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Revideringen av förskolans läroplan innebär ett ökat ansvar för att verksamheten 

utvärderas, följs upp och utvecklas. Pedagogisk dokumentation kan ses som en effektiv 

metod att använda sig av och därav syftar studien till att undersöka hur förskollärare 

beskriver sitt arbete med pedagogisk dokumentation som metod för att utveckla 

verksamheten. Studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv med kommunikation 

och samspel som bärande begrepp. Som datainsamlingsmetod använde vi oss av 

semistrukturerade intervjuer med förbestämd intervjuguide. Resultatet visar att 

pedagogisk dokumentation ställer höga krav på personalen, men ses som ett effektivt 

verktyg i verksamhetsutvecklingen. En mångfald av perspektiv och kunskaper av 

pedagogisk dokumentation bidrar till synliggörandet av utvecklingsområden, som i sin 

tur sedan utvecklas med stöd av olika verktyg. Slutsatsen är att pedagogisk 

dokumentation är en komplex metod som kräver närvarande och intresserad personal 

samtidigt som det är ett effektivt verktyg för att säkerställa en utveckling av 

verksamheten. En förutsättning i arbetet med pedagogisk dokumentation är kunskap 

och förståelse för begreppet. 

___________________________________________________________________________ 

Nyckelord: pedagogisk dokumentation, verksamhetsutveckling, uppföljning, reflektion, 

samspel. 



Förord  
 

När vi påbörjade detta arbete var vi införstådda med att det skulle krävas både tid och 

energi av oss båda för att kunna genomföra denna studie. Något som vi under 

processens gång blev varse om var att även våra familjer skulle påverkas av det 

tidskrävande arbetet. Vi vill därför tacka våra familjer som stöttat oss under hela 

processen. Vi vill även tacka samtliga förskollärare som ställt upp och gett oss deras tid 

och engagemang.  

 

Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare Kristina Jonsson som med ett stort 

engagemang och intresse har tagit sig tid till att ge oss ovärderlig feedback och respons 

på uppsatsen. Hon har visat intresse för vårt arbete och har varit lättillgänglig genom 

hela processen och besvarat våra frågor och funderingar på ett mycket tillfredställande 

sätt. 

 

Tack! 

 

Mia och Niklas 
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1 Inledning 
I styrdokumentet läroplan för förskola (Skolverket, 2016) står det att förskolan med 

hjälp av dokumentation kontinuerligt ska följa upp, utvärdera och utveckla 

verksamheten. Syftet med verksamhetsutveckling är att skapa förutsättningar för att 

tillgodose alla barns rätt till lärande och utveckling. Elfström (2013) beskriver 

pedagogisk dokumentation som en metod att använda i arbetet med att utveckla 

förskolans verksamhet. Metoden innefattar teoretiska och filosofiska perspektiv på 

kunskap, lärande och demokrati. Metoden anses tidskrävande och kräver ett visst 

förhållningssätt samt att den kan upplevas komplex. Både Elfström (2013) och 

Holmberg (2015) beskriver att det ställer höga krav på personalens kompetens. 

Elfström (2013) framhäver vikten av att tillgodose personalen med kunskap och 

kompetens i form av fortbildning, vilket skapar förutsättningar för att kunna utveckla 

verksamheten med pedagogisk dokumentation som verktyg. Holmberg (2015) 

framställer att det skett en satsning på arbetet med pedagogisk dokumentation. 

Samtidigt betonar hon att satsningen inte når hela vägen fram på grund av att 

dokumentationen inte används i syfte att utveckla verksamheten. Gemensam analys 

och diskussion av dokumentationen ger förutsättningar att synliggöra olika perspektiv 

av samma fenomen, vilket bidrar till synliggörandet av utvecklingsområden och på så 

vis till att driva verksamheten framåt (Elfström, 2013; Holmberg, 2015). 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) har reviderats och kommer att 

implementeras i förskolans verksamhet år 2019. Revideringen av läroplanen innebär 

att förskollärarnas ansvar att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten blir 

förtydligat. Förtydligandet i den reviderade läroplanen ställer även andra krav på såväl 

förskollärare som annan verksam personal i förskolan. Elfström (2013) beskriver att 

pedagogisk dokumentation är en metod att använda i arbetet med att utveckla 

verksamheten vilket innebär att utvecklingsområden kan synliggöras. Revideringen i 

läroplanen (Skolverket, 2016) innebär att förskolans personal får ett ökat ansvar att 

kontinuerligt arbeta för att utveckla verksamheten. Det står även att utvecklingen av 

verksamheten kontinuerligt och systematiskt ska dokumenteras, analyseras och 

utvärderas. Dokumentationen ska användas som ett verktyg för 

verksamhetsutvecklingen. Vår tolkning är att de nya tilläggen i förskolans läroplan 

tydliggör hur dokumentation, utvärdering och analys ska vara ett verktyg för att 

förbättra verksamheten och därmed barns utbildning i förskolan.  

I vår kommande roll som förskollärare kommer vi att ta del av den reviderade 

versionen av förskolans läroplan och finner det därav intressant att fördjupa oss i på 

vilket sätt den pedagogiska dokumentationen kan bidra till förskolans 

verksamhetsutveckling och hur förskolan använder sig av pedagogisk dokumentation 

som verktyg. Vi anser det viktigt att undersöka hur pedagogisk dokumentation kan 

användas som verktyg då vi själva kommer att möta olika perspektiv och erfarenheter 

av att tillämpa metoden. Genom att vi undersöker och analyserar olika perspektiv av 

pedagogisk dokumentation i denna studie hoppas vi kunna få en förförståelse för 

begreppet som vi sedan kommer möta på olika sätt i vårt kommande yrke. Det kommer 
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förhoppningsvis kunna bidra till hur vi kommer använda oss av pedagogisk 

dokumentation.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med 

pedagogisk dokumentation för att utveckla förskolans verksamhet. De frågeställningar 

vi använt oss av för att besvara vårt syfte är  

 

• Vad framkommer i förskollärarnas beskrivning av pedagogisk 

dokumentation som arbetssätt? 

• Vilka verktyg använder förskollärarna i sitt arbete med pedagogisk 

dokumentation? 

2. Bakgrund 
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för studiens bakgrund. Vi redogör först för 

vår disposition av uppsatsen och därefter för vårt tillvägagångssätt i sökningen av 

relevant litteratur, varefter vi redogör för de centrala begrepp vi använder oss av. 

Slutligen ger vi en samlad bild av tidigare forskning som vi funnit relevanta för vår 

studie och även det teoretiska perspektiv som vi i studien har utgått ifrån. 

 

2.1 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen kommer att disponeras enligt följande. I avsnitt 2 behandlar vi studiens 

bakgrund där vi redogör för vår sökning av litteratur och forskning. Därefter definierar 

vi begrepp som används i studien för att bidra till en förståelse för begreppens 

betydelse. Avslutningsvis ger vi en beskrivning av styrdokument och annat 

stödmaterial i relation till studiens ämne. I avsnitt 3 behandlar vi tidigare forskning 

utifrån fem underrubriker. Därefter kommer avsnitt 4 där vi redogör för det 

sociokulturella perspektivet tillsammans med en beskrivning av hur vi använder teorin 

i vår analys av resultatet. I avsnitt 5 redogör vi för val av metod samt motiveringen av 

våra urval. Vi presenterar även proceduren för studiens utförande samt hur analys av 

datainsamling genomförts. Avsnittet avslutas med en genomgång av studiens 

tillförlitlighet. Avsnitt 6 består av resultatsammanställning och analys. Avsnittet är 

kategoriserat utifrån hur förskollärarna beskriver sitt arbete med pedagogisk 

dokumentation. Resultatet presenteras i avsnitt 6 och diskuteras med fokus på 

studiens syfte och frågeställningar. Avsnitt 7 består av en metoddiskussion, där vi 

reflekterar kring vår valda metod samt en redogörelse för studiens betydelse för 

professionen. Avsnitt 8 beskriver studiens slutsats och följs upp av avsnitt 9 där förslag 

på fortsatta studier presenteras med förbindelse till studien. Avslutningsvis finner ni 

referenslistan och bilagor. 

 

2.2 Litteratursökning 

I litteratursökningen har söksidorna SwePub, DiVA, ERIC, PRIMO använts. Sökorden 

som använts och som ansågs relevanta utifrån syfte med studien är:  
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 Pedagogisk dokumentation, verksamhetsutveckling, förskolan, pedagogical 

documentation, documentation preschool, Reggio Emilia approach, reflection, 

Sweden, Reggio Emilia teaching.  

Utifrån de träffar sökorden genererade har sedan ett urval gjorts och begränsningar i 

sökningen genom att enbart välja refereegranskade artiklar, doktorsavhandlingar, 

foreign countries, peer reviewed only. 

Sökningen gav många träffar (se bilaga 3) och urvalet av de artiklar och avhandlingar 

som valts ut att användas i studien gjordes genom läsning av sammanfattningar och 

abstrakt. Därefter valdes de mest relevanta artiklar och avhandlingar ut i förhållande 

till studiens syfte och frågeställningar. 

2.3 Begreppsdefinition  

Pedagogisk dokumentation. 

Pedagogisk dokumentation är en metod som används i förskolan för att synliggöra vad 

som sker i verksamheten. Videoupptagningar, fotografier och anteckningar synliggör 

personalens förhållningssätt samt barns lärandeprocesser. Genom gemensam 

reflektion och analys av dokumentationen blir dokumentationen pedagogisk och kan 

därmed bidra till utvecklingen av verksamheten (Lenz- Taguchi, 2012). 

 

Kollaborativt förhållningssätt 

När flera personer tillsammans skapar förståelse för olika fenomen och finner 

lösningar mot ett gemensamt mål (Lenz- Taguchi, 2013). 

 

Keynote 

Ett presentationsprogram, motsvarande PowerPoint där förskolan samlar videofilmer 

bilder och anteckningar. Det som dokumenteras i keynote används sedan som verktyg 

för kollegial reflektion. 

 

2.4 Styrdokument och stödmaterial 

Skolverket (2012) skriver att arbetet med pedagogisk dokumentation innefattar ett 

speciellt förhållningssätt. Det krävs att förskollärarna är öppna och nyfikna inför barns 

intressen och iakttagelser, att tillsammans med barnen upptäcka och utmana dem 

vidare i sitt tänkande. Ett kollaborativt arbetssätt innefattar att vara utforskande och 

tillsammans med barnen organisera och skapa miljöer som bidrar till att barn vill 

utforska och undersöka. Den pedagogiska miljön framhålls som viktig och ska utgå 

från barnens intressen. Barns delaktighet blir därmed avgörande i utformningen av 

den pedagogiska miljön (Skolverket, 2012). I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) 

står det att verksamheten kontinuerligt ska utvärderas och utvecklas med fokus på 

barns intressen och individuella förutsättningar. Skolverket (2012) beskriver att en 

förutsättning för verksamhetsutveckling är att samtliga som arbetar i förskolan är 

delaktiga i diskussion och reflektion. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) redogör 

för de mål som förskolan ska sträva efter i sin verksamhet. Det omfattar en beskrivning 

av att verksamheten ska dokumenteras och följas upp i ett utvärderande syfte. Det står 
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även att utvärderingen ska omfatta verksamheten i sin helhet och inte utvärdera det 

enskilda barnet. Personalen ska erbjudas kompetensutveckling och hålla sig á jour med 

utvecklingen. Samarbete, reflektion, delaktighet, samspel och kommunikation är 

återkommande begrepp i förskolans läroplan och kan även sättas i relation till det 

förhållningssätt som krävs av personalen i arbetet med pedagogisk dokumentation 

(Lenz-Taghuci, 2013). 

3. Tidigare forskning  
I kommande avsnitt presenteras tidigare forskning med relevans för studien. 

Inledningsvis ger vi en inblick i hur den pedagogiska dokumentationen kom till Sverige 

från Reggio Emilia, vad pedagogisk dokumentation är och hur förskolan kan arbeta 

med den som verktyg. Vi kommer även beskriva ett kollaborativt arbetssätt och 

avslutar med att beskriva olika påverkansfaktorer i arbetet med pedagogisk 

dokumentation.  

 

3.1 Reggio Emilia 

Begreppet pedagogisk dokumentation har sitt ursprung i den italienska 

förskolepedagogiken Reggio Emilia. Wood och Pharnell (2015) framhåller den 

teoretiska utgångspunkten i Reggio Emilia som flyttar fokus från pedagog till barn. 

Barn ses som kompetenta, vetgiriga och kreativa. Miljön lyfts fram som en viktig del 

för pedagogiken och författarna betonar begreppet ”tredje pedagogen”. Begreppet 

används för att benämna och befästa materialet och miljöns roll, vilket syftar till att 

synliggöra samspelet mellan varandra, miljön och materialet. Vidare framhåller 

Holmberg (2015) och Elfström (2013) att pedagogernas förhållningssätt till barns möte 

med miljön är av betydelse för hur barnet utforskar och utmanas av den kultur barnet 

befinner sig i. De framhäver även vikten av att erbjuda miljöer som bidrar till 

nyfikenhet och viljan att utforska samt som möjliggör samspel och interaktion. Olsson 

(2019) beskriver hur pedagogisk dokumentation blev en del av svensk förskolemiljö på 

tidigt 90-tal. Ett mål var att byta ut den utvecklingspsykologiska traditionen som 

innebar att verksamheten bedömde barnet, mot den Reggio Emilia inspirerade 

pedagogiska dokumentationen, som syftade till att bedöma verksamheten och i stället 

värdesätta de gemensamma lärprocesserna. 

I dag är arbetet med pedagogisk dokumentation vanligt förekommande i svenska 

förskolor och har i ett svenskt sammanhang kommit att utgöra en del i det systematiska 

kvalitetsarbetet i förskolan (Olsson, 2019). De svenska teorier som utvecklats med 

inspiration från förskolorna i Reggio Emilia är teorier som utgår från att barn och 

vuxna ingår i en gemenskap. De ingår kollaborativt i processen att bilda kunskap och 

därmed utvecklas, processerna bidrar till att vi bejakar nya sätt att förstå vår omvärld 

(Lenz- Taguchi, 2012).  

 

3.2 Vad är pedagogisk dokumentation och hur används den? 

Olsson (2019) beskriver att pedagogisk dokumentation i en svensk kontext betraktas 

som en del av förskolans kvalitetsarbete. Hon skriver om strävansmålen i förskolans 

läroplan och att de utgör utgångspunkten för utvärdering. När verksamheten 
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dokumenteras bidrar det till att händelser som sker fångas upp och därmed skapas en 

konkret bild av vad som skett. Dokumentationen blir pedagogisk när den blir 

prospektiv, det vill säga när dokumentationen genom reflektion bidrar till det fortsatta 

utvecklingsarbetet. Vidare framhåller Olsson att i den gemensamma reflektionen 

synliggörs inte enbart vad som hänt utan den ger personalen förutsättningar att kunna 

utveckla verksamheten utifrån barngruppens intressen och behov. Holmberg (2015) 

beskriver att ett deltagande av både barn och vuxna i arbetet med pedagogisk 

dokumentation ger förutsättningar till ett aktivt lärande, det vill säga att samspelet 

mellan barn och vuxna bidrar till delaktighet och inflytande i det egna lärandet. 

Lenz-Taguchi (2013) framhåller att kommunikation är ett bärande begrepp i 

pedagogisk dokumentation. Hon skriver även att arbetet med pedagogisk 

dokumentation förutsätter ett visst förhållningssätt. För att kunna utveckla 

verksamheten med pedagogisk dokumentation som verktyg, krävs att personalen 

förhåller sig positivt till de olika kommunikativa möten som den pedagogiska 

dokumentationen möjliggör. Genom att dokumentera vad barnen visar intresse för och 

gör i verksamheten skapas förutsättningar för personalen att få syn på 

utvecklingsområden och därefter gemensamt kunna föra arbetet framåt (Lenz- 

Taguchi, 2013).  

Buldu (2010) framhåller i sin studie att den pedagogiska dokumentationen även 

bidrar till att främja kommunikationen mellan vårdnadshavare, barn och förskollärare 

genom att skapa transparens. Vårdnadshavarnas och barnens delaktighet i 

verksamheten bidrar till ytterligare perspektiv, vilket främjar förståelsen för barns 

lärande och utveckling, samtidigt som den skapar ytterligare förutsättningar att 

utveckla verksamheten. Samtidigt menar Alvestad och Sheridan (2015) att 

dokumentationen som synliggörs för vårdnadshavare mestadels innefattar 

registrering och information kring det enskilda barnets aktiviteter och vardag på 

förskolan. Fokus ligger inte på att synliggöra lärandet vilket dokumentationen 

egentligen syftar till. McKennas (2003) studie visar att den pedagogiska 

dokumentationen syftar till att möjliggöra för pedagoger att inta ett barnperspektiv, 

därmed ges förutsättningar att genom reflektion med barnet synliggöra barnets egna 

lärande på ett sätt som bidrar till att barnet själv får syn på förändringar i sitt tänkande. 

McKenna menar att det genererar inflytande och mer variation i lärandet. Lenz-

Taghuci (2012) betonar vikten av att vara medveten i hur dokumentationen genomförs, 

och menar att kamerans riktning och hur pedagogerna väljer att genomföra 

dokumentationen är avgörande faktorer i vilken typ av kunskap som kommer 

produceras. 

 

3.3 Verktyg som möjliggör arbetet med verksamhetsutveckling 

McKenna (2003) nämner dialog och kommunikation som viktiga verktyg i arbetet med 

pedagogisk dokumentation. McKenna menar att dialog bidrar till reflektion, vilket i sin 

tur genererar nya tankar kring den pedagogiska verksamheten. Andra verktyg som 

framhålls är till exempel fotografering, filmer och anteckningar. Hon framhåller att 

samtliga verktyg används som en del av pedagogernas och barngruppens reflektion. 

Alvestad och Sheridan (2015) skriver att fotografering och videoinspelning är vanligt 
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förekommande verktyg då det är ett tidseffektivt sätt att dokumentera. Det ger även 

förskollärarna möjlighet att delta i barngruppen i större utsträckning. Elfström (2013) 

beskriver i sin studie att pedagogisk dokumentation har egenskapen att stödja barns 

lärande samt synliggöra och skapa medvetenhet kring barns inlärningsprocesser för 

pedagogerna. Vidare skriver hon att pedagogisk dokumentation även bidrar till 

förståelse hos vårdnadshavarna om deras barns lärprocesser. Både Buldus (2010) och 

Alnervik (2013) framhåller i sina studier att pedagogisk dokumentation används som 

verktyg för förskollärare att bemöta, stötta och utmana varje enskilt barn. Den 

pedagogiska dokumentationen kan även användas som reflektionsverktyg för 

förskollärarna att reflektera över sitt eget förhållningssätt, i syfte att kunna utvecklas i 

sin pedagogiska praktik. Buldus (2010) beskriver även att dokumentationen kan 

nyttjas som modell för utvärdering för att synliggöra vad och hur barnen lär sig. 

 

3.4 Ett kollaborativt projektinriktat arbetssätt  

Elfström (2013) beskriver ett projekterande arbetssätt, som förutsätter flexibla 

pedagoger som utgår från barns intressen och frågeställningar. Det projekterande 

arbetssättet innebär att barns intressen står i fokus och projekten har inga förbestämda 

mål för vilket lärande som ska uppnås. Projektets huvudtema kan ses som en 

mittpunkt där barn och vuxna möts, för att sedan utifrån huvudtemat initiera mindre 

projekt, som kan stäcka sig under både kortare och längre tidsintervaller beroende på 

barnens val och intressen. Förskollärarens roll är att utifrån projektens riktning kunna 

påvisa det lärande som sker och hur det är förenligt med de mål och riktlinjer som står 

beskrivna i förskolans läroplan. Även Holmberg (2015) skriver att synliggörandet av 

barns intressen kan föra projekten vidare, men det förutsätter att pedagogerna är 

närvarande och observanta på vad det är barnen visar intresse för. Pedagogerna måste 

sedan tillsammans med barnen hitta lösningar på hur det barnen visar intresse för kan 

implementeras i det pågående projektet. Elfström (2013) poängterar att pedagogerna 

alltid bör se läroplanen i relation till dess strävansmål och arbeta mot dem. Det 

projekterande arbetssättet skapar möjlighet till ett grundligare utforskande och ger 

möjlighet att på både grupp och individnivå bidra till det kollektiva lärandet. Genom 

att utgå från ett kollaborativt förhållningssätt i projekten bidrar det enligt Elfström till 

att barnen ges möjlighet att utforska olika fenomen, tankar och teorier utifrån deras 

intressen, vilket innebär att pedagogisk dokumentation med fördel kan kopplas ihop 

med det kollaborativa arbetssättet. Holmberg (2015) framhåller förskollärarens roll i 

det projektinriktade arbetssättet och betonar att den vuxne tillsammans med barnet 

ska utforska och experimentera. Det innebär att pedagogen måste vara medforskande 

och våga utmana processen vidare.  

 

3.5 Påverkansfaktorer i arbetet med pedagogisk dokumentation 

Holmberg (2015) menar att pedagogisk dokumentation kan upplevas som en invecklad 

arbetsform, vilket grundar sig i att det inte finns något rätt eller fel sätt att använda 

metoden. I en studie av Elfström (2013) undersöktes pedagogisk dokumentation som 

verktyg i arbetet med utvärdering och uppföljning. Arbetet ansågs starkt beroende av 

organisatoriska förutsättningar så som tid. Om organisationen inte tillåter arbetslaget 
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att reflektera, analysera och samtala kring dokumentationen, finns risken att den 

filosofiska och pedagogiska tanken bakom utvärderingsverktyget går förlorad. 

Elfström beskriver att det kan medföra att verksamheten använder sig av pedagogisk 

dokumentation som en teknik för dokumentation och därmed tappar det huvudsakliga 

syftet, vilket är att utveckla verksamheten. Både Elfström (2013) och Alnervik (2013) 

framhåller i sina studier en komplexitet i arbetet med pedagogisk dokumentation där 

de betonar just organisationen som en påverkansfaktor.  

Även förhållningssätt och synsätt kring utvärderingsverktyget påverkar hur 

pedagoger tar sig an och implementerar pedagogisk dokumentation i den egna 

verksamheten. Alvestad och Sheridan (2015) framhäver att pedagogernas barnsyn och 

kunskapssyn också är påverkansfaktorer i hur dokumentationen genomförs och sedan 

används. Elfström (2013) beskriver att när en dokumentation går igenom flera led av 

analys vidareutvecklas den. När den sedan tolkas och analyseras utifrån fler perspektiv 

blir komplexiteten i användandet av pedagogisk dokumentation synlig. Lindgren och 

Sparrman (2003) framhåller en problematik i relation till vuxnas tolkning av 

dokumentationen och hur den tillämpas i verksamheten. De skriver att den som 

betraktar dokumentationen innehar en maktposition, vilket kan bli problematisk i 

relation till barnens perspektiv då deras perspektiv riskeras övertas av de vuxnas 

tolkningar.  

En sak som både Holmberg (2015), Elfström (2013) och Alnervik (2013) behandlar 

i sina studier är hur arbetet med pedagogisk dokumentation påverkas av huruvida 

personalen erbjuds regelbunden fortbildning i området, vilket kan ses som en 

förutsättning för att kunna utveckla verksamheten. En grundläggande förutsättning 

för att kunna fånga upp arbetssättet och tillsätta det i verksamheten är att kunna förstå 

komplexiteten i pedagogisk dokumentation. Lindgren Eneflo (2014) belyser en 

svårighet som omfattar hur pedagoger strävar efter att göra rätt i arbetet med 

pedagogisk dokumentation, vilket Lindgren Eneflo menar är ett dilemma då en del av 

komplexiteten i metoden är att det inte finns några rätta sätt att arbeta med metoden. 

Vidare framhåller även Olsson (2019) ett dilemma med pedagogisk 

dokumentation, vilket hon beskriver är att dokumentationen ska följa och analysera 

barns lärprocesser, utan att bedöma individens lärande och utveckling. Hon relaterar 

dilemmat till förskolans läroplan som skriver att det är verksamheten som ska 

utvärderas, inte det enskilda barnet. 

4 Teoretiskt perspektiv 
Nedan kommer vi redogöra för det sociokulturella perspektivet och hur det sätts i 

relation till studien. De bärande begrepp som vi redogör för är inledningsvis den 

proximala utvecklingszonen, vilket vi sätter i relation till hur varje enskild individ 

befinner sig i olika utvecklingsfaser oavsett barn eller vuxna. De olika 

utvecklingsfaserna bidrar till att samspel med andra blir avgörande för hur individen 

utvecklas och lär. Men även hur dessa kunskaper bidrar till kollegialt lärande och ett 

synliggörande av olika perspektiv. Vi behandlar även språk och kommunikation, vilka 

kan ses som avgörande faktorer i hur ett samspel ska kunna ske. För att kunna 

kommunicera i ett samspel krävs olika medierande verktyg och artefakter, vilket till 



 8 

exempel innefattar språket. Förskollärarnas förhållningssätt kan förstås som 

avgörande i utformningen av de kontexter och miljöer barn befinner sig i och 

kommunikation kan förstås som en förutsättning för att miljön ska kunna utformas för 

att möjliggöra samspel och kommunikation mellan barn och vuxna. Samtliga begrepp 

kommer att bidra till vår förståelse för resultatet och användas i vår analys. 

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet är enligt Säljö (2014) ett omfattande perspektiv på 

lärande och utveckling och har sin utgångspunkt i att allt lärande sker i samspel. Han 

framhåller att ”Kunskap lever först i samspel mellan människor och blir sedan en del 

av den enskilde individen och hans eller hennes tänkande och handlande. Och sedan 

kommer den tillbaka i nya kommunikativa sammanhang” (Säljö, 2014, s.9). 

Människan utvecklar ständigt kunskaper och intellektuella förmågor. Utveckling sker 

i samspel med andra och i de miljöer och kontexter man befinner sig i. Säljö (2014) 

framhåller att människans utveckling redan från födseln är styrd av olika processer och 

när barnet börjar kommunicera sker utvecklingen utifrån de kontexter barnet befinner 

sig i. Det omfattas av såväl förhållningssätt såväl som den fysiska miljön och beskrivs 

som en viktig del i hur barn utvecklas och lär. Det innebär att den vuxnes 

förhållningssätt påverkar de kontexter barn befinner sig i (Säljö, 2014).  

 

4.2 Proximala utvecklingszonen 

I det sociokulturella perspektivet beskrivs samspel med andra som en avgörande faktor 

i barns utveckling. Individen kan genom samspel med andra behärska fenomen som 

individen inte hade klarat själv (Säljö, 2014). Säljö beskriver det som att alla barn 

befinner sig i olika proximala utvecklingszoner, vilket innebär ett avstånd mellan vad 

barnet behärskar själv och vad barnet kan behärska genom interaktion och vägledning 

av andra. Stöttningen omfattar inte enbart vuxen interaktion utan individens 

utveckling tar stöd i att interagera med alla. Vuxnas kompetens, medvetenhet och 

närvaro bidrar till barns vilja att söka kunskap i det barnet ännu inte behärskar (Säljö, 

2014). Vår tolkning av de proximala utvecklingszonerna är att dessa zoner även kan 

användas för att förstå hur vuxna i samspel med andra utbyter erfarenheter och 

perspektiv och därmed kan utveckla nya tolkningar i interaktion med andra. De 

proximala zonerna kan även ses som ett stöd i synliggörandet av var det enskilda 

barnet befinner sig och kan därmed bidra till att verksamheten kan utvecklas utifrån 

de individuella barnets behov och förutsättningar. 

 

4.3 Språk och kommunikation 
Språk och kommunikation ses som det centrala i det sociokulturella perspektivet 

(Säljö, 2014). Kommunikation framhålls av Säljö (2014) som en sammankopplande 

länk mellan tänkandet och görandet. Vidare framhåller han språket som ett redskap i 

barns process att förklara och förstå vad som sker i omvärlden. I processen att skapa 

kontakt, bli delaktig och interagera i olika sociala sammanhang ses språket som det 

mest effektiva verktyget. Människan är enligt det sociokulturella perspektivet (Säljö, 

2014) beroende av olika artefakter för att kunna uttrycka sig och språket ses som en 
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form av mediering. Det vill säga att språket fungerar som ett redskap för att möjliggöra 

ett lärande (Säljö, 2014). För att ett lärande ska kunna ske eller för att kunna ingå i 

samspel med andra krävs att människan använder olika fysiska redskap och artefakter 

och därmed framhåller Säljö (2014) vikten av att som vuxen vara medveten om hur 

den vuxna samspelar och förhåller sig till barns möte med omvärlden. 

 

4.4 Miljön som viktig artefakt  

Människor är i behov av sin materiella omgivning och genom att organisera sig i olika 

kollektiva verksamheter bidrar det till kunskapsutveckling. En interaktion med 

omgivningen innebär att människan kommer i kontakt med olika artefakter och 

redskap. Det skapar nya idéer och synliggör nya perspektiv. Den miljö som erbjuds har 

stor inverkan på barns inre tänkande och föreställningen av sin egen livsvärld (Säljö, 

2014). Då förskolans verksamhet är en miljö de flesta barn kommer i kontakt med 

dagligen är det viktigt att miljön är medvetet utformad för att möjliggöra bästa 

förutsättningar för lärande och utveckling. Miljön kan ses som en viktig artefakt, där 

pedagogerna tillsammans med barnen möjliggör interaktion och samspel med andra 

(Säljö, 2014).  

 

4.5 Sammanfattande om det teoretiska perspektivet 

Miljön omfattas av de vuxnas förhållningssätt, verktyg och den fysiska miljön barn och 

vuxna befinner sig i. Samtliga kan ses som grundläggande förutsättningar för att kunna 

använda pedagogisk dokumentation som metod för verksamhetsutveckling. Barn och 

vuxna lär i samspel med andra, och språk och kommunikation är viktiga aspekter i 

barns utveckling och lärande, likväl som i personalens arbete med 

verksamhetsutveckling. Den proximala utvecklingszonen innebär att alla individer 

besitter olika kompetenser och erfarenheter. Genom samspel med andra kan dessa 

zoner vidgas och gemensam dialog bidra till att utmana individen i det egna lärandet. 

Om de vuxna ser var barnet befinner sig utifrån den proximala utvecklingszonen kan 

det bidra till att barnet utmanas och stöttas utifrån individens förutsättningar och 

behov. De proximala zonerna kan även förstås som att även de vuxna lär och erfar av 

varandra utifrån tidigare erfarenheter.  

Pedagogisk dokumentation kan användas som metod för utvärdering och bidrar 

till ett synliggörande av verksamhetens utvecklingsområden. Ett sociokulturellt 

perspektiv kan därmed bidra till att synliggöra personalens förhållningssätt och 

barnsyn, vilket med hjälp av pedagogisk dokumentation som metod kan bidra till att 

utveckla verksamheten därefter. 

5 Metod 
I följande avsnitt kommer vi redogöra för hur vi gått tillväga i processen att samla in 

data. Vi kommer redogöra för urval, forskningsdesign, procedur, tillförlitlighet och 

trovärdighet, dataanalys och etiska överväganden.  
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5.1 Urval 
Syftet med studien är att undersöka hur pedagogisk dokumentation kan användas som 

metod för förskollärare i arbetet med att utveckla förskolans verksamhet. Med det som 

utgångspunkt valde vi utifrån ett målstyrt urval ut lämpliga respondenter och platser 

att genomföra våra intervjuer på (Bryman, 2018). Utifrån studiens ramar valde vi att 

tillfråga åtta förskollärare att medverka. Vi valde att tillfråga respondenter med 

förskollärarutbildning som vi visste hade erfarenhet av att arbeta med pedagogisk 

dokumentation. Därmed kunde vi anta att samtliga hade tillräcklig kunskap i ämnet, 

vilket vi kunde anta skulle öka informationsinnehållet. Samtliga respondenter arbetar 

inom kommunala sektorn i en svensk stad, men på olika förskolor och avdelningar. 

Utifrån ett målstyrt urval (Bryman, 2018) utgick vi från respondenter som vi visste 

hade gedigen erfarenhet av pedagogisk dokumentation. Vetskapen om det ansåg vi 

kunde bidra till att respondenterna kände sig mer trygga inför intervjun utifrån att de 

har erfarenheter och kunskaper i ämnet. Vi valde att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer med en förbestämd intervjuguide. Vårt val av semistrukturerade intervjuer 

baserades på våra tidigare erfarenheter av att utföra intervjuer, vilket bidrog till en viss 

kunskap och trygghet med metoden samt i utformningen och utförandet av 

intervjuerna.  

Utifrån intervjuguiden ombads respondenterna att uppge ålder, hur länge de 

arbetat i förskola samt hur många års erfarenhet av pedagogisk dokumentation de 

hade. Samtliga respondenter som medverkade i studien besvarade bakgrundsfrågorna 

som vi sammanställt i följande tabell, där vi även tilldelat respondenterna fingerade 

namn. 

 

Namn: Ålder: Utbildning: Erfarenhet av pedagogisk 

dokumentation 

Erfarenhet av yrket 

 

Anna 33 Förskollärare 4 år 10 år 

Lina 29  Förskollärare 3 år 3 år 

Svea 40 Förskollärare 5 år 16 år 

Pia 44 Förskollärare 5 år 20 år 

Margareta 37 Förskollärare 5 år 14 år 

Sofia 30 Förskollärare 1 år 1 år 

Elin 52 Förskollärare 4 år 29 år 

Maja 40 Förskollärare 5 år 11 år 

 

5.2 Forskningsdesign 

Vi valde att göra en kvalitativ studie (Bryman, 2018) med utgångspunkt på 

respondenternas egna erfarenheter och kompetenser. Valet att utgå ifrån en kvalitativ 

studie baserades på att syftet med studien utgår från respondenternas perspektiv och 

erfarenheter, vilket innebar att en kvalitativ studie bidrog till att svara upp till vårt 

syfte. Syftet med studien är att synliggöra förskollärarnas perspektiv och vi valde därför 

att använda oss av semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2018) som 

datainsamlingsmetod. Denna typ av intervju bidrog till ett synliggörande av 

respondenternas beskrivningar av ämnet och därmed gav det bra förutsättningar att 
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besvara vårt syfte. Inför intervjun förberedde vi ett intervjuunderlag med delvis 

förbestämda frågor till samtliga respondenter. Vi utformade övergripande och öppna 

frågor i ämnet som möjliggjorde för respondenterna att själva välja riktning på hur 

dialogen skulle fortgå. Därmed gav det respondenterna förutsättningar att diskutera 

och tolka utifrån sina tidigare erfarenheter. Fördelen med en kvalitativ intervju är 

enligt Bryman (2018) att den riktar fokus mot respondentens perspektiv och metoden 

bidrog till att respondenten gavs frihet att svara på sitt eget sätt. Även vårt val av en 

semistrukturerad intervjuform kan ses fördelaktigt då det gav oss möjlighet att frångå 

frågeordningen om vi önskade att respondenterna utvecklade sina svar. Vi har under 

studien haft fokus på respondenternas perspektiv på ämnet och försökt bortse från 

våra förkunskaper och tidigare erfarenheter av ämnet. Intervjuer som 

undersökningsmetod bidrog till att vi fick en personlig kontakt med respondenterna, 

vilket gav oss möjlighet att tolka kroppsspråk och uttryck. Tolkningen möjliggjorde för 

oss att kunna ställa följdfrågor eller förklara vår frågeställning om vi upplevde 

respondenten som obekväm och tveksam i frågan. 

 

 5.3 Procedur 

Efter vårt urval av respondenter tog vi kontakt med samtliga via telefon för att fråga 

om deltagande i studien. När vi fått svar från samtliga påbörjade vi vårt missivbrev, 

vilket vi sedan skickade till samtliga respondenter. Vi förberedde även ett 

intervjuunderlag med delvis förbestämda frågor som vi ansåg skulle besvara vårt syfte. 

I missivbrevet gav vi respondenterna förfrågan om att delta, information om studiens 

syfte, hur vi skulle gå tillväga i datainsamlingen samt information om 

Vetenskapsrådets (2017) etiska riktlinjer som studien utgick ifrån. I samband med 

utskick av missivbrevet delgavs även respondenterna ett utkast på vår intervjuguide, 

för att ge möjlighet att förbereda sig inför intervjun. Detta då vi anammar Brymans 

(2018) mening att det skapar trygghet och tydlighet i vad som förväntas av 

respondenten.  

Vi bokade in datum och tid för intervjuerna som utfördes under två olika dagar. Vi 

båda deltog under samtliga intervjuer då vi tänkte att det skulle ha en positiv påverkan 

på vår gemensamma tolkning och analys av insamlat material, då det möjliggjorde för 

oss båda att diskutera samma fenomen. Det innebar att tidsåtgången blev större än om 

vi hade delat upp intervjuerna. Vi gav samtliga respondenter frihet att själva bestämma 

var intervjun skulle ske och intervjuerna utfördes på samtliga respondenters 

arbetsplats. Vi valde att spela in intervjuerna med våra mobiltelefoner. 

Ljudinspelningen bidrog till att vi kunde ha fullt fokus på respondenterna. Platsen 

respondenterna valde för intervjuerna gav oss möjligheter för god ljudupptagning då 

rummen låg avsides från övrig verksamhet. Varje intervju tog mellan 20–28 minuter 

att genomföra. Efter utförda intervjuer avsatte vi enskild tid för att transkribera 

samtliga intervjuer. Syftet var att kunna analysera respondenternas svar och avlägsna 

irrelevant information. När all transkribering var slutförd påbörjade vi analysen av 

datainsamlingen.  
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5.4 Dataanalys 

Det insamlade materialet analyserades utifrån Brymans (2018) beskrivning av en 

tematisk dataanalys, vilket innebar att vi läste igenom transkriberat material för att 

söka mönster i respondenternas svar. Valet av en tematisk dataanalys är en ofta använd 

analysmetod i kvalitativa studier och en bra metod att använda sig av när studien utgår 

från respondenternas perspektiv (Bryman, 2018). Transkriberingen av intervjuerna 

gav oss 34 sidor ostrukturerat textmaterial. Vi påbörjade läsning av texten och sökning 

av olika teman. Genom att använda oss av en tematisk analys bidrog det till att skapa 

struktur i texten (Bryman, 2018). Vi utgick från de bärande begrepp vi redogjort för i 

det sociokulturella perspektivet och kunde därmed lättare hitta temat som vi även 

kunde koppla till syftet och frågeställningarna. Vi började med att kategorisera 

respondenternas svar med intervjuguiden som mall. Texten klipptes in i ett nytt 

dokument med frågorna som huvudrubriker. Det gav oss möjlighet att lättare finna 

likheter och olikheter i respondenternas svar. Vi gjorde urval i texten utifrån vårt syfte 

med studien. De teman som analyserades fram var Förskollärarnas syn på arbetet 

med pedagogisk dokumentation, Pedagogisk dokumentation i praktiken och verktyg 

och tillvägagångssätt. Våra huvudteman utgjorde grunden för att kunna sortera bort 

irrelevant information som inte besvarade syftet eller frågeställningarna (Bryman, 

2018). För att skapa tydligare struktur i texten sökte vi därefter nya teman vilka vi 

använt som underrubriker i texten. Under processens gång att sortera texten har vår 

formulering av underrubrikerna kommit att ändras, på grund av nya och utvidgade 

tolkningar av materialet som bidrog till att mer lämpade underrubriker formulerats. 

Nya rubriker formulerades och texten bearbetades på nytt och vi sorterade och 

analyserade för att slutligen sammanställa texten till en färdig produkt. 
 

5.5 Tillförlitlighet och trovärdighet  

I studien förhåller vi oss till Brymans (2018) delkriterier för tillförlitlighet som består 

av trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Bryman (2018) beskriver 

att en kvalitativ studies trovärdighet har som utgångspunkt i att det inte finns någon 

absolut sanning, utan det är arbetsgången och val i studien som avgör studiens 

trovärdighet. Det förutsätter att de som genomför studien gör ställningstaganden 

under hela studieprocessen. Studiens trovärdighet innebär ett säkerställande av att 

studien följt de regler som finns. Genom att vi utgått från vetenskapsrådets 

forskningsetiska riktlinjer, samt att förskollärarna som deltar i studien får ta del av det 

färdigställda resultatet genom studiens publicering på DiVA- portalen lever studien 

upp till kriteriet kring trovärdighet.  

Vidare skriver Bryman (2018) att en studies pålitlighet påverkas av hur grundligt 

den har utförts. Vår studies pålitlighet stärks genom en tydlig redogörelse för vår 

utarbetade arbetsprocess, där en extern korrekturläsning och granskning av texten har 

skett genom hela processen. Genom att vi deltagit i gruppdiskussioner tillsammans 

med andra studenter och handledare där vi tillsammans diskuterat och reflekterat 

kring studien, genomförandet, teoretiska perspektiv etc., samt att både vår handledare 

och andra studenter har korrekturläst vårt arbete, har det bidragit till studiens 

pålitlighet. Bryman (2018) menar även att utformningen av intervjufrågorna kan 
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påverka pålitligheten. Utformningen av vår intervjuguide var formulerad på ett sätt 

som bidrog till att respondenterna inte kunde uppfatta dem på olika sätt och därmed 

undanröjdes en del olikheter under intervjun samt motverkade att det uppstod ledande 

frågor. 

Enligt Bryman (2018) beskrivs konfirmering som ett objektiv där 

studieförfattarnas egna värderingar ej ska ha inverkan på resultat. I studien tog vi 

konfirmeringen i beaktan genom att vi strävade efter objektivitet, det vill säga att vi 

försökte förhålla oss neutralt i förhållande till studiens ämne för att inte påverka 

respondenternas svar, dock menar Bryman (2018) att det kan ses problematiskt att 

förhålla sig helt objektivt i en studie då det är utmanande att frångå tolkningar som är 

påverkade av egna värderingar. Våra tidigare erfarenheter och kunskaper gjorde det 

svårt för oss att förhålla oss sakliga och opartiska men genom att vi var medvetna om 

det, kunde vi tillsammans arbeta för att förhålla oss neutralt i sammanställningen av 

resultatet och analysen av insamlade data. Vår studie har en god överförbarhet 

(Bryman, 2018) då samtliga deltagare har en likvärdig avslutad akademisk 

högskoleutbildning och befinner sig i samma yrkesprofession, samt att respondenterna 

under intervjuerna gavs möjlighet att ge rikliga beskrivningar utifrån våra 

frågeställningar. Det stärks av Brymans (2018) beskrivning av hur en studies 

överförbarhet går att likställa med en liten grupp av individers delade profession till 

exempel i egenskap av en gemensam profession eller metod i studien och hur 

överförbart resultatet blir i relation till andra miljöer.  

 

5.6 Etiska överväganden 

I genomförandet av en studie finns några grundläggande etiska principer som 

Vetenskapsrådet (2017) redogör för. Enligt informationskravet har utförare av studier 

skyldigheter att underrätta deltagare om studiens syfte och vilka delar som ingår samt 

att deras deltagande sker på frivillig basis. Samtyckeskravet inbegriper deltagarnas 

bestämmanderätt över sitt eget deltagande. Konfidentialitetskravet innefattar en 

oåtkomlig hantering för obehöriga av deltagares personuppgifter och att deltagarna 

behandlas konfidentiellt i sammanställandet av studien. Nyttjandekravet beskriver 

hanteringen av hur insamlade uppgifter från individer endast ska nyttjas i studien.  

I studien har vi beaktat samtliga genom att vi efterfrågat respondenternas 

medverkan via missivbrevet (se bilaga 1). I missivbrevet tydliggjordes syftet med 

studien, hur studien skulle gå till och hur det insamlade materialet skulle användas i 

uppsatsen. Vi informerade att uppsatsen skulle publiceras i DiVA och efterfrågade 

därefter respondenternas medgivande till deras deltagande. Vi tydliggjorde därefter att 

deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas på respondentens begäran. 

Vi delgav respondenterna information om hur insamlat material skulle hanteras under 

pågående process samt att materialet enbart skulle användas i studiens syfte. Vi 

garanterar även respondenternas anonymitet genom att använda fiktiva namn i 

uppsatsen. Samtliga intervjuer som utfördes spelades in med hjälp av våra 

mobiltelefoner. För att garantera att informationen som fanns på mobilen inte skulle 

tappas bort och därmed riskerar att röja respondenternas identitet, har vi fört över 

intervjuerna från våra mobiltelefoner till USB stickor som vi sedan förvarat hemma 
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hos oss. Vi har efter överföring från mobilen till USB raderat intervjuerna från våra 

privata mobiler. Därmed minimerar vi risken att informationen ska hamna hos 

obehöriga. Inspelningarna på våra mobiltelefoner har vi även namngett med fiktiva 

namn. 

6 Resultat  
Nedan kommer vi redogöra för resultatet av studien. Resultatet är uppdelat i tre olika 

huvudteman med åtta underrubriker. Huvudteman är Förskollärarnas syn på arbetet 

med pedagogisk dokumentation, Pedagogisk dokumentation i praktiken och Verktyg 

och tillvägagångssätt. Under varje huvudtema redogör vi för vad som kommer att 

presenteras under samtliga underrubriker. Rubrikerna avser bidra till att besvara våra 

frågeställningar och sammanfattningsvis bidrar samtliga rubriker till att besvara 

studiens syfte. 

 

6.1 Förskollärarnas syn på arbetet med pedagogisk dokumentation 

I kommande avsnitt redogör vi för hur förskollärarna beskriver sin uppfattning av 

arbetet med pedagogisk dokumentation och deras beskrivning av det projekterande 

arbetets inverkan på arbetet med pedagogisk dokumentation. Avslutningsvis redogör 

vi för beskrivningen av förskollärarnas tidigare erfarenheter och olika perspektiv och 

hur de anser att det påverkar arbetet med pedagogisk dokumentation. 

  

6.1.1 Uppfattningen av arbetet med pedagogisk dokumentation som metod för 

verksamhetsutveckling 

I resultatet framkommer att förskollärarnas uppfattning av syftet med pedagogisk 

dokumentation är att synliggöra barns lärande, verksamhetens utvecklingsområden 

och de olika processer som sker. Syftet beskrivs även vara att synliggöra det egna 

lärandet för barnen samt att synliggöra barngruppen som helhet och var de befinner 

sig. I nedanstående citat synliggör Pia sin uppfattning av syftet.  

Det kanske viktigaste syftet är att få barnet att se sitt eget lärande och göra 
barnet delaktig i detsamma. (Pia) 

Vidare beskrivs att den pedagogiska dokumentationen även syftar till att synliggöra 

pedagogernas lärande och utveckling, där metoden bidrar till att skapa medvetenhet 

kring pedagogernas förhållningssätt. Dokumentationen syftar till att synliggöra barns 

olika lärprocesser och bidrar även till att pedagogerna kan stötta och utmana vidare 

för en djupare förståelse. I nedanstående citat beskriver Pia att syftet även är att 

dokumentationen ska bidra till tankar hos pedagogerna.  

Syftet är även att den ska leda till tankar om hur pedagogerna kan fortsätta 
utveckla verksamheten och barnets lärande och utveckling. (Pia) 

Barns möte med verksamheten och dess olika miljöer och material dokumenteras för 

att synliggöra utvecklingsområden i miljön barnen befinner sig. I nedanstående citat 

synliggörs Annas beskrivning av syftet med pedagogisk dokumentation.  
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Sen dokumenterar jag också när barnen interagerar med varandra eller med olika 
miljöer och material. Men det finns alltid ett syfte. Att kunna föra lärandet vidare 
eller för mig själv att få syn på vad vi behöver förändra i miljön eller materialväg 

för att utmana och stötta den barngrupp vi har just då. (Anna) 

Vidare beskrivs att en effekt av den pedagogiska dokumentationen är att den även 

bidrar till en form av kvalitetssäkring. Det framhålls att förskollärarna genom 

dokumentation kan synliggöra för barn, vårdnadshavare och sig själva att de projekt 

som verksamheten befinner sig i har avstamp i barnens visade intressen. Resultatet 

visar även att verksamheten alltid ska utgå från barns intressen, vilket beskrivs ställer 

krav på förskollärarna i deras yrkesroll. Den pedagogiska dokumentationen sägs kunna 

bidra till nya tankar om hur förskollärarna kan fortsätta utveckla verksamheten. 

Nedanstående citat av Svea beskriver hur hennes uppfattning av pedagogiska 

dokumentationen ställer krav på förskollärare. 

Vi får hela tiden ta ställningstaganden som gör att det blir meningsfullt. Att de 
skapar skillnad. Också en brasa i rumpan på oss, satte måste ju hända saker. Det 
är lätt att klara sig i det här yrket. Pedagogisk dokumentation ger fart, kräver ett 

engagemang och att man tittar både framåt och bakåt. (Svea)  

Det framkommer även att förskollärarna anser det viktigt att barnen har tillgång till 

dokumentationen. För att kunna bidra till spontana reflektioner mellan barnen, men 

även för vårdnadshavarna att ta del av. Vidare visar resultatet att synliggörandet av 

dokumentationen för vårdnadshavarna bidrar till ett ytterligare perspektiv på 

dokumentationen, vilket framhålls bidrar till verksamhetsutvecklingen. Arbetet med 

att utvärdera och utveckla verksamheten anses underlättas om progressionen i den 

pedagogiska verksamheten dokumenteras, följs upp och utvärderas i relation till 

strävansmålen i förskolans läroplan. Den pedagogiska dokumentationen anser 

förskollärarna även bidrar till att barnens syn på verksamheten synliggörs och de 

beskriver att verksamheten utvecklas utifrån ett barnperspektiv genom att använda 

dokumentationen för att synliggöra barns möte med miljön och olika material. 

 

6.1.2 Verksamhetsutveckling utifrån barnfokus 

Förskollärarna framhåller att de arbetar projektinriktat, vilket de beskriver utifrån att 

de arbetar med projekt som är baserade på vad barngruppen visat intresse för. Samt 

utifrån de strävansmål som förskolans läroplan beskriver. Det framkommer i studien 

att ett projektinriktat arbetssätt bidrar till ett säkerställande av att verksamheten utgår 

från barnens intressen. I resultatet framkommer även att det projekterande 

arbetssättet enligt förskollärarna anses bidra till att miljön ständigt utvecklas. Den 

pedagogiska dokumentationen syftar enligt förskollärarna till att säkerställa att miljön 

är inbjudande och utvecklande för barnen. Elin beskriver i nedanstående citat hur 

hennes delaktighet bidrar till att synliggöra vad barnen visar intresse för och vad de 

undersöker. 

Jobbar man i projekt då har man de glasögonen på sig. Vad är det barnen 
undersöker i det projektet och hur utmanar dem sig, vad är det dem går vidare i 

eller hur använder de sig av ett visst material. (Elin) 
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I studien framkommer att pedagogisk dokumentation är en metod som används för att 

synliggöra vad barngruppen intresserar sig för, vilket används som utgångspunkt i det 

projekterande arbetet. Förskollärarna beskriver att projekten dokumenteras 

kontinuerligt för att synliggöra vilken väg de tar. I resultatet framkommer att 

dokumentation av den pågående processen i projekten synliggör om projekten riskerar 

att övertas av de vuxna och de kan på så sätt ”ge tillbaka projektet till barnen så det blir 

deras” (Anna). Vidare visar resultatet att dokumentationen även syftar till att 

synliggöra projekten för vårdnadshavarna i syfte att skapa förståelse för vad barnen lär 

och hur de utvecklas i projekten. Vidare framkommer att synliggörandet av 

dokumentationen för vårdnadshavarna bidrar det till att de får inblick och delaktighet 

i verksamheten. 

Vi är där och vi styr absolut den vägen. Vad vi väljer att fokusera på, vilket lärande 
och jag tänker att de här parallella vägarna får gå parallellt också för att vi 

behöver tillsätta det som är vårt uppdrag. (Svea) 

I ovanstående citat ger Svea en beskrivning av hur hon går parallellt med barnen i deras 

intressen samtidigt som hon till viss del måste styra projekten för att kunna arbeta i 

enlighet med sitt uppdrag som förskollärare. I resultatet framkommer beskrivningen 

av att förskollärare upplevs ha en maktposition i förhållande till barngruppen, att 

förskollärare har makt att kunna bestämma vilket lärande de ska fokusera på och även 

vad som dokumenteras. Vidare beskriver förskollärarna att de anser att en gemensam 

reflektion kring den pedagogiska dokumentationen kan bidra till att synliggöra olika 

saker. Olika perspektiv på dokumentationen bidrar enligt förskollärarna till ett 

säkerställande av att projekten utgår ifrån och följer barns intressen.  

 Kvalité är ett begrepp som förskollärarna nämner i relation till 

verksamhetsutveckling. De beskriver att den pedagogiska dokumentationen bidrar till 

att synliggöra huruvida verksamheten är meningsfull för barnen. Därmed kan 

verksamhetens kvalité enligt förskollärarna säkerställas då de anser att pedagogisk 

dokumentation synliggör utvecklingsområden. 

 

6.1.3 Fler perspektiv av samma fenomen anses påverka verksamhetsutvecklingen 

 

Resultatet visar att förskollärarna har olika erfarenheter av arbetet med pedagogisk 

dokumentation och att de resonerar kring de synsätt och perspektiv som de kommit i 

kontakt med under sina verksamma år. De beskriver att olika perspektiv anses ha 

bidragit till sin egen utveckling i yrkesrollen. Förskollärarna beskriver att de anser att 

erfarenheter och utveckling är av betydande roll i arbetet med verksamhetens 

kvalitetsutveckling. De framhåller att deras tidigare erfarenheter och kollegiala 

reflektioner sägs bidra till verksamhetens utveckling. Vidare framkommer att deras 

olika erfarenheter och perspektiv av pedagogisk dokumentation även sägs ha påverkat 

hur de förhåller sig till metoden. I resultatet framkommer en beskrivning av att en bra 

förutsättning för att förstå metoden är att samverka med andra som har erfarenhet av 

pedagogisk dokumentation. Nedanstående citat ger ett exempel av hur Margareta 
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beskriver sin första kontakt med pedagogisk dokumentation och hur hon tillsammans 

med andra fick erfara olika perspektiv av metoden. 

Jag hamnade med två kollegor som den ena var pedagogista och den andra var 
ateljerista, eller höll på att utbilda sig till ateljerista då. Och den andra höll på att 
skulle bli pedagogista. Och ja, de var väldigt engagerade båda två lixom. Så då, 

där fick ju jag min grund i Reggio Emilia och pedagogisk dokumentation. 
(Margareta) 

Förskollärarna beskriver utifrån tidigare erfarenheter att de anser att kollegiala 

reflektioner bidrar till utvecklingen av verksamheten. Det sägs även bidra till att 

dokumentationen blir pedagogisk. Förskollärarna redogör för olika perspektiv av den 

pedagogiska dokumentationen och resultatet visar att metoden enligt förskollärarna 

syftar till att stötta barngruppen, personalgruppen och därmed verksamheten.  

Pedagogisk dokumentation används som verktyg och sägs kunna stärka 

arbetslaget samt att det anses bidra till det kollegiala lärandet. I nedanstående citat 

beskriver Elin sitt perspektiv på ett kollegialt lärande och hur det anses kunna bidra 

till verksamhetsutvecklingen. 

 Jag kan ju se en sak men en annan pedagog kan se något helt annat. Och att man 
får reflektera tillsammans och föra diskussioner om barns lärande överlag. Jag 

tycker att det ger mig som pedagog mer arbetsglädje. (Elin) 

Gemensam reflektion och diskussion bidrar enligt förskollärarna till en mer samlad 

syn på arbetet med pedagogisk dokumentation. Olika perspektiv sägs bidra till nya 

infallsvinklar.  

 

6.2 Pedagogisk dokumentation i praktiken 

Under kommande avsnitt redogör vi för förskollärarnas beskrivning av det praktiska 

arbetet med pedagogisk dokumentation. Under första rubriken beskriver vi hur 

förskollärarnas förhållningssätt sägs ha betydelse för hur metoden används i 

verksamheten följt av beskrivningen av hur förskollärarna beskriver sina 

förutsättningar och även svårigheter som metoden anses innefatta. 

 

6.2.2 Förskollärarnas förhållningssätt 

Resultatet visar att en samsyn på både miljön och materialet på förskolan anses viktigt. 

Dialog och reflektion kring dokumentationen anser förskollärarna skapar 

förutsättningar till en mer gemensam syn. Resultatet visar att en förutsättning för 

verksamhetsutveckling anses vara att pedagogerna är nyfikna och observanta på vad 

de dokumenterar, observerar och reflekterar kring. Det anses ge dem riktning på vad 

de ska arbeta med, vad som ska utforskas och hur. Detta förhållningssätt beskriver 

förskollärarna bidra till att deras kunskaper synliggörs. Återkommande i resultatet är 

att förskollärares förhållningssätt sägs påverka allt som sker i förskolans verksamhet. 

Förskollärarna anser att det krävs nyfikenhet och ett genuint intresse för barn och 

barns utveckling, samt en drivkraft som för verksamheten framåt genom viljan att 

utvecklas. Att vara närvarande, intresserad av vad barnen visar intresse för och att vara 
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delaktig i barngruppen sägs bidra till verksamhetsutvecklingen med utgångspunkt i 

barnens behov och intressen. Nedanstående citat ger en beskrivning av hur Maja 

resonerar kring personalens förhållningssätt och hur det anses påverka arbetet med 

verksamhetsutvecklingen. 

Om man inte har driven personal så måste man arbeta med att synliggöra olika 
perspektiv ur olika synvinklar på vad en bra verksamhet innebär. För att själv 
kunna få insikt med att man vill utveckla verksamheten. Det är viktigt att ha 

personal som vill framåt och som är nyfikna och intresserade av verksamheten 
och att föra arbetet framåt. (Maja) 

Resultatet visar även att förskollärarna anser att det är viktigt att kommunicera och 

reflektera tillsammans för att på så vis kunna utveckla verksamheten. De framhåller 

vikten av att kollegialt reflektera kring sitt eget förhållningssätt då det anses påverka 

verksamhetens pedagogiska miljö. Nedanstående citat synliggör hur Anna resonerar 

om ett kollegialt lärande och hur deras gemensamma reflektioner anses bidra till 

verksamhetens utveckling.  

Vi ingår i ett gemensamt lärande där vi processar fram olika perspektiv och 
förslag på förbättringar, som kan påverka vår verksamhet och gör den bättre och 

mer anpassad för den barngrupp vi har för stunden. (Anna) 

Brist på dialog och reflektion är något som förskollärarna beskriver som problematisk, 

då verksamheten ska styras av barns behov och intressen och utmanas därefter. 

Förskollärarna framhåller att risken med att inte föra dialog och reflektion anses kunna 

bidra till att verksamheten avstannar och inte anpassas efter barnens behov och 

intressen. 

 

6.2.3 Förutsättningar och utmaningar i arbetet med pedagogisk dokumentation 

Resultatet visar att förskollärarna anser att de har bra förutsättningar att kunna arbeta 

med pedagogisk dokumentation, samt att de anser att det finns avsatt tid för reflektion 

och planering. Det framkommer även att prioriteringar av tid kan anses problematisk, 

eftersom den avsatta tiden inte alltid används till att reflektera kring dokumentationen, 

utan sägs prioriteras till annat. I nedanstående citat beskriver Sofia hur hon anser att 

tid för reflektion finns, men att hon önskar att det fanns mer. 

Vi har väldigt bra med tid för reflektion här. Men det är klart man önskar mer, för 
att kunna djupdyka i varje grupp. (Sofia) 

En annan problematisk aspekt som förskollärarna framhåller är om det finns skilda 

förståelser för begreppet pedagogisk dokumentation, vilket anses påverka hur 

metoden tillämpas. Vidare visar resultatet att begreppet anses komplext, vilket 

förskollärarna menar beror på svårigheterna i att det inte finns något rätt sätt att 

tillämpa metoden och hur de anser att mångfalden av tolkningar bidrar till 

svårigheterna att tillsammans ta beslut i hur verksamheten ska tillämpa metoden. Det 

framhålls som en svårighet att våga stanna upp och stanna kvar i ett projekt en längre 

tid och även bejaka att den pedagogiska dokumentationen är till för barnen. 
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I nedanstående citat beskriver Svea hur hon anser att om förskollärare inte 

utvärderar projekten är det lätt att projekten riskeras övertas av de vuxna.  

Det är lätt att gå för fort, att man inte hinner tänka. Ja, det här brinner jag för, det 
här tycker jag är jätteroligt och sen så går det att man kommer dit för du driver 

det dit. Men sen kan man se på utvärderingen att det här inte riktigt var vad 
barnen var med på. (Svea) 

Resultatet visar även att organisationen också är något som anses påverkas av olika 

perspektiv på verksamheten och engagemanget kring att vilja föra verksamheten 

framåt. Nedanstående citat av Svea och Maja ger en beskrivning av att en förutsättning 

för verksamhetens utveckling anses vara att personalen tillsammans vill driva 

verksamheten i en gemensam riktning.  

Jag måste i samklang med verksamheten gå framåt. Man går inte hand i hand 
hela tiden. Man kan ligga efter verksamheten, man kan ligga före, man kan lixom 

sprätta. Men att den hör ihop, jag kan inte köra mitt race, jag måste ha 
verksamheten med mig. (Svea) 

En förutsättning för verksamhetsutveckling är att det finns ett genuint intresse för 
verksamheten man befinner sig i, annars kommer man ingenstans. (Maja) 

Kompetensutveckling och fortbildning framställs av förskollärarna i studien som 

avgörande faktorer i arbetet med pedagogisk dokumentation, för att få möjlighet att 

utveckla verksamheten. Förskollärarna beskriver att en förutsättning som krävs för att 

verksamheten ska kunna föras framåt är att de tillgodoses med den forskning och 

utbildning som finns att tillgå. Begrepp som framkommer i studien är kvalitetssäkring, 

organisation, fortbildning och pedagogisk kunskap. Samtliga begrepp är enligt 

förskollärarna sammankopplade med verksamhetsutveckling. Det framkommer att det 

inte går att särskilja begreppen, utan alla begrepp anses bärande i arbetet. Resultatet 

visar att det inte enbart handlar om organisation eller miljö utan det är fler faktorer 

som anses omfattas av förskolans verksamhetsutveckling.  

Jag tänker att det är stort och jag tänker på de här bollarna igen alltså att det är 
fler bitar i en förskoleverksamhet och om man ska utveckla verksamheten tänker 

jag inte bara kan ske i en boll, det kan inte bara ske i tid och organisation till 
exempel eller bara i miljön eller bara pedagogisk kunskap, utan det är lite 

beroende av varandra i en förskola, så att utveckla verksamheten handlar om att 
höja kvalitén tänker jag. (Margareta) 

I ovanstående citat ger Margareta sitt perspektiv på vad verksamhetsutveckling 

innebär och vilka förutsättningar hon anser att arbetet kräver. 

 

6.3 Verktyg och tillvägagångssätt.  

Under detta avsnitt redogör vi för förskollärarnas beskrivning av de verktyg som 

används i arbetet med pedagogisk dokumentation samt hur en pedagogista anses 

kunna bidra till att kvalitetssäkra verksamheten. 
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6.3.1 Keynote, bild och videoupptagning som verktyg och underlag för reflektion 

Resultatet visar att förskollärarna använder sig av olika verktyg i arbetet med 

pedagogisk dokumentation. De verktyg som framställs som mest vanliga är foton, 

videoinspelningar och anteckningar. Förskollärarna säger att de varierar sina 

tillvägagångssätt beroende på vad syftet med dokumentationen är och beskriver att de 

oftast tillsammans med barnen använder sig av foton och videoinspelningar, vilket de 

säger sig använda för att påvisa och återskapa situationer barnen befinner sig i. Pia 

beskriver tillvägagångssättet utifrån följande citat. 

Det är den dokumentation som inte är pedagogisk, men som går fortast att göra. 
Sen när vi reflekterar över dokumentationen blir den pedagogisk. (Pia)  

Vidare beskriver förskollärarna att de i den pågående processen att dokumentera 

barngruppen använder de sig av anteckningar då det anses säkerställa att det som 

framkommer i processen inte försvinner. Förskollärarna framhåller att de oftast 

skriver ut bilderna för att barngruppen ska kunna ta del av och vara delaktiga i den 

egna lärprocessen. Maja exemplifierar hur hon går tillväga genom följande citat 

När man sitter och tillexempel jobbar med lera och de utforskar lera så 
dokumenterar man under tiden och tar kort på barnen, processens gång. Vad de 

säger, vad de gör och vart de har kommit. Och skriver ut bilderna med 
barngruppen så de känner att de är delaktiga i sin egen dokumentation om sitt 

eget lärande och vad de gör. (Maja) 

I resultatet framkommer även att förskollärarna använder ett reflektionsverktyg kallat 

keynote, som främst riktar sig mot pedagogerna och beskrivs som en samlingsplats för 

pedagogernas idéer och tankar. De beskriver att dokumentationen i keynote syftar till 

att ”föra arbetet framåt och för att kunna gå tillbaka för att se vad som skett i projekten” 

(Lina). Keynote är ett verktyg som förskollärarna sägs använda för att synliggöra sina 

egna reflektioner där de tillsammans i arbetslaget diskuterar kring de val de gjort och 

varför de gjorde dem. Även videoinspelningar beskrivs som ett tillvägagångsätt för att 

dokumentera sig själva och den egna utvecklingen. Genom att filma sig själv i 

verksamheten anser förskollärarna bidrar till att det egna förhållningssättet synliggörs. 

Därmed anses det skapa förutsättningar att utmana sig själv för att utvecklas i den egna 

yrkesrollen. Förskollärarna beskriver att reflektion och diskussion är av betydande roll 

i arbetet med pedagogisk dokumentation, då de beskriver att utan reflektion blir inte 

dokumentationen pedagogisk. 

 

6.3.2 Pedagogista, ett stöd för verksamhetsutveckling 

Förskollärarna i studien beskriver att de har erfarenhet av att arbeta med en 

pedagogista. De beskriver att pedagogistan är en pedagogisk handledare som riktar sig 

främst mot pedagogerna i verksamheten. Pedagogistan sägs syfta till att bidra med nya 

perspektiv och vägledning i verksamhetens pågående projekt. Förskollärarna 

framhåller olika erfarenheter av att arbeta tillsammans med en pedagogista. De 

erfarenheter som beskrivs är handledning i arbetslaget, handledning tillsammans med 

barngruppen och erfarenhet av att träffa en pedagogista genom workshops med andra 

förskolor. Resultatet visar att förskollärarna anser att en pedagogista kan bidra till 
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förskolans verksamhetsutveckling och kan även bidra till att höja kvalitén i 

verksamheten genom att bidra med sina perspektiv. Pedagogistan anses även utmana 

och vägleda förskollärarna i deras projekt. Pedagogistan beskrivs som en resurs i den 

pedagogiska verksamheten och nedanstående citat av Maja beskriver hur 

pedagogistans kompetens bidrar till verksamhetens utveckling. 

Den resursen vi hade i form av pedagogistan var fantastisk. Pedagogistan fanns 
som ett jättebra stöd i hur vi arbetade med dokumentation i barngruppen. Hon 

var ett jättefint verktyg i arbetet med verksamhetens utveckling. Hon bidrog med 
sin kompetens och det förde verksamheten framåt. (Maja)  

Vidare framkommer att arbetet tillsammans med pedagogistan anses ställa krav på 

förskollärarnas förhållningssätt och hur de ser på sin egen roll i arbetet med 

verksamhetsutveckling. Förskollärarna beskriver att pedagogistan kommer med nya 

infallsvinklar och perspektiv. Hen ställer frågor som anses utmana förskollärarna 

vidare i deras tänkande. Resultatet visar att förskollärarna anser att syftet med en 

pedagogista är att de ska utmanas i sitt tänkande, vilket enligt förskollärarna 

förutsätter att de är öppna för nya tankar och även har förmågan att ”våga ha fel och 

våga att inte veta allt” (Svea). 

7 Analys och diskussion 
I kommande avsnitt diskuterar vi vårt resultat utifrån tidigare forskning och utifrån 

studiens teoretiska perspektiv. Vi kommer även föra diskussion kring vår valda metod 

och hur studien kan relateras till vår framtida yrkesroll. Slutligen kommer vi att 

redogöra för vår slutsats av studien och presentera förslag till fortsatta studier. 

 

7.1 Fördjupad analys och resultatdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med att 

utveckla verksamheten med pedagogisk dokumentation som metod. 

Frågeställningarna vi använt oss av är Vad framkommer i förskollärarnas beskrivning 

av pedagogisk dokumentation som arbetssätt? och Vilka verktyg använder 

förskollärarna i sitt arbete med pedagogisk dokumentation. Utifrån studiens syfte 

och frågeställningar diskuterar vi i detta avsnitt vår tolkning av resultatet utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande samt i relation till tidigare forskning. 

 

7.1.1 Pedagogisk dokumentation som metod för verksamhetsutveckling 

I studien framkommer att pedagogisk dokumentation är en metod som kan användas 

på olika sätt beroende på vilket syfte den har. Oavsett vad den pedagogiska 

dokumentationen syftar till, är dialog och kommunikation avgörande faktorer i 

huruvida dokumentationen ska kunna utveckla verksamheten. Det kan ses avgörande 

eftersom dialog skapar mening (Buldus, 2010). Vår analys av resultatet visar att det 

finns fler perspektiv på hur den pedagogiska dokumentationen kan bidra till 

verksamhetsutvecklingen. Ett exempel är att barns tankar och idéer är av stor 

betydelse. Ett synliggörande av barns perspektiv bidrar till att förskollärare kan 

utmana barngruppen vidare. Ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2014) kan det 
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förstås som att förskollärare genom dialog och reflektion tillsammans med 

barngruppen bildar en gemenskap och känsla av delaktighet. Det i sin tur bidrar till 

utvecklingsprocessen. Förskollärarna i studien beskriver att metoden även används för 

att utveckla sig själv i sin yrkesroll, vilket de anser bidrar till verksamhetens utveckling. 

Vi tolkar det som att förskollärarna visar medvetenhet om sitt uppdrag då samtliga 

perspektiv på hur pedagogisk dokumentation kan användas även kan utläsas i 

förskolans läroplan (Skolverket, 2016), som betonar att verksamheten ska utgå från 

barns intresse och förutsättningar. Verksamheten ska även systematiskt 

dokumenteras, följas upp och utvärderas, för att tillgodose barns bästa förutsättningar 

till lärande och utveckling. Genom att förskollärarna använder metoden för att 

utveckla sig själva anser vi att det bidrar till att barn tillgodoses med bästa 

förutsättningar. 

Vidare beskriver förskollärarna att den pedagogiska dokumentationen även kan 

användas för att ge vårdnadshavarna inblick och delaktighet i förskolans verksamhet. 

De anser att genom att göra dokumentationen synlig, kan det bidra till att 

vårdnadshavarna får syn på vad barnen lär och hur de utvecklas. Pedagogisk 

dokumentation kan enligt Buldus (2010) bidra till främjandet av kommunikation 

mellan vårdnadshavarna och verksamheten. Det kan också skapa förutsättningar att 

utveckla verksamheten med stöd av vårdnadshavarnas perspektiv (Buldus, 2010). 

Utifrån förskollärarnas beskrivning av hur de ger vårdnadshavarna inblick och 

delaktighet i verksamheten genom att synliggöra dokumentationen, ställer vi oss 

kritiska till huruvida enbart ett synliggörande av dokumentationen bidrar till 

vårdnadshavarnas delaktighet. Vi relaterar det till Alvestad och Sheridans (2015) 

beskrivning av att enbart ett synliggörande inte innebär att vårdnadshavarna får 

förståelse för dokumentationen.  Ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2014) kan vi 

förstå det som att ett användande av dialog som medierande verktyg för att förmedla 

något, kan sättas i relation till hur dialog kring dokumentationen ses som en 

förutsättning, för att dokumentationen ska kunna bidra till verksamhetens utveckling 

utifrån vårdnadshavarnas perspektiv. Vi förstår det som att en avsaknad av dialog med 

vårdnadshavarna innebär att dokumentationen enbart visar något. Avsaknaden av 

dialog medför att vårdnadshavarnas perspektiv inte framkommer och därmed inte kan 

bidra till verksamhetens utveckling. 

I vår analys av resultatet förstår vi att förskollärarna har en självinsikt om hur 

deras tidigare erfarenheter anses ha bidragit till deras syn på pedagogisk 

dokumentation. De beskriver att som förskollärare krävs det att vara öppen för att se 

sin egen roll i verksamhetens utvecklingsarbete. Det ser vi i likhet med Lenz-Taghucis 

(2013) beskrivning av att det krävs ett visst förhållningssätt i arbetet med pedagogisk 

dokumentation. Förhållningssättet omfattas av att förskollärare har en positiv 

inställning till de kommunikativa möten som pedagogisk dokumentation möjliggör. 

Förskollärarna i studien framhåller hur deras tidigare erfarenheter anses grunda sig i 

interaktion med andra individer, vilket sägs har bidragit till nya kunskaper och sätt att 

tänka. Deras beskrivning kan utifrån ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2014) förstås 

som att all kunskap utvecklas i interaktion med andra och det bidrar till att kunskapen 

blir en del av den enskilde individen. Individen kan sedan tillämpa kunskapen i nya 
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sammanhang. Beskrivningen av hur förskollärarna anser sig ha utvecklat nya 

kunskaper i samspel med andra och hur olika perspektiv sägs ha bidragit till deras 

utveckling, kan förstås utifrån de proximala utvecklingszonerna (Säljö, 2014). 

Förskollärarna har olika erfarenheter och perspektiv och därmed befinner de sig på 

olika nivåer i sin kunskap. Genom att interagera med förskollärare som har annan 

kunskap, bidrar det till att kunskapen utvecklas och hela tiden förs vidare till nya 

kommunikativa sammanhang. Vidare kan vi relatera beskrivningen till hur Lenz-

Taghuci (2012) framhåller att vuxna och barn ingår i olika kollaborativa 

tillblivelseprocesser, vilket innebär att vi genom interaktion med andra kan bejaka och 

utveckla andra sätt att förstå omvärlden. 

 

7.1.2 Ett projektinriktat arbetssätt som säkerställer att verksamheten utgår från barns 
intressen 
Vår analys av resultatet visar att samtliga förskollärare i studien arbetar 

projektinriktat, med motiveringen att det projektinriktade arbetssättet anses bidra till 

ett säkerställande av att verksamheten utgår från barns intressen. Barnens delaktighet 

och inflytande i verksamheten sägs ligga till grund för utgångspunkten i samtliga 

projekt. Den pedagogiska dokumentationen säger sig förskollärarna använda för att 

synliggöra vad som sker i projekten. Samt för att kunna utmana projekten vidare 

utifrån vad barnen riktar fokus mot. Ett projekterande arbetssätt skapar goda 

förutsättningar att synliggöra verksamheten och dess utvecklingsområden (Holmberg, 

2015; Elfström, 2013). Självmedvetenhet, ständig närvaro och att vara observant på 

vad barngruppen ger uttryck för beskrivs av förskollärarna som viktiga aspekter i det 

projektinriktade arbetssättet. Om dessa aspekter inte tillgodoses anser förskollärarna 

att projekten riskerar att fortskrida utifrån de vuxnas idéer. Vi anser att det skulle 

innebära att barngruppens intressen inte länge är i fokus för projekten. Därmed kan vi 

anta att även dialog är en avgörande faktor för huruvida projekten utformas utifrån 

barns intressen eller inte. Vikten av gemensamma reflektioner är något som framhålls 

såväl i förhållande till den pedagogiska dokumentationen likväl som i ett projekterande 

arbetssätt (Elfström, 2013). Vi tolkar det som att risken med att det projekterande 

arbetet tas över av de vuxna elimineras, om det hela tiden sker reflektion och 

medvetenhet kring vad som sker. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2014) 

kan vi förstå det som att barn och vuxna i de olika projekten integrerar och ingår i olika 

sociala sammanhang, där samtliga är delaktiga i projektens utvecklingsprocess. De 

använder språk som medierande verktyg för att uttrycka sig, och för att möjliggöra ett 

lärande. Barn och vuxna kommunicerar och reflekterar tillsammans och utvecklar på 

så sätt projekten i interaktion och samspel med varandra. Vi uppfattar att det bidrar 

till att projekten hela tiden kan utgå från barngruppens intressen. Därmed lever 

projektet upp till syftet, som är att synliggöra och därefter utgå från barngruppens 

intressen, behov och förutsättningar. 

Förskolans läroplan ska vara en del av förskolans projekt och förskollärarna ska i 

projekten arbeta mot de strävansmål som står beskrivna (Elfström, 2013), samtidigt 

som barns intressen ska lägga grunden för projekten. I enlighet med förskolans 

läroplan och beskrivningen av förskollärarens uppdrag (Skolverket, 2016) skulle det 
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kunna ses problematiskt. Förskollärarna i studien beskriver att deras projekt ska utgå 

från barnen och vad de vill, samtidigt som de anser att det är viktigt att även tillsätta 

läroplanens strävansmål i relation till projekten. Därmed synliggörs att förskollärare i 

förhållande till barngruppen befinner sig i en maktposition, vilket kan förstås som att 

förskollärare kan välja vad de lägger fokus på och därmed kan styra projektens riktning 

(Lindgren och Sparrman, 2003). Förskollärarna i studien anser att arbetet med 

pedagogisk dokumentation kan påverkas av att förskollärare kan välja vad de 

dokumenterar och synliggör, vilket sägs kan påverka riktningen av projekten. Det sägs 

kunna medföra att projekten utgår från vad de vuxna väljer att lägga fokus på och inte 

barnens intressen. Utifrån vår tolkning kan vi se att vikten av gemensam reflektion blir 

tydlig. Både i förhållande till såväl barngruppen som i arbetslaget, där de i interaktion 

med andra kan tolka och förstå vad dokumentationen egentligen synliggör och därefter 

gemensamt bestämma riktning. Barnens perspektiv av dokumentationen är viktig 

(McKenna, 2003) eftersom det är deras görande och lärande som dokumenteras. 

Därmed borde barnen ges utrymme att synliggöra vad de gör och hur de ser på 

dokumentationen. Det bidrar till en tydligare bild av hur barnen upplevde 

dokumentationen och personalen kan därefter utveckla barnen vidare (McKenna, 

2003). Ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2014) kan vi se hur barns delaktighet i 

dokumentationen kan bidra till att barnet synliggör den proximala utvecklingszonen 

och personalen ges därmed möjlighet att utmana vidare utifrån det enskilda barnets 

behov och förutsättningar. 

Förskollärarna beskriver att den pedagogiska dokumentationen syftar till att 

utveckla verksamheten utifrån vad barngruppen har för intressen och behov. 

Förskollärarna framhåller att det inte är det enskilda barnets lärande som ska 

utvärderas och dokumenteras. Det kan ses förenligt med förskolans läroplan och 

beskrivningen av att det är verksamheten som ska utvärderas, inte de enskilda barnens 

lärande (Skolverket, 2016). Dock beskriver förskollärarna att dokumentationen även 

anses syfta till att synliggöra barns lärprocesser, för att på så vis kunna utmana och 

stötta barnet utifrån individens förutsättningar. Det anser vi också är ett uttryck för 

förskolans läroplan (Skolverket, 2016) som beskriver att barn utifrån individens 

förutsättningar och erfarenheter ska stöttas och utmanas. Vår tolkning är att det 

innebär att barns individuella lärande och utveckling måste dokumenteras och 

synliggöras, för att kunna tillgodose barnet med nya utmaningar. Det är även ett 

dilemma som Olsson (2019) framhåller, utifrån sin beskrivning av att 

dokumentationen syftar till att följa upp, analysera och synliggöra barns lärprocesser, 

samtidigt som läroplanen beskriver att det är verksamheten som ska utvärderas och 

följas upp.  

Förskollärarna framhåller att de använder pedagogisk dokumentation som metod 

för att synliggöra barns lärande och utveckling. Det tolkar vi som att förskollärarna 

genom sitt arbetssätt förhåller sig till de proximala utvecklingszonerna (Säljö, 2014), 

för att utifrån det enskilda barnets behov och förutsättningar kunna utmana lärandet 

vidare. Om de utgår i från de proximala utvecklingszonerna kan det bidra till en 

förståelse för vad barnet behärskar och hur barnet kan utmanas vidare. Det bidrar till 

att verksamheten kan utvecklas med barns lärande och utveckling i fokus. Det kan även 
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ses i enlighet med Läroplan för förskola (Skolverket, 2016) som skriver att lärandet ska 

baseras på samspel mellan barn och vuxna och även i samspel i barngruppen. Det 

framgår även att barnen ska ges vägledning och stimulans för att utveckla nya 

kunskaper och insikter (Skolverket, 2016). Därmed ser vi det fördelaktigt att använda 

sig av de proximala utvecklingszonerna, för att synliggöra vart barnet befinner sig och 

vilket stöd individen behöver för vidare utveckling. 

 

7.1.3 Användningen av artefakter och medierande verktyg i verksamheten 
De verktyg som förskollärarna beskriver att de använder sig av kan utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2014) ses som artefakter. De beskriver olika tekniska 

verktyg som möjliggör för dem att fotografera, filma och anteckna olika situationer i 

verksamheten. Samtliga artefakter som används av förskollärarna för att dokumentera 

kan användas som underlag för förskollärarnas och barngruppens reflektion 

(McKenna, 2003). Genom att dokumentera skapas enligt förskollärarna en förståelse 

och inblick i vad som sker i barngruppen. Det sägs ge förutsättningar att utmana 

barngruppen vidare utifrån var gruppen befinner sig. Alvestad och Sheridan (2015) 

beskriver att det mest tidseffektiva sättet att dokumentera är att använda sig av 

fotografering och videoinspelning. Tillvägagångssättet bidrar även till att förskollärare 

kan vara mer närvarande och deltagande i barngruppen. Det tror vi kan vara en av 

anledningarna till varför förskollärarna väljer dessa tillvägagångssätt och verktyg när 

de dokumenterar. Andra verktyg som framkommer av förskollärarna i studien är 

kommunikation och reflektion, vilket utifrån det sociokulturella perspektivet kan 

förstås som medierande verktyg (Säljö, 2014). Kommunikation och reflektion kan 

förstås som två faktorer som förskollärare använder sig av för att dokumentationen ska 

bli pedagogisk och därmed föra arbetet framåt. Dialog och kommunikation är viktiga 

verktyg då dialog med andra möjliggör reflektion, vilket i sin tur resulterar i nya tankar 

om den pedagogiska verksamheten (McKenna, 2003). 

Förskollärarna i studien framhåller att dokumentationen utförs på olika sätt 

beroende på vad dokumentationen syftar till. De nämner keynote vilket de beskriver 

som ett reflektionsverktyg som riktar sig mot hela arbetslaget. Där samlas tankar och 

idéer kring förskolans verksamhet, som de sedan tillsammans reflekterar kring i syfte 

att utveckla och utmana tankarna och idéerna. Den pedagogiska dokumentationen kan 

med fördel användas som reflektionsverktyg för förskollärare, eftersom det synliggör 

förskollärarens förhållningssätt och därmed bidrar till att de utvecklas i sin yrkesroll 

(Buldus, 2010; Alnervik, 2013). I förskollärarnas beskrivning av keynote kan vi 

återigen relatera till dialog som ett viktigt verktyg, vilket kan ses som ett bärande 

begrepp i användandet av metoden (Lenz-Taghuci, 2013). Både dialog och 

kommunikation är begrepp som omfattas av språket (Säljö, 2014) och vi kan tolka det 

som att förskollärarna i studien använder språket som medierande verktyg för att 

förmedla sina tankar i dialog med andra. Vidare framkommer att förskollärarna anser 

att en avsaknad av dialog och reflektion kan medföra att verksamhetens utveckling 

avstannar, vilket vi även kan förstå ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2014) som 

tydliggör att dialog och interaktion är avgörande för hur individer utvecklas i samspel. 

Vi relaterar individernas samspel till verksamhetens utveckling, då vi tänker att om 
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individerna inte utvecklas så kan inte heller verksamheten utvecklas. Det skulle kunna 

förklara varför förskollärarna återkommer till begreppen dialog och kommunikation i 

relation till sitt arbete med pedagogisk dokumentation och varför de beskrivs som 

bärande. 

 

7.1.4 Pedagogistans roll i det pedagogiska utvecklingsarbetet 
En annan form av verktyg som förskollärarna framhåller är tillgången till en 

pedagogisk handledare, som fungerar som ett stöd för förskollärarna i arbetet med 

utvecklingen av verksamheten. Den pedagogiska handledaren benämns som 

pedagogista och anses av förskollärarna vara ett effektivt verktyg i arbetet med att föra 

det pedagogiska arbetet framåt. Det är viktigt att förskolan erbjuder betydelsefulla 

miljöer där barn ges möjlighet att utvecklas och lära (Säljö, 2014), vilket kan sättas i 

relation till pedagogistans roll i verksamheten. Beskrivningen av rollen är att hen ska 

bidra till att föra verksamheten framåt. Vår förståelse ur ett sociokulturellt perspektiv 

innebär att det handlar om att förse barnen med de artefakter och verktyg som krävs i 

miljön barnen befinner sig i, för att det ska bidra till barns kunskapsutveckling. 

Pedagogistan kan bidra till att förskollärare får syn på utvecklingsområden och kan 

därmed påverka vad för miljö barnen erbjuds. Vår tolkning kan även sättas i relation 

till Elfström (2013) och Alnervik (2013) som också beskriver att pedagogistans 

uppdrag är att handleda och utmana pedagogerna att prova nya saker. Det innebär att 

pedagogistan är närvarande i den pågående processen och vägleder för att föra det 

pedagogiska arbetet framåt. Förskollärarna i vår studie beskriver att pedagogistan är 

en stor tillgång i arbetet med pedagogisk dokumentation. Pedagogistan kan med fördel 

för verksamheten fokusera på att stötta förskollärarna i deras arbete med pedagogisk 

dokumentation och utveckling av den pedagogiska verksamheten. Utifrån det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014) tolkar vi det som att pedagogistans 

kunskaper och erfarenheter fungerar som ett redskap för förskollärarna, då 

förskollärarna beskriver hur pedagogistan har en positiv inverkan på arbetet med 

verksamhetsutveckling och även påverkar miljön i verksamheten (Säljö, 2014). 

Tolkningen kan även ses i relation till Elfström (2013) och Holmberg (2015) som 

framhåller att pedagogernas förhållningssätt till barns möte med olika miljöer 

påverkar barns sätt att utforska och utmanas. De framhäver även vikten av att 

miljöerna är tillåtande och därmed bidrar till barns nyfikenhet. Förskollärarna i 

studien beskriver att verksamhetens miljö ständigt är under utveckling genom deras 

projekterande arbetssätt och den pedagogiska dokumentationen fungerar som verktyg 

för att säkerställa att miljön är inbjudande, tillåtande och utvecklande. Begreppet 

Tredje pedagogen som Wood och Pharnell (2015) framhåller kan sättas i relation till 

att förskollärarna framhåller miljön som viktig. Begreppet används för att belysa 

miljöns roll för barns utveckling och omfattas av samspel mellan individerna, miljön 

och materialet (Wood & Pharnell, 2015). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 

2014) kan vi tolka det som att förskollärarna har en god förståelse för hur interaktion 

med olika miljöer påverkar individens lärande. Samt att förskollärarna i studien 

använder sig av olika artefakter och medierande verktyg för att säkerställa att 

miljöerna är inbjudande.   
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7.1.5 Pedagogisk dokumentation, en metod som upplevs komplex 
I studien framkommer att pedagogisk dokumentation anses vara en komplex metod 

att använda för att utveckla verksamheten, samtidigt som metoden anses vara ett 

verktyg för en garanterad kvalitetssäkring. Komplexiteten sägs grunda sig i tid, 

engagemang och förståelsen för vad pedagogisk dokumentation innebär. 

Komplexiteten som framkommer i vår studie liknar den som beskrivs i forskning om 

andra studier som behandlar pedagogisk dokumentation. Organisation, pedagogernas 

förhållningssätt och sätt att se på utvärderingsverktyget framkommer som 

påverkansfaktorer i hur arbetet med pedagogisk dokumentation implementeras i 

verksamheten (Elfström, 2013; Alnervik, 2013; Holmberg, 2015). Något som 

framkommer av förskollärarna i vår studie är hur sättet att se på verktyget anses vara 

en stor påverkansfaktor i hur verksamheten använder sig av pedagogisk 

dokumentation i utvärderingssyfte. De påtalar en brist på kunskap kring vad 

pedagogisk dokumentation innebär och hur det anses påverka hela verksamheten. 

Bristen på kunskap sägs bestå av ett bristande intresse av att vilja förstå samt att även 

tiden anses vara ett hinder.  

Vi tolkar det som att förskollärarna förhåller sig positivt till metoden och vill 

använda pedagogisk dokumentation som verktyg för att utveckla verksamheten. 

Samtidigt upplever vi att det är underförstått att all personal inte har samma positiva 

syn på metoden. Det skulle kunna bero på bristande kunskap eller som förskollärarna 

framhåller, att det saknas intresse och engagemang att vilja förstå och tillämpa 

metoden. Det kan ses problematiskt då det krävs att personalen har förståelse för 

innebörden av begreppet, för att kunna använda det som verktyg för tolkning av 

dokumentation. Det riskeras annars att uppstå svårigheter när en gemensam reflektion 

och tolkning ska göras (Skolverket, 2012). Förskollärarna i vår studie framhåller att det 

kan vara svårt att ta ett gemensamt beslut i hur de ska tillämpa metoden. De relaterar 

det till den mångfald av perspektiv som metoden innefattar, samt att det inte finns 

något rätt sätt att tillämpa metoden på. Även Elfström (2013) framhåller att 

pedagogisk dokumentation ständigt är i en process för nya tolkningar, vilket gör det 

komplext utifrån att sedan ta beslut i vilken tolkning som ska föra arbetet framåt. Vi 

kan förstå svårigheten med att ta ett gemensamt beslut i hur metoden ska tillämpas. Vi 

sätter det i relation till Elfströms (2013) beskrivning av att en gemensam reflektion 

kring dokumentationen bidrar till att den analyseras utifrån fler led. Därmed tolkas 

den utifrån fler perspektiv. Vi tänker att förskollärares brist på intresse för och kunskap 

om metoden bidrar till att färre perspektiv synliggörs. Därmed uppfattar vi att det 

påverkar arbetet med att reflektera ur flera led, samt att det innebär att 

dokumentationen inte behandlas lika grundligt, som om alla i arbetslaget har en 

samsyn på begreppet och hur metoden ska tillämpas. Förskollärarna i vår studie 

beskriver att arbetet med pedagogisk dokumentation anses kräva nyfikna och 

engagerade pedagoger som är observanta på vad de observerar, dokumenterar och 

reflekterar kring. Förskollärarna beskriver att det ställer höga krav på förskollärare att 

ständigt utvecklas i sin egen förståelse för olika fenomen. Vi förstår det utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2014) som att förskollärarna och barngruppen 
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befinner sig i olika kontexter. Genom att vara närvarande i barngruppen bidrar det till 

att förskollärarna får möjlighet att utvecklas i och få förståelse för den kontext 

barngruppen befinner sig i och kan därmed utmana sig själva och barngruppen 

därefter, eftersom individen utvecklas utifrån de kontexter de befinner sig i. 

I vår analys av resultatet framkommer att förskollärarna ständigt anser sig behöva 

göra olika ställningstaganden så verksamheten blir meningsfull för barnen. Det 

framkommer en beskrivning av att pedagogisk dokumentation fungerar som en ”brasa 

i rumpan” (Svea) med ytterligare beskrivning att det är ” lätt att klara sig i det här yrket” 

(Svea). Det får oss att reflektera kring den pedagogiska dokumentationens inverkan på 

hur förskollärarna förhåller sig till den pedagogiska verksamheten. Vi upplever att 

arbetet med pedagogisk dokumentation möjligtvis kan förhindra att verksamheten 

stagnerar, vilket vi tänker kan förklara den vidare beskrivningen av förskolläraren som 

menar att pedagogisk dokumentation ger fart och ställer krav. Vår tolkning är att 

pedagogisk dokumentation är en metod som synliggör och blottar verksamheten, på 

ett sätt som innebär att personalen helt enkelt inte tillåts vara oengagerade. Ett 

oengagerat förhållningssätt skulle tydligt kunna påverka verksamheten, då den 

pedagogiska dokumentationen syftar till att synliggöra verksamheten. Vår tolkning är 

att ett oengagerat förhållningssätt genom den pedagogiska dokumentationen skulle 

synliggöras och därmed skapa negativa effekter i verksamheten, vilket vi även upplever 

kan strida mot förskollärarnas uppdrag och de strävansmål som står skrivna i 

förskolans läroplan (Skolverket, 2016). Sett ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 

2014) kan ett oengagerat förhållningssätt påverka den kontext barngruppen befinner 

sig i, och därmed påverka barns utveckling negativt i den mening att barns utveckling 

och lärande påverkas av de samspel och miljöer de befinner sig i. Ett oengagerat 

förhållningssätt anser vi kan medföra att barnen inte ges bästa förutsättningar till 

utveckling och lärande, vilket tydligt beskrivs i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) 

som en del av förskollärares uppdrag.  

 

7.1.6 Förutsättningar i arbetet med pedagogisk dokumentation 
I vår analys framkommer att förskollärarna anser att det krävs vissa förutsättningar 

för att kunna arbeta med pedagogisk dokumentation. Förskollärarna anser att de har 

gott om avsatt tid för reflektion trots att metoden sägs vara tidskrävande. Det 

framkommer även att reflektion kring dokumentation är något som ständigt pågår i 

verksamheten och den avsatta tiden ofta sägs prioriteras till annat. Vi reflekterar kring 

att dokumentationen är något som ständigt är i en pågående process i verksamheten. 

Processen innefattar även en gemensam reflektion och diskussion kring vad som sker 

(Elfström, 2013). Dock ställer vi oss frågande till om en vardaglig reflektion i den 

pågående verksamheten bidrar till en lika djup och omfattande diskussion, som en 

avsatt tid för reflektion hade genererat. Vi anser att en avsatt tid för reflektion kan bidra 

till en djupare diskussion och därmed kan det bidra till en tydligare bild av vad 

dokumentationen synliggör. Utifrån förskollärarens beskrivning av att man måste våga 

stanna upp och vara kvar i nuet gör vi tolkningen att en avsatt tid för reflektion kan 

bidra till att förskollärarna verkligen stannar upp i projektet och därmed gör en mer 

omfattade reflektion, än om de enbart reflekterar samtidigt som de befinner sig i 
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aktiviteten. Vår slutsats är därmed att avsatt tid för gemensam reflektion kring 

dokumentationen kan bidra till djupare förståelse för fenomenet som dokumenterats.  

Förskollärarna i vår studie framhåller att de anser att det måste finnas drivkraft 

att föra arbetet framåt, eftersom den pedagogiska dokumentationen syftar till att 

utveckla verksamheten. Olsson (2019) framhåller att den pedagogiska 

dokumentationen är prospektiv, vilket innebär att den syftar till att utveckla 

verksamheten framåt. Det kan sättas i relation till förskollärarnas beskrivning av att 

även om verksamheten ständigt ska utvecklas, måste man våga stanna upp och få syn 

på vilken riktning projekten tar, för att kunna utveckla verksamheten framåt. Utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2014) kan vi förstå det som att förskollärarna 

lägger stor vikt vid att reflektera tillsammans, då det kan förstås som en avgörande 

faktor i förskollärarnas arbete med pedagogisk dokumentation. Förskollärarna i 

studien framhåller även vikten av att stanna upp för att synliggöra var man befinner 

sig och hur man ska gå vidare. Ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2014) tolkar vi 

det som att förskollärarna lägger vikt vid att erbjuda inbjudande miljöer. Genom att 

stanna upp i den pågående verksamheten upplever vi kan bidra till ett synliggörande 

av vad som behöver förändras i miljön, eller vilket material och verktyg som behöver 

tillsättas för att kunna föra arbetet vidare. Miljön kan därmed utformas för att 

tillgodose barn den miljö de är i behov av för att kunna utvecklas vidare. Vi tolkar det 

som att förskollärarna visar förståelse för hur deras sätt att förhålla sig till projekten 

även är avgörande för hur lärandet ska föras vidare. 

Något som förskollärarna i studien beskriver som en avgörande faktor i arbetet 

med pedagogisk dokumentation anses vara att de erbjuds kompetensutveckling och 

fortbildning i området, för att få möjlighet att utveckla verksamheten. Förskollärarna 

drar paralleller till sina egna erfarenheter av fortbildning, vilket sägs ha påverkat deras 

förhållningssätt positivt. Förskollärarna framhåller dock att den absolut avgörande 

faktorn i allt arbete med pedagogisk dokumentation sägs vara att det finns en vilja att 

utvecklas och lära. De framhåller att utan intresse för verksamheten anses det vara 

svårt att driva verksamheten framåt. Holmberg (2015) och Elfström (2013) framhåller 

att personalens förhållningssätt till pedagogisk dokumentation påverkas av den 

fortbildning och kompetensutveckling som finns att tillgå. Därmed kan fortbildning i 

området ses som en förutsättning för att kunna utveckla verksamheten med 

pedagogisk dokumentation som metod (Holmberg, 2015; Elfström, 2013). Utifrån det 

drar vi slutsatsen att förskollärares förhållningsätt är något som påverkar allt som sker 

i verksamheten och kan ses som en stor del av hur verksamheten utvecklas. Om 

förskollärare har en positiv inställning till metoden tolkar vi det som att det kan bidra 

till att deras syn på pedagogisk dokumentation främjas, utifrån viljan att tillämpa 

metoden. Vi tolkar det som att en brist på kunskap i området skulle kunna bidra till ett 

oengagemang, eftersom förståelse för metoden inte finns. Trots att det inte finns några 

rätta sätt att tillsätta metoden (Lindgren Eneflo, 2014) så framhåller förskollärarna 

vikten av att fortbilda sig för att få förståelse för metoden. Vi förstår det som att 

förskollärarna framhåller vikten av fortbildning, eftersom fortbildning i området skulle 

kunna bidra till en kunskapsförmedling, vilket i sin tur skulle kunna bidra till ett mer 

engagerat förhållningsätt gentemot metoden. 
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7.2 Metoddiskussion 
Genom att använda oss av Brymans (2018) definition av kvalitativ metod och 

semistrukturerade intervjuer gav det oss möjlighet att synliggöra förskollärarnas 

perspektiv samt att ställa uppföljande frågor, vilket vi ansåg bidrog till att syftet med 

vår studie kunde besvaras. Frågeställningarna i intervjuguiden bidrog till diskussioner 

under intervjuerna och därmed gav det oss chansen att be respondenterna om ett 

tydliggörande om vi uppfattade deras svar som otydligt. Metoden bidrog därmed till 

att respondenternas erfarenheter och uppfattningar synliggjordes. Sanningsgraden i 

respondenternas respons går att ifrågasätta då risken fanns att det som kom fram i 

intervjuerna påverkades av respondenternas vilja att leverera ett förväntat svar 

gentemot oss. De semistrukturerade intervjuerna tillsammans med den kvalitativa 

metoden vi valt, bidrog till att synliggöra respondenternas perspektiv. Genom vårt val 

av att utforma öppna frågor genererade det i att förskollärarna gav beskrivande svar. 

Vi ansåg att det bidrog till en fördjupad beskrivning av deras arbete. 

Vi valde i enlighet med Bryman (2018) att spela in intervjuerna med hjälp av våra 

mobiltelefoner för att säkerställa att vi inte skulle gå miste om värdefull information 

samt säkerställa en hög tillförlitlighet av datainsamlingen. Det gav oss möjlighet att 

blicka bakåt i materialet, vilket bidrog till att vi kunde göra en mer utförlig analys av 

materialet. Vi ansåg det angeläget att låta respondenterna få tala utan avbrott eller med 

störande moment. Genom att vi inte förde anteckningar och fokuserade på att hinna 

med att skriva ner respondenternas svar ansåg vi bidrog till att respondenterna kunde 

besvara våra frågor utan att bli avbrutna. Vårt val av att spela in intervjuerna och att 

vår intervjuguide genererade beskrivande svar gjorde att det efterföljande 

transkriberande arbetet blev omfattande och tidskrävande. Då vi enbart utförde 

intervjuer med förskollärarna fick vi inte möjligheten att se det praktiska arbetet och 

hur det arbetet förhåller sig till resultatet. Att genomföra observationer skulle kunnat 

bidra till en vidare syn kring respondenternas svar samt till en ökad förståelse för 

respondenternas uttalanden, genom det hade ytterligare fördjupning kunnat göras i 

vår studie. Ramfaktorer som brist på tid gjorde att vi valde att frångå observationerna 

samt att fokus i studien ligger på att undersöka respondenternas perspektiv på 

pedagogisk dokumentation. Därmed ansåg vi inte att observationer ansågs relevanta 

utifrån syftet med studien.  

Genomförandet av våra intervjuer skedde i tät följd efter varandra och vi upplever 

att det påverkade tiden för reflektion kring genomförandet och respondenternas svar 

på intervjufrågorna. Om vi hade valt att fördela intervjutillfällena på ett flertal dagar 

hade vi fått möjlighet att i större utsträckning reflektera kring det inspelade materialet 

mellan intervjuerna, vilket i sin tur hade kunnat påverka genomförandet av 

nästkommande intervju. Vi upplevde att vårt val av metod var fördelaktigt utifrån våra 

erfarenheter av tidigare studier där vi båda har utvecklats och blivit relativt trygga i vår 

roll som intervjuare. Det kan enligt oss bidra till en tryggare känsla hos 

respondenterna, om de upplever oss som trygga i vår roll (Bryman, 2018). Vi upplevde 

även att våra tidigare erfarenheter av pedagogisk dokumentation bidrog till att vi till 

viss del upplevde det svårt att förhålla oss objektivt till förskollärarnas svar och vi såg 
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det som en utmaning att försöka frångå våra förutfattade meningar, då vi anser att det 

inte är möjligt att helt frigöra sig från våra erfarenheter och förkunskaper. 

 

7.3 Betydelse för kommande yrkesroll 

I genomförandet av studien har vi sett många olika perspektiv och tolkningar på 

arbetet med pedagogisk dokumentation. Det har bidragit till att vi har fått en inblick i 

olika perspektiv på hur pedagogisk dokumentation kan användas i verksamheten. Vi 

har därmed fått förståelse för att pedagogisk dokumentation kan se olika ut, beroende 

på vilka erfarenheter och kunskaper förskolans personal har. Genom att söka, 

analysera och bearbeta tidigare forskning inom ämnet har det påverkat vår syn på 

pedagogisk dokumentation. Vi har tolkat forskningen på olika sätt under vår 

bearbetningsprocess och har genom gemensam dialog och kommunikation fått 

förståelse för varandras perspektiv och tolkning av metoden. Vi upplever att processen 

i denna studie har bidragit till att vi fått en tydlig inblick i arbetet med pedagogisk 

dokumentation, vilket har bidragit till ett förändrat synsätt och förhållningssätt till 

metoden. Studien visar att det krävs en förståelse för pedagogisk dokumentation som 

metod för att kunna tillämpa den i syfte att utveckla verksamheten.  

Genom vårt arbete upplever vi att vi har fått förståelse för hur metoden kan 

användas på olika sätt, vilket kommer att gynna oss i vårt kommande yrkesliv. Vi har 

fått förståelse för att metoden är komplex, men anses ändå vara ett ovärderligt verktyg 

för förskolans verksamhetsutveckling. Vår förståelse har bidragit till att vi i vår 

kommande yrkesroll kommer kunna bidra med våra perspektiv av pedagogisk 

dokumentation, vilket kommer att hjälpa oss att tillsammans utveckla vår förståelse 

ytterligare. 

 

7.4 Slutsats 

Den första frågeställningen som är Vad framkommer i förskollärarnas beskrivning 

av pedagogisk dokumentation som arbetssätt? kan besvaras utifrån förskollärarnas 

beskrivning av hur de använder pedagogisk dokumentation som metod för att 

synliggöra och utveckla verksamheten. Resultatet synliggör att pedagogisk 

dokumentation används i förskollärarnas projekt, vilket bidrar till att projekten utgår 

från barns intressen. Resultatet synliggör även att metoden kan bidra till att 

vårdnadshavarna ges delaktighet och inflytande i projekten. Avslutningsvis synliggörs 

att kompetensutveckling i området samt ett engagemang och intresse för metoden ses 

som avgörande faktorer i arbetet med pedagogisk dokumentation. Slutsatsen vi gör är 

att pedagogisk dokumentation kan ses som en komplex metod utifrån resultatet som 

visar att metoden omfattas av en mångfald av olika perspektiv. En annan slutsats vi 

gör är att förskollärares förhållningssätt påverkar verksamhetens utvecklingsarbete 

och det sociala samspelet anses viktigt i relation till hur det påverkar miljön vi befinner 

oss i. 

Den andra frågeställningen som är Vilka verktyg använder förskollärarna i sitt 

arbete med pedagogisk dokumentation kan besvaras utifrån resultatet som visar att 

bild, videoinspelning och keynote är praktiska verktyg som förskollärarna använder i 

arbetet med pedagogisk dokumentation. Något som även beskrivs som ett verktyg av 
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förskollärarna är begreppet reflektion, vilket beskrivs som avgörande för om 

dokumentationen ska bli pedagogisk. Pedagogistan framhålls också av förskollärarna 

som ett verktyg och beskrivs som en resurs i arbetet med att utveckla verksamheten 

med pedagogisk dokumentation som metod. Slutsatsen vi gör är att en mångfald av 

dokumentationsverktyg bidrar till att samma fenomen kan synliggöras utifrån olika 

perspektiv, vilket kan anses som en fördel i arbetet med verksamhetsutveckling.  

 

7.5 Förslag till fortsatta studier 

När vi bearbetade litteraturen inför sammanställningen av vår studie framkom att 

vårdnadshavarnas perspektiv även ses som en viktig del i förskolans 

verksamhetsutveckling. Det står även i läroplanen att vårdnadshavare ska involveras 

och vara delaktiga i förskolans verksamhetsutveckling (Skolverket, 2016) Trots att 

förskollärarna använder pedagogisk dokumentation som metod för att utveckla 

verksamheten framkom att fokus låg på barngruppen och pedagogernas utveckling. 

Vårdnadshavarna nämndes ett fåtal gånger utan vidare beskrivning på hur de skulle 

kunna göras delaktiga i arbetet med pedagogisk dokumentation. Därför skulle ett 

förslag till fortsatt forskning vara att undersöka hur vårdnadshavarna kan göras 

delaktiga i verksamhetsutvecklingen med pedagogisk dokumentation som metod och 

hur deras delaktighet skulle kunna bidra till utvecklingen av verksamheten. 
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som förändringsverktyg i förskolan. (Doktorsavhandling, Högskolan för lärande och 

kommunikation i Jönköping). 
 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder (3.uppl). Stockholm: Liber. 

Buldu, M. (2010). Making Learning Visible in Kindergarten Classrooms: Pedagogical 

Documentation as a Formative Assessment Technique. Teaching and Teacher 

Education: An International Journal of Research and Studies, 26(7), 1439-1449.  

Elfström, I. (2013). Uppföljning och utvärdering för förändring: pedagogisk 

dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt 

kvalitetsarbete i förskolan (PhD dissertation). Department of Child and Youth Studies, 

Stockholm University, Stockholm. Hämtad från 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-95692  

 

Holmberg, C. (2015). Så är det ju - den blir aldrig färdig!: En etnografisk studie om 

förskolepedagogers arbete med pedagogisk dokumentation (Licentiate dissertation). 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, Stockholm. 

Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-119047 

 

Lenz Taguchi, H. (2012). Pedagogisk dokumentation som aktiv agent: introduktion 

till intra-aktiv pedagogik. (1. uppl.) Malmö: Gleerups utbildning. 
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Bilaga 1. Missivbrev 
 

Studie om hur pedagogisk dokumentation används som verktyg i förskolans 

verksamhetsutveckling. 

 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter från Mälardalens högskola som just har påbörjat vårt 

examensarbete. Vårt arbete handlar om pedagogisk dokumentation och dess betydelse för 

förskolans verksamhetsutveckling. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare 

arbetar med pedagogisk dokumentation som verktyg för att utveckla förskolans verksamhet.  

Att kontinuerligt dokumentera, utvärdera och utveckla verksamheten är något som tydligt 

framkommer i förskolans läroplan och pedagogisk dokumentation är enligt många forskare ett 

bra redskap i arbetet med verksamhetsutveckling. Därför anser vi det viktigt att studera hur 

förskollärare tillämpar och använder sig av pedagogisk dokumentation som verktyg för att 

utveckla verksamheten. 

 

För att möjliggöra för vår studie är vi i stort behov av just din kunskap i området. Du tillfrågas 

härmed om att delta i vår studie. Studien genomförs som en intervju och beräknas ta ca 30–

60 minuter. Vi kommer att spela in intervjun med hjälp av en mobiltelefon. 

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som 

i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. Uppsatsen blir därmed offentlig och du som 

deltagande kan ta del av den genom DiVA portalen.  

 

Vår studie kommer att följa vetenskapsrådets etiska riktlinjer för insamling av data vilket 

innebär att ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 

avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för 

dig. Det insamlade materialet kommer enbart användas i studiens syfte och allt material 

kommer hanteras konfidentiellt. Ditt namn och känslig information kommer att vara 

anonymiserat genom att vi kommer använda fiktiva namn i vår studie. Vårt insamlade material 

kommer att sparas i en mapp på våra datorer och efter publicering av studien i DiVA kommer 

allt material att raderas från våra datorer. 

 

Om ni har ytterligare frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar

Student: 

Mia Andersson 

E-post: xxx 

Telefon nr: xxx 

 

Student: 

Niklas Palmgren Latorre 

E-post: xxx 

Telefon nr: xxx 

 

 

Handledare: 

Kristina Jonsson 

E-post: xxx  

Telefon: xxx 

 

 

 

 

Västerås, 2019-04-05
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 

 

1. Bakgrundsfrågor 

- Ålder 

- Utbildning 

2. Hur länge har du arbetat i förskolan? 

3. Hur länge har du arbetat med pedagogisk dokumentation? 

4. Vad anser du är syftet med pedagogisk dokumentation? 

5. Hur går du tillväga när du utför din dokumentation? 

6. Vilka verktyg använder du (tillexempel Ipad, block) 

7. När och vad dokumenterar du? 

8. På vilket sätt bidrar pedagogisk dokumentation till utvecklingen av er 

verksamhet?  

9. Vad innebär verksamhetsutveckling för dig? 

10. Finns det några svårigheter i arbetet med pedagogisk dokumentation? 
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Bilaga 3. Litteratursökning  
 

Söksida: SWEPUB 

Sökning: pedagogisk dokumentation 76st -> Refereegranskat 13st -> pedagogisk 

dokumentation verksamhetsutveckling 3st. 

Utav dessa tre träffar ansåg vi att följande avhandling var mest intressant för vårt valda 

ämne ” Uppföljning och utvärdering för förändring pedagogisk dokumentation som 

grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i 

förskolan” skriven av Elfström, Ingela. Urval utgick ifrån vetskap om att Ingela 

Elfström är ett återkommande namn i relevant forskning. 

Sökning: pedagogisk dokumentation -> 76st -> förskolan 27st -> Doktorsavhandlingar 

5st. 

Utav ovanstående 5 st träffar valde vi att använda oss av "Men så kan man ju också 

tänka!" Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan” skriven av 

Alnervik, Karin. Urvalet baserar sig på att vi tidigare bearbetat Karin Alnerviks 

doktorsavhandling. 

Söksida: DiVA 

Enkel sökning: Pedagogisk dokumentation förskolan 238st -> Refereegranskat 4st. 

Ovanstående träffar gav oss 4 st alternativ till relevanta artiklar och vi valde ”Finns det 

några kompetenta barn här?: Pedagogers gemensamma föreställningar om barn i 

pedagogisk dokumentation” skriven av Olsson, Åsa. Utifrån bearbetning av samtliga 

artiklars sammanfattning ansåg vi ovanstående mest relevant för vårt ämne. 

Enkel sökning: Pedagogisk dokumentation 418st -> Refereegranskat 14st. Utifrån 14 

st refereegranskade artiklar och bearbetning av artiklarnas sammanfattning valde vi 

att använda oss av följande: ”Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans 

arbete med dokumentation. Pedagogisk forskning i Sverige”. Skriven av Lindgren, A 

& Sparrman, A. 

Söksida: ERIC 

Sökning: Documentation preschool 473st -> Peer reviewed only 208st. Efter att 

gemensamt ha bearbetat sammanfattningen av artiklar valde vi oss för att använda oss 

utav ”Preschool Teachers' Perspectives on Planning and Documentation in 

Preschool”. Skriven av Alvestad, Torgeir; Sheridan, Sonja.  

Söksida: Primo 

Sökning: Pedagogical documentation 18 625 st -> Peer reviewed 17 568st -> Artiklar 

16 083 -> foreign Countries 2889.Efter bearbetning av flertalet artiklars 

sammanfattning ansåg vi att följande artikel skulle kunna bidra med intressanta 

perspektiv till vår studie. Buldus, M. (2010). Making learning visible in kindergarten 

classrooms: Pedagogical documentation as a formative assessment technique. 

Teacher and Teacher Education, 26(7), 1439-1449.  
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Sökning: Reggio emilia approach 8 280 -> Reflection 1 167-> Sweden 171-> Följande 

sökning resulterade i val av följande artikel då vi finner artikeln relevant i relation till 

dokumentationsmetoderna som används i förskolan idag: ”Documenting 

Development and Pedagogy in the Swedish Preschool: The Portfolio as a Vehicle for 

Reflection Mckenna, Devon E.  2003”.  

 

Sökning: Reggio emilia teaching 2 210 -> Sökningen relaterade i 2210 artiklar. Baserat 

på relevansen i sammanfattningen valde vi följande: ”The move: Reggio Emilia‐

inspired teaching Wood, Jeffrey ; Thall, Tara ; Parnell, Emily Caruso Complicity: An 

International Journal of Complexity and Education, 03/03/2015, Vol.12(1)”. 

 

 

 

https://mdh.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=creator%2Cexact%2CMckenna%2C%20Devon%20E.&vid=46MH_INST%3A46MH_V1&facet=creator%2Cexact%2CMckenna%2C%20Devon%20E.
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