olika ut. Detta kan enligt oss tyda på att hur arbetet med 
pedagogisk dokumentation ska gå till är tolkningsbart och därigenom skapas olika 
arbetsmetoder beroende på vem som utför arbetet och genom vilka kunskaper denna 
har inom pedagogisk dokumentation. Vi tror även att en annan förklaring till att 
arbetet med pedagogisk dokumentation kan upplevas som svårt kan vara att 
förskollärare saknar tydliga riktlinjer och stöd i hur reflektioner och analyser ska 
göras och vad dessa ska resultera i, samt hur de ska kunna planera verksamheten 
vidare utifrån dessa. 

6.7 Metoddiskussion 

Syftet med vår studie var att ta reda på hur förskollärare ser på och arbetar med 
pedagogisk dokumentation samt vilka svårigheter som kan uppstå. Vi valde som 
tidigare nämnts en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer för att få svar 
på studiens frågeställningar vilka är: Vad är syftet med pedagogisk dokumentation 
enligt förskollärare, Hur beskriver förskollärare sitt arbete med pedagogisk 
dokumentation och Vilka svårigheter och fördelar kan arbetet med pedagogisk 
dokumentation medföra. Vi upplever att valet av metod var till fördel eftersom 
respondenterna fick delge sina tankar och erfarenheter kring pedagogisk 
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dokumentation. Under intervjuerna kunde vi följa upp respondenternas svar med 
följdfrågor för att på så sätt få mer fördjupad information kring de valda 
frågeställningarna. Semistrukturerade intervjuer gav oss även möjlighet att följa 
respondenternas svar i den riktning intervjuerna tog.  

Vi valde att inte skicka ut frågeformuläret i förväg för att undvika att respondenterna 
skulle ha förberett sina svar. Enligt oss är detta en fördel då vi tolkar att svaren vi fått 
är genuina och ärliga. Vi valde även att inte intervjua förskollärare ur samma 
arbetslag men såhär i efterhand hade det varit intressant att ta del av ett helt 
arbetslags tankar kring pedagogisk dokumentation i en gruppintervju eller liknande. 
Detta hade kanske kunnat ge oss en tydligare bild av samsynen i arbetslaget.   

Vi känner oss nöjda med valet av metod men ställer oss frågande till om 
observationer hade kunnat komplettera intervjuerna och gett ett tydligare och mer 
trovärdigt resultat. Genom observationer hade vi ju även fått se hur respondenterna 
arbetar med pedagogisk dokumentation i praktiken samt om deras arbete stämmer 
överens med deras intervjusvar. På grund av tidsbrist valde vi dock bort observation 
som metod. En risk med observationer kan dock vara att respondenterna agerar som 
de tror att de bör agera och därigenom kanske inte observationerna blir trovärdiga. 

Vi har utfört sex av åtta intervjuer tillsammans och två på egen hand. Det var positivt 
att göra intervjuerna tillsammans eftersom vi under intervjuerna kunde stötta 
varandra med följdfrågor som den ena inte tänkt på eller missat. Genom att intervjua 
de flesta respondenter tillsammans har vi båda fått träffa och höra respondenterna 
vid samma tillfälle. Vi gavs också möjlighet att individuellt tolka respondenternas 
kroppsspråk och svar, vilket enligt oss är positivt då vi kunnat ha dessa aspekter i 
åtanke vid läsning av transkriberingar samt när vi sammanställt resultat och analys. 
Det negativa med att utföra intervjuerna tillsammans var att det tog mer tid än om 
intervjuerna hade delats upp samt att respondenterna hade kunnat känna att vi hade 
en maktposition då vi var två och respondenten en.  

Vi valde att utföra våra intervjuer på förskolor som ligger i områden med olika 
sociokulturell bakgrund då vi trodde att detta skulle medföra olikheter i 
respondenternas arbete med pedagogisk dokumentation. Detta var dock inget som 
syntes i resultatet mer än att det är svårt att reflektera med barn som inte har det 
svenska språket, vilket även upplevs som en svårighet hos de respondenter som 
arbetar med de yngre barnen. I vår mening är det positivt att ha intervjuat 
förskollärare som arbetar med barn i olika åldrar då det dels synliggjort de 
svårigheter som kan uppstå i arbetet med pedagogisk dokumentation och dels gett 
oss en bredare inblick hur det praktiska arbetet kan gå till.  

Fyra av de intervjuade respondenterna arbetar på samma enhet där de har 
pedagogisk dokumentation som utvecklingsområde och som en del av sin arbetsplan. 
Resultatet hade kunnat se annorlunda ut och gett en bredare insikt i arbetet med 
pedagogisk dokumentation om vi istället valt respondenter från flera olika enheter 
eftersom de fyra respondenterna har liknande förkunskaper och arbetssätt. Det hade 
även varit intressant att intervjua personer med olika yrkeskategorier inom förskolan 
för att se om kunskapen och förståelsen kring pedagogisk dokumentation skiljer sig.  

Vi är medvetna om att för att öka studiens överförbarhet och trovärdighet hade vi 
behövt göra fler intervjuer än de åtta som utfördes. Detta hade gett oss ett bredare 
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perspektiv kring hur arbetet med pedagogisk dokumentation ser ut i förskolans 
verksamhet. 

6.8 Relevans för förskolläraryrket 

Pedagogisk dokumentation ses som ett betydelsefullt verktyg, vilket framgår av både 
litteratur, tidigare forskning samt av de medverkande respondenterna i denna studie. 
Vårt resultat pekar på att arbetet med pedagogisk dokumentation inte är helt 
oproblematiskt och enkelt men att fördelarna överväger nackdelarna. Resultatet visar 
även att det går att arbeta med pedagogisk dokumentation på olika sätt men med 
samma syfte. Dock tenderar en del av respondenterna ägna sig mer åt dokumentation 
än pedagogisk dokumentation då reflektion och analys förbises. Förhoppningen är att 
denna studie kan leda till ökad förståelse för syftet med pedagogisk dokumentation, 
hur den utförs samt vilka svårigheter som kan uppstå och hur dessa kan hanteras och 
i bästa fall undvikas. En kritisk aspekt med pedagogisk dokumentation och 
dokumentation i förskolans verksamhet är hur barnen själva får vara med och 
bestämma själva om de vill medverka på foton och filmer. Den kommande reviderade 
läroplanen (Skolverket, 2018) lyfter tydligt att barns personliga integritet ska 
respekteras i samband med dokumentationsarbetet, vilket förhoppningsvis kan leda 
till att fler förskollärare faktiskt frågar barn innan de fotar eller filmar.  

Studien får relevans för yrket eftersom pedagogisk dokumentation anses vara ett 
högaktuellt verktyg för systematiskt kvalitetsarbete samt ett arbetssätt som synliggör 
barns lärande och utveckling vilket i sin tur leder till att förskolans verksamhet 
ständigt utvecklas. Detta är i enighet med förskolans läroplan (Skolverket,2016) som 
lyfter att dokumentation, utvärdering och uppföljning av såväl barns utveckling och 
lärande som förskolans verksamhet kontinuerligt ska utföras.  

6.9 Fortsatt forskning 

Genom denna studie redovisas en övergripande uppfattning om hur det enligt 
förskollärare arbetas med pedagogisk dokumentation på våra valda förskolor. För att 
bredda insikten skulle det vara intressant att bygga vidare på studien genom att även 
tillföra barnobservationer som metod. Detta skulle tydligare synliggöra hur 
barngruppen använder dokumentationerna och även tydliggöra mer om 
reflektionsarbetet som görs tillsammans med barnen. En annan aspekt som har 
kommit oss tillkänna är att det skulle vara intressant i en vidare forskning att studera 
hur barnen påverkas av att ständigt bli dokumenterade via foton och film. För att ge 
studien ett ytterligare djup skulle det vara intressant att undersöka hur vida 
förskolechefer engagerar sig i den pedagogiska dokumentationen för att kunna 
erbjuda förskollärarna rätt verktyg för att på ett effektivt och smidigt sätt kunna 
använda sig av den pedagogiska dokumentationen.  

6.10 Avslutande tankar 

Genom denna studie har vi som tidigare nämnts fått en bredare insikt i hur arbetet 
med den pedagogiska dokumentationen ser ut på förskolan. Utifrån studien och våra 
tidigare erfarenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning och från att ha arbetat i 
förskolan, har vi kommit fram till att pedagogisk dokumentation är ett arbete som 
gynnar såväl vår egna utveckling i vår framtida yrkesroll och även barnens och 



 30 

verksamheten som helhet. Vi har fått upp blicken för att det kan innebära en viss 
problematik att arbeta med pedagogisk dokumentation men att fördelarna överväger 
nackdelarna. Vi upplever att den pedagogiska dokumentationen är ett fördelaktigt 
verktyg och en process som kommer ge oss arbetsinspiration i vår kommande 
yrkesroll.  
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Bilaga 1 Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter från Förskollärarprogrammet på Mälardalens högskola som är 
inne på vår sista termin på utbildningen. Vi ska nu påbörja vårt självständiga arbete 
som kommer att handla om pedagogisk dokumentation i förskolan.   

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur olika förskolor arbetar med 
pedagogisk dokumentation. 

Undersökningen kommer att baseras på intervjuer med verksamma förskollärare. 
Dina kunskaper och erfarenheter kring pedagogisk dokumentation ger oss värdefull 
information för undersökningen och metoden ger oss en verklighetsbaserad bild av 
vårt valda område. 

Under intervjuerna kommer de etiska reglerna som finns för forskning att följas och 
det innebär att vi inte kommer att nämna namn på personer, förskola eller barn i vår 
undersökning. Deltagandet är frivilligt och intervjun kan avbrytas om du önskar trots 
tidigare överenskommelse. De resultat som framkommer av intervjun kommer 
endast att användas av anledning för vår undersökning vilka kommer att 
sammanställas i form av en uppsats. Varje intervju kommer att ske separat. 
Intervjuerna består av 15 frågeställningar och beräknas ta ungefär 30 minuter. Vid ett 
godkännande kommer vår intervju att spelas in på en mobiltelefon för att vi ska 
kunna transkribera och analysera det som sägs. Efter avslutat arbete kommer denna 
inspelning att raderas. 

Vid eventuella frågeställningar är du välkommen att höra av dig till oss eller vår 
handledare. Ser fram emot att få träffa dig! 

  

Med vänliga hälsningar 

  

Matilda Jansson           mjn15022@student.mdh.se  

Helena Strömbäck       hsk15001@student.mdh.se 

  

Handledare Bengt Nilsson  
Bengt.Nilsson@hig.se 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

I vilken ålder är barnen som du arbetar med på din avdelning?  

Vad är pedagogisk dokumentation för dig? 

Vad är syftet med pedagogisk dokumentation enligt dig? 

Upplever du att pedagogisk dokumentation stödjer dig i arbetet som förskollärare? På 
vilket sätt i så fall? 

Hur väljer du ut vad som ska dokumenteras? 

På vilket sätt dokumenterar du? Varför? Ge gärna ett eller två exempel på vad du har 
dokumenterat och vad det ledde till i ett längre perspektiv. 

Upplever du några svårigheter med den pedagogiska dokumentationen och vilka kan 
det vara? 

Upplever du några fördelar eller nackdelar med den pedagogiska dokumentationen? 
Vilka? 

På vilket/vilka sätt analyseras den pedagogiska dokumentationen? 

Vad leder analysen till?  

Hur involveras barnen i er pedagogiska dokumentation? 

Får barnen vara med och bestämma om de vill bli dokumenterade eller inte?  

Hur går du tillväga för att ta reda på om barnen vill vara med på bild eller inte? 

Vilka fördelar anser du att pedagogisk dokumentation kan resultera i för barnet samt 
för förskolans arbete? 

 


