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Studien syftar till att undersöka hur pedagogisk dokumentation skapas och vad det 

innebär för lärande för barn och pedagoger. Ett ytterligare syfte är att se vilka 

arbetsmetoder som finns och om det finns någon problematik med pedagogisk 

dokumentation i förskolan. I undersökningen användes semistrukturerade intervjuer 

som genomfördes med hjälp av en intervjuguide. Intervjuerna spelades in med 

diktafon. Intervjuerna genomfördes på tre förskolor i samma kommun i en medelstor 

stad i Sverige. Studien visar att pedagogisk dokumentation innebär att synliggöra och 

följa barnens lärande och det pedagogiska arbetet med barnen för att nå upp till det 

som framgår i Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10). Olika arbetsmetoder används 

för arbetet med pedagogisk dokumentation i praktiken. Den gemensamma nämnaren 

är att det fungerar som utgångspunkt och underlag för samtal och reflektion, kollegor 

emellan eller mellan förskolepersonal och barn. Det är få förskolepersonal som är 

osäkra hur de ska arbeta för att nå upp till det som står i läroplanen, dock råder det 

osäkerhet i verksamheterna. Studien bidrar till en tydligare handledning för blivande 

förskolepersonal med vad pedagogisk dokumentation är och hur den skapas, vilka 

olika arbetssätt det finns med pedagogisk dokumentation och om det finns 

möjligheter för lärande inom processen. Till sist lyfter studien fram vilka 

problemområden som finns och som vi bör ha i åtanke när vi arbetar med den 

pedagogiska dokumentationen i arbetslivet. 

_______________________________________________ 

Nyckelord: Dokumentation, pedagogisk dokumentation, förskollärare, förskola. 
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1. Inledning 
När den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10 trädde i kraft år 2010 blev 
kravet på den pedagogiska dokumentationen i förskolan hårdare än vad den var 
innan, det blev en upptrappning på pedagogiska dokumentationer som arbetsmetod. 
Där betonas det att arbetslaget ska fortlöpande och regelmässigt dokumentera, 
analysera och följa varje barns lärande och utvärdera hur förskolan ser till barnens 
möjlighet att lära sig i samstämmighet med läroplaners strävandemål och avsikter. 
Det framgår att förskolan ska använda olika former av dokumentationer som ger 
kunskap och förståelse om förutsättningar för barnens lärande samt göra det möjligt 
att följa barnens utvecklingsprocesser inom olika målområden. Med denna studie vill 
jag undersöka utifrån ett förskolepersonalperspektiv hur förskolepersonal arbetar 
med pedagogisk dokumentation och om de ser en problematik kring detta arbete. 
 
Eftersom pedagogisk dokumentation har blivit ett viktigt arbetsverktyg i förskolan är 
det av vikt enligt min mening att blivande förskolepersonal får en inblick i hur den 
pedagogiska dokumentationen skapas, vilka arbetsmetoder som används och vad 
pedagogisk dokumentation ger för lärandet. Anledningen till varför jag anser detta är 
för att med pedagogisk dokumentation kan blivande förskolepersonal väcka barnens 
intresse, nyfikenhet och vilja att lära sig mer. En förutsättning för det anser jag är att 
förskolepersonal har en medvetenhet och vilja att arbeta med pedagogisk 
dokumentation. Detta för att ta reda på vart barnen befinner sig i sin utveckling för 
att sedan därifrån utgå vidare i det fortsatta pedagogiska arbetet med och 
tillsammans med barnen för en vidareutveckling. För att möjliggöra det är det av vikt 
att förskolor utformar en verksamhet som lever upp till en kvalitet som gynnar 
barnens utveckling.  
 
Förhoppningsvis kan denna studie bidra med att fungera som ett redskap för 
blivande förskolepersonal i ett arbete med pedagogisk dokumentation för att uppfylla 
det som framgår i Lpfö 98/10.  

1.1 Syfte 
Studien syftar till att undersöka hur pedagogisk dokumentation skapas och vad det 
innebär för lärande för barn och pedagoger. Ett ytterligare syfte är att se vilka 
arbetsmetoder som finns och om det finns någon problematik med pedagogisk 
dokumentation i förskolan. 

1.2 Forskningsfrågor 
Studien utgår från dessa frågeställningar: 

 Hur resonerar förskolepersonal om deras arbete med pedagogisk 
dokumentation? 

 Vilka arbetsmetoder använder förskolepersonal för pedagogisk 
dokumentation? 

 Vad ser de för möjligheter och problem med denna? 
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1.3 Begreppsdefinitioner 
”Dokumentation” innebär en insamling och en sammanställning av information. 
Dokumentationer kan innefatta videofilmning, fotografering, anteckningar, 
observationer, loggböcker och individuella utvecklingsplaner 
(Skolverket 2010, Lpfö 98/10). 

”Pedagogiska dokumentationer” är dokumentationer som används som underlag och 
redskap för reflektioner. Skillnaden mellan "vanlig" dokumentation och pedagogisk 
dokumentation ligger i hur man använder sig av och utvecklar sina tankar med hjälp 
av den information som dokumenteringen ger. Dokumentationer i sig ger ingen 
större effekt på lärandet, utan det är vårt sätt att tillsammans med andra analysera, 
reflektera, kommunicera och agera kring det som dokumenteras som ger resultat. 
Lundahl (2006). 

2. Litteraturgenomgång 

Nedan presenteras den litteraturgenomgång som anses vara relevant för studien,  
vars fokus kommer riktas på pedagogisk dokumentation för förskolepersonal och 
vilka möjligheter och utmaningar det framkommer att arbeta med pedagogisk 
dokumentation. 

2.1 Hur den pedagogiska dokumentationen skapas 
Svenning (2011) lyfter fram att pedagogisk dokumentation skapas när pedagoger 
arbetar med dokumentationer som utgångspunkt för reflektioner och analys.  
Reflektionerna och analysen kan ske i samtalet som pågår mellan vuxna, mellan 
pedagoger, pedagog och barnet eller enbart mellan barnen. I de pedagogiska 
dokumentationerna uppmanas det att flera röster ska få bli uppmärksammade och 
låta flera olika tolkningar göras, för att kunna synliggöra de olika förståelsesätten 
som finns. 

Det viktiga är inte att hitta det ”rätta” svaret utan att finna olika individers syn på en 
och samma händelse. I den pedagogiska dokumentationen har dialogen en viktig och 
central plats. Lindö (2009) förstärker det med att lyfta att dokumentationer blir 
pedagogiska när pedagoger samtalar och reflektera kring det som har dokumenterats 
och som ska leda till en fortsatt planering i verksamheten för barnens utveckling och 
lärande samt utmaningar i det pedagogiska arbetet. Åberg och Lenz Taguchi (2007) 
menar även att i arbetet med pedagogisk dokumentation är dialogen mellan de vuxna 
och barnen det centrala i processen. Skolverket (2010) lyfter fram att pedagogisk 
dokumentation innebär för pedagoger att arbeta med portfolio, videofilm, intervjuer, 
anteckningar, observationer, loggböcker, individuella utvecklingsplaner och 
ljudupptagningar. De pedagogiska dokumentationerna kan pedagoger använda som 
underlag för att diskutera och reflektera kring verksamhetens utformning och 
barnens lärprocesser. 
 

2.2 Arbetsmetoder för pedagogisk dokumentation 
Lenz Taguchi (1997) lyfter fram att pedagogisk dokumentation är en arbetsmetod 
som kan innebära för pedagoger att arbeta med bilder, barnens alster, utsagor och 
utifrån videoinspelat material. Åberg och Lenz Taguchi (2007) betonar att det kan 
vara något som barnen har skapat i nuet eller också bevarat sedan tidigare.  
Dahlberg, Moss och Pence (2002) lyfter också fram att en arbetsmetod för 
pedagogisk dokumentation är att dokumentera händelser skriftligt eller genom 
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ljudupptagning av barnens röster, detta styrks också av Wehner-Godèer (2000)  
som framhäver liknande arbetsmetoder. Pramling Samuelsson och Johansson (2003) 
lyfter fram att genomförda intervjuer med barngruppen också kan användas som 
arbetsmetod för pedagogisk dokumentation och Lindö (2009) framhåller 
digitalkameran som en arbetsmetod för att fånga olika gester och uttryck i en 
barngrupp.  Strandberg (2006) lyfter fram en arbetsmetod som kan innebära att 
pedagoger arbetar med portfolio som är en samling av barnens alster. Detta kan 
göras för att barnet ska se sin egen utvecklingsprocess över tid och att med 
portfolioarbete kan pedagoger ge barnet en språkstimulans att utveckla språket om 
barnet får en positiv respons på sina alster.  
 
Åberg och Lenz Taguchi (2007) menar att genom att använda dokumentationer av 
olika slag som till exempel barnens alster eller videoinspelat material kan används för 
underlag för samtal och reflektion. Dessa samtal sker antingen mellan kollegor eller 
pedagog och barn eller också mellan barnen. Detta för att barnen ska upptäcka sin 
egen utvecklingsprocess och reflektera över sitt eget lärande eller för att pedagoger 
ska synliggöra barnens lärande och det pedagogiska arbetet med barnen. 
Dokumentationen är också för att föra den pedagogiska arbetsprocessen framåt och 
att hitta nya utmaningar för barnen. Dahlberg, Moss och Pence (2002) styrker detta 
och menar att den pedagogiska dokumentationen kan ge pedagoger en tydligare 
förståelse och ökad förmåga att på ett tydligare sätt se det som sker i det pedagogiska 
arbetet och Wehner-Godèer (2000) betonar att pedagogiska dokumentationer kan 
hjälpa pedagoger att få ökade kunskaper om hur barnen finner ny kunskap. Lindö 
(2009) menar att arbetet med pedagogiska dokumentationer ger en större förståelse 
för vad som sker i en barngrupp och speciellt när det gäller hur barnen samspelar 
med varandra. 
  
Pramling Samuelsson och Johansson (2003) lyfter fram att videospelningar kan 
synliggöra för pedagoger det som sker i verksamheten och att pedagogisk 
dokumentation ger pedagoger möjligheter att tolka och se barnens sätt att lösa 
problem på, barnens sätt att handla i olika situationer och få en förståelse för hur 
barnen förstår sin omvärld. Genom att diskutera och reflektera tillsammans kan 
pedagoger med hjälp av pedagogisk dokumentation som underlag komma fram till 
olika lösningar som gynnar barnens lärande och ger pedagoger möjligheter till att se 
den egna praktikens behov av att utveckla sin standard för barnen. Detta framgår 
också av Wehner-Godèer (2000) som menar att pedagogisk dokumentation kan bidra 
till att pedagoger lägger märke till att behöva förändra saker i verksamheten med allt 
från småsaker till att pedagoger behöver tänka på ett nytt sätt för att verksamheten 
ska gynna barnens lärande och utveckling. Dahlberg, Moss och Pence (2002) betonar 
att pedagogisk dokumentation kan bidra med att synliggöra för pedagoger att se hur 
de själva är verksamma och förhåller sig till barnen och barnens arbeten. Detta lyfter 
även Lenz Taguchi (1997) genom att framhäva att diverse arbetsmetoder med 
pedagogisk dokumentation också synliggör det egna sättet att arbeta gentemot 
barnen.  

2.3 Lärande i den pedagogiska dokumentationsprocessen 
Åberg och Lenz Taguchi (2007) anser att pedagogisk dokumentation kan bidra till att 
ge pedagoger en ökad förståelse för vilka personligheter som finns i barngruppen.  
Med denna kunskap som grund planeras och formas verksamheten utifrån de 
individer som ingår i den. Därmed utgår personalen från barnens nyfikenhet och 
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intressen i deras kunskapssökande. Författarna tar också upp att arbeta med 
pedagogisk dokumentation kan ge pedagoger möjligheter att på ett tydligare sätt 
upptäcka vad som gynnar barnen eller inte. Detta kan uppnås genom att pedagoger 
diskuterar och reflekterar tillsammans, där pedagogers olikheter med erfarenheter 
och synpunkter kan nyttjas på det sätt att föra det pedagogiska arbetet med barnen 
framåt. Strandberg (2006) menar att pedagogisk dokumentation kan hjälpa till med 
möjligheter att få barnet att diskutera och reflektera över det barnet har skapat och 
även bidra med att ge pedagoger möjligheter att få en helhetssyn på barnet och 
barnets sätt att tänka och lära. Korp (2003) betonar att portfolioarbeten blir ett 
pedagogisk användbart redskap för utveckling i det metakognitiva tänkandet hos 
barnet. Lindö (2009) anser att pedagogisk dokumentation synliggör barnens 
lärprocesser och ger pedagoger en djupare insyn i barnens lärande. Genom att ha 
pedagogisk dokumentation som underlag för reflektion och samtal mellan pedagoger 
ökar även gynnsamheten för barnens lärande i verksamheten.  
Lenz Taguchi (1997) menar att det ger även pedagoger en möjlighet att få en 
helhetssyn på barnen, barnens behov av att utvecklas och miljöns påverkan på 
barnens lärande för kunna bygga vidare eller förändra det som behövs i 
verksamheten för ett gynnsamt lärande och utveckling. Författaren framhäver också 
att pedagogisk dokumentation användas som underlag i samtalet med 
vårdnadshavare för att de ska få insyn i barnets lärande och utveckling. Skolverket 
(2012) betonar att genom att arbeta med pedagogisk dokumentation kan den egna 
praktiken granskas och synliggöras. Den pedagogiska dokumentationen ger 
pedagoger möjligheter att följa barnens utveckling i relation gentemot hur förskolan 
bidrar till barnens utveckling och lärande. 

2.4 Problematik med den pedagogiska dokumentationen 
Åberg och Lenz Taguchi (2007) lyfter fram att pedagogisk dokumentation medför en 
maktställning för pedagogerna. De måste förhålla sig till hur verksamheten ska 
formas och med den pedagogiska dokumentationen som underlag ges de möjligheter 
att fatta beslut om vad som kan läggas till eller tas ifrån barnen i verksamheten.  
Likaså bestämmer de om den miljö barnen vistas i gynnar barnen eller inte i deras 
lärande och utveckling. Pedagoger ska alltid ha barnen som utgångspunkt i sitt 
pedagogiska arbete. Det går dock inte att bortse från att det är de vuxna som 
bestämmer vad barnen ska göra eller inte göra. Det är viktigt att pedagoger är 
medvetna om denna maktställning och har ett förhållningssätt till barnen som 
grundar sig på ett etiskt ansvar och demokratiska värden som läroplanen för 
förskolan ger uttryck för. Kärrby, Sheridan, Giota, Däversjö Ogefelt och Björck 
(2003) lyfter fram att sedan 1997 är pedagoger som arbetar på förskolor skyldiga att 
redovisa för Skolverket hur de utvärderar kvaliteten på sin förskola och att den 
kommunala skolplanen visar riktlinjer för hur den pedagogiska verksamheten ska 
utvecklas och utformas för barnen. Detta skedde på grund av 1990-talets besparingar 
som bidrog till förminskad personaltäthet, större barngrupper och besparingar på 
material i förskolan. Även Andréasson och Asplund Carlsson (2009) framhäver att 
dokumentationer började genomföras för att kunna utföra sina uppföljningar och 
utvärderingar i verksamheten. 
 
I Lindgren och Sparrmans (2003) artikel framkommer det att när pedagoger arbetar 
med pedagogisk dokumentation ska de ta hänsyn till etiska regler genom att fråga 
barnen om de vill bli dokumenterade och vara med i till exempel videofilmning eller 
om de vill bli fotograferade. Pedagoger ska också informera barnen som medverkar 
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vad de pedagogiska dokumentationerna ska användas till och vad som händer sedan 
med materialet. Det är väldigt lätt för pedagoger som har en maktposition i 
verksamheten att bara ta upp en kamera eller att videofilma barnen och 
verksamheten och själva bestämma vilka personer som ska hamna i 
dokumentationerna som de sedan har som underlag för samtal och reflektion i det 
pedagogiska arbetet för barnen. I en artikel av Vallberg Roth och Månsson (2o08) 
lyfts det fram att pedagogisk dokumentation med individuella utvecklingsplaner för 
barnens utveckling kan ses på gränsen till identitetskränkande. Det framkommer att 
barnens resultat inte ska utvärderas och bedömas då barn i förskolan utvecklas i olika 
takt och förskolan ska arbeta endast för strävandemålen som uttrycks i läroplanen.  
 
Svenning (2011) framhäver att pedagogisk dokumentation kan vara vilseledande och 
ge felaktiga informationer om barnen. Barn kan nämligen uppträda på ett sätt som 
förväntas av barnen på grund av att större delar av dokumentationerna av olika slag 
styrs av pedagoger utan barnens inflytande. Detta kan bidra till att barnen kanske 
uppträder på ett sätt som det förväntas av dem och som inte framkommer i de 
pedagogiska dokumentationerna. Författaren betonar också att barnens medverkan i 
arbetet med dess alster som utgångspunkt kan leda till att feltolkningar görs då 
pedagogen eventuellt har en inställning eller är ivrig och anser att teckningen betyder 
någonting annat än vad barnet egentligen har skapat. Det kan ha varit en teckning 
där barnet endast har laborerat med linjer och färger. Författaren betonar också att 
när barn märker att de blir fotograferade och videofilmade är det lätt att barnen gör 
sig till och ger pedagoger en skev bild av värkligheten. Vid observationer kan 
pedagoger fånga och vinkla det som de själva anser intressant för ett fortsatt 
pedagogiskt arbete med barnen. Denna medvetenhet är av vikt i pedagogernas försök 
att förstå hur barn uppfattar och förstår omvärlden för barnens lärande. 
  
Författaren lyfter också fram att barnens inflytande ska påverka den pedagogiska 
dokumentationen. Det betonas att det är de vuxna som bestämmer och att barn oftast 
inte har något att säga till om. Om pedagogerna är allt för fokuserade på att uppfylla 
läroplanens krav och riktlinjer ges inget utrymme för barnen att ta ställning till om de 
vill bli dokumenterade eller inte, vilket Svenning ser som ett dilemma. Svenning 
anser att barnen ska få vara med och bestämma om de vill bli exponerade eller inte 
och att barn har rätt till att säga ifrån om de inte vill prata om sina alster, visa upp de, 
spara de eller inte. Barn har rätt till att själva bestämma om de vill bli fotograferade, 
kartlagda eller bli inspelade på film. Författaren framhåller att detta tas det väldigt 
lite hänsyn till och framhäver att det finns inrotade attityder bland vuxna att barn är 
för små för att ta beslut som innefattar att de vet deras eget bästa. 
  
Författaren lyfter fram att exponera barn för något som de inte själva vill kan 
innebära att barnen upplever en känsla av obehag och accepterar situationen, 
okunnighet och oduglighet och ger barnen en dålig självkänsla som tar ifrån dem 
rättigheten att säga ifrån och lära dem att de har rätt till att ha åsikter och vara 
respekterade som individer. Författaren lägger stor vikt vid att det är viktigt att 
pedagoger tänker på syftet med pedagogisk dokumentation: vad det är som ska 
dokumenteras, hur det ska göras och varför, samt för vem den pedagogiska 
dokumentationen är till för? Detta för att det inte bara ska vara en sak som görs i 
verksamheten. Det är viktigt som pedagog att tänka på om den pedagogiska 
dokumentationen utförs för att visa upp för föräldrar vad barnen åstadkommer i 
förskolan eller om det utförs för att pedagoger ska visa hur duktiga de själva är med 
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barnen i verksamheten. Författaren betonar att det är viktigt att pedagoger kritiskt 
granskar sig själva när de arbetar med pedagogisk dokumentation i verksamheten 
samt barnens möjligheter till att medverka i de dokumentationsprocesserna som 
gäller barnen själva. 

2.5 Sammanfattning 
Den pedagogiska dokumentationen skapas när pedagoger arbetar med pedagogisk 
dokumentation som utgångspunkt för reflektioner och analys. Den pedagogiska 
dokumentationen är ett bra stöd att använda som underlag för diskussion. 
Arbetsmetoder som används är arbete med bilder och videoinspelat och ljudinspelat 
material. Lärande inom den pedagogiska dokumentationen finns både hos 
förskolepersonalen och hos barnen. Personalen får möjlighet att upptäcka vad som 
gynnar barnen i dess lärande och ger en ökad förståelse för vilka personligheter som 
finns i barngruppen. Den pedagogiska dokumentationen fungerar även som underlag 
för samtal med föräldrar. De problem som personalen kan ställas inför är den 
maktställning som finns och de beslut som ska tas för verksamheten. Exponeringen 
av barnen genom den pedagogiska dokumentationen kan även leda till en dålig 
självkänsla om barnen inte vill synas men exponeras ändå av pedagoger,  
det är inte alltid man tillfrågar barnen om de vill delta. Det kan även vara 
identitetskränkande då barnen utvecklas i olika takt och då blir jämförda med 
varandra.  

3. Metod   
Ansatsen i denna studie är en kvalitativ där syftet är att förstå och tolka de resultat 
som framkom av intervjuerna. Stukát (2005) lyfter fram att kvalitativa 
undersökningar gynnar intervjuaren då denne vill få en förståelse för hur någon 
tänker och uppfattar ett fenomen och att fokus riktas på beskrivning och förståelse 
för en helhetssyn på fenomenet. För denna studie tycker jag att kvalitativ forskning 
passade bra eftersom det ämne jag har valt att undersöka grundas på 
förskolepersonalens erfarenheter och reflektioner kring pedagogik dokumentation. 

3.1 Datainsamlingsmetod 
Stukát (2005) betonar att i en kvalitativ forskning är det vanligt att intervjuaren 
använder öppna intervjuer där intervjupersonen får berätta sin uppfattning om 
ämnet med egna ord. För att kunna ta reda på så mycket som möjligt om hur 
förskolepersonal resonera kring pedagogisk dokumentation valde jag att använda mig 
av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Med semistrukturerade 
intervjufrågor menas att intervjufrågorna kan ställas utan någon bestämd 
ordningsföljd och kan anpassas efter intervjupersonens svar. Semistrukturerade 
intervjuer ger också forskaren möjligheter att ställa följfrågor vid behov för att få den 
information som denne behöver till sin studie. Björndahl (2005) betonar att 
semistrukturerade intervjuer ger forskaren möjligheter att ställa följdfrågor vid 
behov. I denna studie valde jag att inte använda mig av strukturerade intervjuer 
eftersom det inte hade gett mig samma möjligheter till en mer bred och djup form av 
datainsamling på grund av sitt bestämda intervjuschema. Det bestämda 
intervjuschemat hade inneburit att jag inte hade kunna ställa frågorna i den 
ordningen jag tyckte var passande i intervjun och inte heller kunna ställa följdfrågor 
vid behov för min studie som jag ansåg vara behövliga och relevanta som Stukát 
(2005) lyfter fram.  
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Dencombe (2009) lyfter fram att fördelarna med personliga intervjuer är att det är 
lättare att ordna en intervju där endast intervjuaren och intervjupersonen ingår. Det 
underlättarar också bearbetningen av materialet när en person i taget har blivit 
intervjuad istället för att identifiera flera röster under en och samma inspelning. En 
nackdel med personliga intervjuer är enligt Decombe att det blir svårt att få fram en 
större mängd av uppfattningar och erfarenheter som det går att få i gruppintervjuer. 
Stukát (2005) å sin sida menar att det i gruppintervjuer finns en risk för grupptryck 
som kan påverka de intervjuades svar. Utifrån dessa argument valde jag som metod 
semistrukturerade individuella intervjuer.  
 
Intervjuerna genomfördes med ljudupptagning i en diktafon. Björndahl (2005) 
betonar att det är ett klokt val att spela in intervjuer för att minimera risker från att 
gå miste om värdefull information. Detta kompletterade jag med att samtidigt skriva 
ner vad som sades under intervjuerna som ett komplement till ljudupptagningen ifall 
några komplikationer skulle uppstå med ljudet. Jag ville också få en chans till att 
teckna ned ansiktsrörelse och annat kroppsspråk som inte kommer med 
ljudupptagningar. Denscombe (2009) lyfter att de intervjuade kan känna obehag för 
att bli inspelade men att det för det mesta brukar avta längre in på intervjuerna och 
därför valde jag att starta intervjuerna med enklare frågor. (Bilaga 2)  

3.2 Urval 
Till denna datainsamling var vi två studenter från början som sedan var tvungna att 
dela på sig och skriva ett var sitt examensarbete om pedagogisk dokumentation. 
Intervjuerna (som vi gjorde tillsammans) genomfördes på tre förskolor i samma 
kommun i en medelstor stad i Sverige. Fyra av intervjuerna genomfördes på en 
förskola, tre intervjuer genomfördes på en annan förskola och en intervju 
genomfördes på en tredje förskola. Det var svårt att få förskolepersonal att ställa upp 
på intervjuer, då de ansåg sig inte ha tid med det. Detta är orsaken till att totalt åtta 
intervjuer blev genomförda. Intervjupersonerna hade en arbetslivserfarenhet inom 
förskoleverksamhet mellan 1-30 år och samtliga var utbildade förskollärare.  
 
Intervjuerna genomfördes under förskolepersonalens arbetstid, enskilt och i deras 
personalrum och tog cirka 30 minuter utan störningar från omgivningen.  
En god tidsmarginal och utan störningsmoment vid intervjuer är en viktig faktor. 
Björndahl (2005) menar att stress kan leda till ogenomtänkta svar och att miljön är 
viktigt för att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna.  
 
Avsikten med intervjuerna var att ta reda på hur förskolepersonal arbetar med 
pedagogisk dokumentation, hur den skapas, vilka arbetsmetoder som använd, vad 
det ger för lärande samt vilka möjligheter och eventuell problematik som finns med 
pedagogisk dokumentation.  

3.3 Analysmetod och databearbetning  
Stukát (2005) lyfter fram att transkribering kan vara väldigt tidskrävande och därför 
valde jag att endast transkribera det som ansågs vara relevant för studien, dock valde 
jag att normalisera citaten från intervjuerna för en ökad konfidentialitet. 
Transkribering valdes för att det är enklare att analysera en text än ljudupptagning 
om man kan vara säker på att ingen viktig information förfaller vilket också Stukát 
betonar. Under avlyssningen skrev jag ner intervjuerna ordagrant i ett Word-
dokument i datorn. Därefter började jag analysera materialet och sorterade in svaren 
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i passande kategorier med likasinnade och oliksinnade svar utifrån varje förskola för 
att kunna lyfta fram förskollärarnas likheter och olikheter om pedagogisk 
dokumentation. Backman (1998) lyfter fram att vid en analys måste materialet 
systematiseras och organiseras för att skapa en struktur i datainsamlingen. 
Anteckningarna som gjordes under intervjuerna har inte används då de hade haft en 
ringa betydelse för intervjupersonernas uttalanden. Stukát (2005) lyfter fram en 
nackdel med kvalitativa forskningar, att den kritiseras en del när materialet 
bearbetas, eftersom forskarens egna tankar, erfarenheter och känslor kan ha 
betydelse för hur resultatet tolkas, vilket kan uppmärksammas. 

3.4 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet innebär tillförlitlighet, det vill säga att det är ett mått på hur stark eller 
pålitligt uppmätta värden är som till exempel i en uppsats (Stukat 2005).  
 
Kvalitativa intervjuer kan ses vara subjektiva enligt Stukát (2005) då forskaren tolkar 
resultaten och eftersom det endast var ett fåtal förskolepersonal som ville delta i 
studien har jag försökt bredda detta genom att genomföra intervjuerna i tre olika 
förskolor. Denscombe (2009) betonar att intervjupersonens svar kan påverkas av 
intervjuarens personlighet vilket kan bidra till att intervjusvaren inte är helt 
tillförlitliga. Med hänsyn till detta försökte jag vara neutral och passiv i den mån det 
gick under intervjuerna för att deltagarna skulle känna sig så trygga som möjligt med 
att besvara frågorna.  

Validitet innebär att man mäter det man avser att mäta betonar Stukát (2005)  
och med detta som grund anser jag att denna studie har en hög validitet då valet av 
semistrukturerade intervjuer med öppna svarsfrågor valdes som mätinstrument för 
att ta reda på det som studien syftar till. För att öka validiteten kunde 
intervjupersonerna avlyssna det som hade inspelats i diktafonen och ta del av 
transkriberingen ifall de ville ändra någonting som de inte tyckte stämde. Eftersom 
deltagarna i intervjuerna var utbildade förskollärare och väl insatta i ämnet tror jag 
att undersökningens resultat är tillförlitliga då de grundar sig på intervjupersonernas 
utsagor.   

3.5 Etiska ställningstaganden 
Denscombe (2009) och Stukát (2005) menar att de forskningsetiska principerna 
handlar om förhållandet mellan forskare och uppgiftslämnare. 

I missivbrevet informerades förskolepersonalen om de forskningsetiska principerna 
som är framtaget av Vetenskapsrådet (2011), nämligen informerat samtycke, 
konfidentialitet och nyttjandekravet. Förskolepersonalen fick en förfrågan till att 
medverka i denna studie, de informerades om syftet med studien och att deltagandet 
var frivilligt, detta gjordes för att uppnå kravet om informerat samtycke. 
Förskolepersonalen erbjöds att lyssna på det inspelade materialet för ett 
godkännande att använda det som hade spelats in i diktafonerna, detta gjordes för att 
uppnå informations samtycke som betonar att de deltagande har rätten att bestämma 
över sin medverkan. Förskolepersonalen fick information om hur materialet skulle 
bearbetas för att både deltagarna och arbetsplatsen skulle vara anonymt,  
detta gjordes för att uppnå konfidenskravet som betonar att deltagare ska ges största 
möjliga konfidentialitet. Förskolepersonalen fick också information om att deras 
uppgifter endast skulle användas till denna studie för att uppnå nyttjandekravet som 
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betonar att endast forskaren får använda de uppgifter som samlats in för forskningen 
för forskningsändamålet. (Bilaga 1) 

4. Resultat 

Notera att i resultat delen benämns förskolorna för förskola nummer 1, 2 och 3.  
I förskola nummer 1 genomfördes fyra intervjuer, tre intervjuades i forskola nr 2 och 
en intervju genomfördes i förskola nr 3. För att ge en tydligare bild kring resultaten 
av intervjuerna och frågeställningarna för uppsatsen har den didaktiska triangeln 
använts, som undersöker vad, hur och varför pedagogisk dokumentation.  
Här har uppsatsens frågeställningar vävts in för att förtydliga och dela de olika 
ämnesområdena. Claesson (2009) nämner tre komponenter i 
undervisningssituationer och det är hur, vad och varför. Didaktiska triangeln kan 
nyttjas för att till exempel se vilka sidor som för tillfälligt är i centrum och vilka som 
inte är det. Det går att förklara som en bild för analys.  
 
Figur 1. Den didaktiska triangeln presenterar vad en pedagogisk dokumentation är 
och hur den skapas, hur förskolepersonal arbetar med detta samt varför man ska 
arbeta med pedagogisk dokumentation. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

4.1 Vad är pedagogisk dokumentation för de intervjuade? 
De fyra förskolepersonal som arbetar i förskola 1 säger i intervjuerna att för dem 
innebär pedagogisk dokumentation att synliggöra barnens lärande och det 
pedagogiska arbetet med barnen. Detta är liknande för samtliga i förskola 2. 
En i förskola 1 lyfter också fram att pedagogisk dokumentation synliggör en 
medvetenhet för barnen om deras eget lärande och kunskaper kring sin omgivning. 
Detta gör även de två förskolepersonal i förskola 2 som betonar att det synliggör en 
medvetenhet för barnen om deras eget lärande och kunskaper om sin omgivning.  
För två i förskola 1 innebär pedagogisk dokumentation också att synliggöra om 
verksamheten nått upp till lokala verksamhetsplanen (LVP), de mål som finns i 
läroplanen för förskolan och likabehandlingsplanen. Detta är liknande för en 
förskolepersonal i förskola 2 som uttalar följande: 

 
Eh ... Pedagogisk dokumentation är ett verktyg för att få syn på barnens lärande, det låter 
klyschit, men det är ett stöd, ett stöd för att i diskussioner och reflektioner, ett stöd i 

VAD HUR 

VARFÖR 
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reflektioner med barn både barn och kollegor ehm … för att … för att komma framåt och för att 
få syn på saker som man inte ser annars, för att komma framåt och vidareutveckla. 

 
För förskolläraren som arbetar i förskola 3 innebär pedagogisk dokumentation att 
synliggöra och sträva mot ett gemensamt förhållningssätt i arbetslaget gentemot 
barnen och att synliggöra det pedagogiska arbetet. Förskolläraren uttalar följande: 
 

Pedagogisk dokumentation för mig är när vi pedagoger reflekterar tillsammans över olika 
händelser i förskolan … när vi väl kom underfund med vad pedagogisk dokumentation var för 
något för oss så har den blivit en del av vår utveckling av vår verksamhet med förhållningsätt 
och lärmiljö. 
 
 

4.2 Hur arbetas det med pedagogisk dokumentation, vilka 
arbetsmetoder används? 
För att uppnå att synliggöra barnens lärande arbetar samtliga förskolepersonal på 
förskola 1 utifrån barnens alster eller fotografier som underlag för diskussion och 
reflektion tillsammans med barnen. En betonar att detta bidrar till att barnen blir 
medvetna om sitt eget lärande. För att uppnå att synliggöra det pedagogiska arbetet 
med barnen arbetar två av förskolepersonalen som intervjuades också utifrån 
barnens alster, reflektioner och barnens kunskaper kring sin omgivning som 
underlag för diskussion och reflektion med kollegor. En förskolepersonal uttalar 
följande: 
 

Detta kan göras genom att ta med något barnen gjort … ett fotografi av en händelse, till en 
samling med barnen. Där får barnen reflektera över vad de gjort … vad de ser och vi pedagoger 
kan genom detta se vad barnen lärt sig och de får även själva upp ögonen och förståelse kring 
händelsen. Vi pedagoger får upp ögonen för vad barnen fokuserar på och hur vi bör tänka för 
att gå vidare i processen. 

 
För en samverkan med barnens föräldrar ser samtliga som intervjuades på förskola 
2 att dokumentationer som barnens alster och fotografier som har tagits som ett 
underlag för samtal och reflektion med föräldrar, för att föräldrarna ska se barnets 
utveckling och vad de gör i verksamheten. En förskolepersonal tar även upp att 
anteckningar på barnens reflektioner kan användas som underlag för samtal och 
reflektion med föräldrar. En förskolepersonal uttalar följande: 
 

Den pedagogiska dokumentationen används mest för att synliggöra barnens lärandeprocess så 
man som pedagog kan se en utveckling hos barnet. Det redovisas bilder och text kring 
situationer barnet varit med om. Framförallt för att visa föräldrar och andra nära barnet hur de 
har det på förskolan. 

 
För att uppnå att synliggöra ett gemensamt förhållningssätt i arbetslaget arbetar 
förskolepersonal på förskola 3 utifrån olika anteckningar som kollegor noterat och 
skrivit ner i en gemensam reflektionspärm som de sedan tillsammans under en 
bestämd tid i veckan använder som underlag för diskussion och reflektion kollegor 
mellan. Detta gör förskolepersonalen och arbetslaget för att komma fram till vad som 
behövs för att utveckla den egna verksamheten, förhållningssättet gentemot barnen 
och andra saker som de behöver tänka på i sin verksamhet. En Förskolepersonal 
uttalar följande: 
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Vi har innan antecknat på en ”post-it” lapp som vi sätter in i vår reflektionspärm. Vi pedagoger 
tar tillsammans fram de olika post-it lapparna och reflekterar över dem. Efter det kommer vi 
fram till olika resultat som vi kan tänka på i verksamheten. 

  
För en samverkan med barnens föräldrar ser även den intervjuade förskolepersonal 
att dokumentationer som till exempel barnens portfoliopärmar och fotobildspel på 
datorskärm kan fungera som underlag för samtal och reflektion med föräldrar, för att 
föräldrarna ska se barnets utveckling och vad de gör i verksamheten. 
 
4.2.1 Sammanfattning 
Nedan redovisas samtliga förskolepersonalers åsikter angående hur de arbetar med 
pedagogisk dokumentation genom olika arbetsmetoder som framkom vid 
intervjuerna.  

Två av åtta förskolepersonal ser möjligheten till en bättre samverkan med föräldrar,  
att de får en bättre insyn i verksamheten och vad barnen gör på förskolan. En anser 
att pedagogisk dokumentation ger möjlighet att bedöma barnens utveckling lättare 
och är där av en bra arbetsmetod. Två förskolepersonal anser att pedagogisk 
dokumentation som arbetsmetod ger möjligheter till tillfällen för dem att 
tillsammans reflektera och diskutera saker i verksamheten som ska gynna barnens 
utveckling. En lyfter fram att pedagogisk dokumentation ger möjligheter att få in 
många delar som står i läroplanen för förskolan gällande inflytande och delaktighet. 
En anser att utmaningen med pedagogisk dokumentation är att veta vad det är som 
ska fångas upp i själva dokumentationen, att det är lätt att lägga fokus på en sak och 
därmed gå miste om annat som inte syns då lika tydligt. En anser att utmaningen 
ligger i att inte känna att den pedagogiska dokumentationen ses som ett krav och 
stressande i yrket. 

4.3 Möjligheter för lärande i den pedagogiska 
dokumentationsprocessen 
För att uppnå att synliggöra om verksamheten når upp till lokala verksamhetsplanen 
(LVP), målen i Lpfö 98/10 och likabehandlingsplanen arbetar den ena 
förskolepersonalen på förskola 1 utifrån dokumenterade observationer som 
underlag för samtal och reflektion med kollegor. En arbetar med att filma 
verksamheten som underlag för diskussion och reflektion mellan kollegor. Detta gör 
samtliga förskolepersonal för att komma vidare i processen i det pedagogiska arbetet 
med barnen, samt den förskolepersonal som anser att pedagogisk dokumentation 
också synliggör för barnen och deras eget lärande och höja utmaningen för barnen. 
De två övriga både observerar och filmar verksamheten för att komma fram till att 
målen i lokala verksamhetsplanen (LVP), Lpfö 98/10 och likabehandlingsplanen blir 
uppfyllda. En förskolepersonal uttalar sig på följande sätt: ”Vi använder den för att se 
om vi nått upp till LVP= lokala verksamhetsplanen.”  Vidare säger hon: 

 
Vi har ju dokumentation i likabehandlingsplan, det kanske inte är pedagogisk dokumentation 
men det är dokumentation. Den tar vi med oss och skriver i. Den reflekterar vi mycket kring.” 

 

För en samverkan med barnens föräldrar ser samtliga förskolepersonal som 
intervjuades på förskola 1 att dokumentationer som barnens alster och fotografier 
som har tagits ska användas som ett underlag för samtal och reflektion med 
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föräldrar, för att föräldrarna ska se hur barnet utvecklas och vad de gör i 
verksamheten. En förskolepersonal uttalar följande: 
 

Viss dokumentation sätter vi upp på anslagstavlor, bildspel på datorskärm, i portfoliopärmar 
för barn, föräldrar och pedagoger. Viss dokumentation används vid till exempel föräldrasamtal. 

 
För att uppnå att synliggöra barnens lärande arbetar två förskolepersonal från 
förskola 2 utifrån barnens alster, fotografier och reflektioner som underlag för 
diskussion och reflektion kollegor mellan. För att barnen ska bli medvetna om deras 
eget lärande arbetar även de två förskolepersonalerna med barnens skapelser som 
utgångspunkt och underlag för samtal och reflektion tillsammans med barnen.  
Detta gör de för att komma vidare i processen i pedagogiska arbetet med barnen för 
att höja utmaningen för barnen och för att få dem medvetna om sitt eget lärande. 
Dessutom strävar de efter att nå upp till den lokala verksamhetsplanen (LVP) i 
arbetet med barnen. 
 
För att uppnå att synliggöra barnens lärande arbetar förskolepersonal på förskola 3 
utifrån olika anteckningar som kollegor noterat och skrivit ner i en gemensam 
reflektionspärm som de sedan har som underlag för samtal och reflektion mellan 
kollegor för det fortsatta pedagogiska arbetet med barnen. Förskolepersonalen 
uttalar följande att de har en dag i veckan, en och en halv timme som de tillsammans 
i arbetslaget kan reflektera tillsammans över barnens lärmiljö. 
 
4.3.1 Sammanfattning 
Nedan redovisas samtliga förskolepersonalers åsikter angående möjligheter med 
pedagogiska dokumentationer som framkom vid intervjuerna. En såg en möjlighet att 
framöver kunna arbeta mer med pedagogisk dokumentation utifrån barnens alster 
eftersom barnen nu har tillgång till en egen pärm som barnen kan samla sina alster i 
och detta sågs som positivt. Dialogen med barnet togs också upp som en utmaning att 
få ut så mycket som möjligt av dokumentationerna. En såg även det systematiska 
arbetet med pedagogisk dokumentation som en utmaning i samspelet med barnen. 
Fyra av de åtta förskolepersonalerna som intervjuades anser att pedagogisk 
dokumentation ger möjlighet att se barnets utveckling på ett tydligare sätt och en 
förskolepersonal anser att pedagogik dokumentation ger en möjlighet till en 
språkutveckling hos barnet. Två ansåg att få möjligheten till reflektionstid som en 
utmaning samt att få tiden att räcka till för pedagogisk dokumentation tillsammans 
med barnen. De två ansåg också att det var en utmaning att få kollegor att se fördelar 
med pedagogisk dokumentation för en bättre samverkan med föräldrar. Detta för att 
visa vad de gör på förskolan tillsammans med barnen. 
 
En förskolepersonal hade läst en bok och uppmärksammat i boken att i arbetet med 
dokumentationer är det lätt att barnen kan känna sig som ett objekt som hela tiden 
ska bli dokumenterat vilket kan ta över det viktiga mötet med barnet. Efter att ha läst 
boken ansåg denna förskolepersonal ha en möjlighet att kunna undvika detta och 
uttalar följande: 
 
Jag läste en bok en gång att det kan finnas nackdelar med pedagogisk dokumentation, att man blir så 
uppslukad av att dokumentera för att sen kunna få pedagogisk dokumentation att man, så att barnet 
istället känner sig som ett objekt, att allt ska skrias ner och att allt ska dokumenteras, att det tar över i 
själva mötet med barnen.   
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5. Resultatanalys och diskussion 
Nedanför presenteras diskussionen av val för metod och analys diskussion av 
resultatet. Därefter presenteras en redogörelse för slutsats, pedagogisk relevans och 
nya frågeställningar.  

5.1 Metoddiskussion 
Eftersom syftet i studien var att upplysa hur förskolepersonal utifrån ett 
förskolepersonal perspektiv resonerar kring deras arbete med pedagogisk 
dokumentation, vilka metoder används och vad de ser för möjligheter och eventuell 
problematik tycker jag att metoden jag valde var ett bra alternativ för datainsamling. 
Urvalet var lämpligt för att få fram olika erfarenheter och tänk i relation till 
forskningsfrågan. Jag tycker att intervjuerna gav ett mångfaldigt svar och att 
intervjupersonerna var engagerade i att svara på de frågor jag ställde och att det 
bidrog till att jag fick en helhetssyn på hur de resonerar kring pedagogisk 
dokumentation. Min uppfattning är att de personliga intervjuerna var ett bra sätt för 
att uppnå mitt syfte eftersom min upplevelse är att de intervjuade var öppna och 
villiga att svara på frågorna som ställdes, ingen av dem var intresserade att korrigera 
någonting som hade spelats in i diktafonen och de var inte heller intresserade av att 
ta del av transkriberingen. Enligt min mening fungerade de semistrukturerade 
intervjuerna bra för att få svar på frågeställningen och som Björndahl (2005) nämner 
gav det mig möjligheter att ställa följdfrågor vid behov för att få mer information ifall 
jag behövde för insamling av data. Diktafonen med ljudupptagning tyckte jag var en 
bra metod för att få med allt som sades under intervjuerna då det är lättare att gå 
miste om information om allt ska hinnas dokumenteras skriftligt under intervjun och 
det lilla som jag hade noterades ansåg jag var obetydligt för studien, därför 
utelämnades detta. Trots det som Stukát (2005) lyfter fram att transkribering kan 
vara väldigt tidskrävande tyckte jag det var en gynnsam metod för bearbetning till 
resultatpresentationen och som Backman (1998) betonar underlättar det när 
materialet systematiseras. I resultatredovisningen har jag endast lagt fram 
intervjupersonernas uttalanden och inte lagt några egna tolkningar i empirin vilket 
kan påverka studiens tillförlitlighet enligt Stukát (2005).  

5.2 Resultatanalys och resultatdiskussion 

5.2.1 Arbetsmetoder 
Resultatet av denna studie visar tydligt att det finns olika typer av arbetsmetoder när 
det handlar om pedagogisk dokumentation. Detta betonar också Lenz Taguchi (1997) 
som lyfter fram arbetsmetoder som kan innebära att pedagoger arbetar med bilder, 
barnens alster, utsagor och även videoinspelat material. Resultaten visar även att 
pedagogisk dokumentation är bra för att vårdnadshavarna ska få en bättre insyn i vad 
barnen gör på förskolan, detta framkommer av både Lenz Taguchi och Dahlberg m.fl 
(2002). Författarna menar att pedagogisk dokumentation kan vara bra som underlag 
i samtal med vårdnadshavare för att de ska veta vad barnen gör på dagarna och veta 
hur deras barn utvecklas. I motsats till det menar Svenning (2011) att det är viktigt 
att pedagoger tänker på syftet med pedagogisk dokumentation, om det görs för att 
visa för föräldrar vad barnen gör i förskolan eller om det görs för att pedagogerna ska 
visa hur duktiga de själva är med barnen i verksamheten. I denna fråga är det viktigt 
att vårdnadshavare känner tillit till verksamheten och det kan diskuteras om tilliten 
kan bli större med mer insyn i verksamheten. Vid intervjuerna nämndes att 
pedagogisk dokumentation kan bidra till en bättre samverkan tillsammans med 
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barnens vårdnadshavare. Dock är det klokt att inte bortse från det som Svenning 
(2011) lyfter fram om att pedagoger ska tänka på syftet med pedagogisk 
dokumentation. Enligt min uppfattning kan det även vara positivt om 
förskolepersonal vill visa för föräldrarna hur duktiga de själva är i sitt arbete med 
barnen för att inge ett förtroende att de är duktiga i sitt arbete vilket också föräldrar 
kan behöva veta för förtroendets skull och känna vilja till en samverkan med 
pedagoger och barnen.    

Denna studie visar att för att uppnå att synliggöra barnens lärande och det 
pedagogiska arbetet med barnen arbetas det utifrån barnens alster, anteckningar om 
barnens reflektioner eller fotografier som underlag för diskussion och reflektion.  
Samtalen sker antingen tillsammans med barnen, kollegor eller för en samverkan 
med barnens föräldrar. För att uppnå att synliggöra ett gemensamt förhållningssätt i 
arbetslaget används anteckningar som kollegor noterat och skrivit ner i en gemensam 
reflektionspärm som används till underlag för diskussion och reflektion kollegor 
mellan. Att olika arbetsmetoder tillämpas i det dagliga arbetet med pedagogisk 
dokumentation kan vara väldigt bra då möjligheten finns att anpassa arbetsmetoden 
till det som passar verksamheten bäst. Att arbetsmetoden även leder till och används 
som underlag för diskussion och reflektion tillsammans med barnen och kollegor är 
väldigt positivt och även att det kan användas för en samverkan med barnens 
föräldrar som står utanför verksamheten. Svenning (2011) nämner att reflektioner 
och analyser kan ske i samtalet mellan vuxna, mellan pedagoger, pedagog och barnet 
eller mellan barnen.  
 
Resultatet visar även att pedagogisk dokumentation används för att synliggöra och 
sträva mot ett gemensamt förhållningssätt i arbetslaget gentemot barnen samt för att 
synliggöra det pedagogiska arbetet. Det visade sig att några förskolepersonal skiljer 
sig i sitt arbete med pedagogisk dokumentation mot de övriga intervjuade då svaren 
skiljer sig åt när det kommer till vad pedagogisk dokumentation inneburit för dem. 
Lenz Taguchi (1997) framhäver att diverse arbetsmetoder med pedagogisk 
dokumentation synliggör det egna sättet att arbeta gentemot barnen. Detta kan ses 
som positivt då arbetssätten varierar för att det ska bli variation i arbetet. Ett 
alternativ kan vara att förskolepersonal har specifika sammanträffar där de kan 
diskutera och byta erfarenheter med varandra hur de arbetar med pedagogisk 
dokumentation och därigenom öka lärandet av olika arbetsmetoder. 
 
Det framgår tydligt i Lpfö 98/10 att förskolepersonal systematiskt och kontinuerligt 
ska dokumentera, analysera och följa upp barnens utveckling. Dock visar resultatet i 
denna studie på att detta inte görs av alla. Orsakerna till detta kan diskuteras och en 
uppfattning är att förskolepersonalen inte har tillräckligt med erfarenhet om hur 
denne kan arbeta med pedagogisk dokumentation och vad det kan bidra med eller att 
denne anser att de kan arbeta på annat sätt för att kunna synliggöra barnens lärande 
och det pedagogiska arbetet. Å andra sidan framkom det även att två av de åtta 
intervjuade visste hur de ska arbeta med pedagogisk dokumentation tillsammans 
med barnen för att synliggöra det pedagogiska arbetet tillsammans med sina 
kollegor, medan två andra deltagare inte lyfter fram hur de går tillväga. Detta kan 
bero på att de är osäkra på hur de konkret kan arbeta med pedagogisk 
dokumentation som arbetsmetod i verksamheten för att kunna ha det som ett 
underlag för samtal tillsammans med kollegor. Åberg och Lenz Taguchi (2007) anser 
att pedagogisk dokumentation är ett bra arbetsverktyg för att föra den pedagogiska 
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processen framåt. Då förskolepersonal kan reflektera tillsammans och diskutera hur 
de kan utveckla arbetet tillsammans med barnen. Det är dock klokt att alla 
förskolepersonal är införstådda i arbetet med pedagogisk dokumentation som 
arbetsmetod och att det ger möjligeter till ett lärande.  

5.2.2 Att synliggöra barnens lärprocesser 
Det framkommer också att pedagogiska dokumentationer ger förskolepersonal 
möjlighet till att bedöma barnens utveckling lättare, dock finns det en problematik i 
att få tiden att räcka till för pedagogisk dokumentation och att alla inte arbetar 
regelbundet med det. Dock framgår det i Lpfö 98/10 att förskolor regelbundet ska 
arbeta med pedagogisk dokumentation. En orsak till det kanske kan vara det som 
Kärrby m.fl. (2003) lyfter fram att 1990-talets besparingar bidrog till förminskad 
personaltäthet och större barngrupper. I intervjuerna framkommer det att samtliga 
förskolepersonal som deltog i studien anser att pedagogisk dokumentation innebär 
att synliggöra barnens lärande och pedagogiska arbetet med barnen. Detta 
framkommer också av Lindö (2009) som anser att pedagogiska dokumentationer 
synliggör barnens läroprocesser och ger pedagoger en djupare insyn i barnens 
lärande i syfte att föra läroprocesser framåt för barnen. Att alla deltagare gav samma 
svar kan ses som positivt, då detta tyder på en tydlighet kring vad pedagogisk 
dokumentation är för förskolepersonal. Detta att alla är eniga om betydelsen kring 
begreppet och dess innebörd kan leda till ett bättre arbetssätt i arbetslagen då alla 
arbetar åt samma håll och en större möjlighet till utveckling av verksamheten.  
 
Färre än hälften av deltagarna menar även att pedagogisk dokumentation innebär en 
ökad medvetenhet för barnen om deras eget lärande och kunskaper kring sin 
omgivning. Detta att endast färre än hälften tog upp detta som en del i barnens eget 
lärande och kunskaper kring sin omgivning kan innebära att de övriga inte ser på den 
pedagogiska dokumentationen från flera perspektiv. Åberg och Lenz Taguchi (2007) 
styrker pedagogiska dokumentationer som underlag för samtal och reflektioner med 
barnen, att det banar väg för att barnen blir medvetna om sin egen 
utvecklingsprocess.  
 
Hälften av deltagarna anser att pedagogisk dokumentation är en möjlighet att 
tydligare kunna se barnens utveckling. Detta kan ses som en fördel för att komma 
vidare i det pedagogiska arbetet och för att skapa utmaningar för barnen. Dock är det 
intressant att det endast är hälften av deltagarna som anser detta. Skiljer sig 
arbetssätten åt till den grad att hälften inte ser det som en bra metod för att följa 
barnens utveckling och hur kommer det sig i så fall. Lenz Taguchi (1997) framhäver 
att pedagogisk dokumentation ger pedagoger möjligheter att få en helhetssyn på 
barnet och dennes behov av att utvecklas.    
 
Åberg och Lenz Taguchi (2007) lyfter fram att pedagogisk dokumentation är en viktig 
del för att barnen själva ska bli medvetna om sitt eget lärande. Detta menar även en 
förskolepersonal som lyfter fram att med hjälp av den pedagogiska dokumentationen 
görs barnen medvetna om sitt eget lärande. Korp (2003) betonar att portfolio arbeten 
blir ett pedagogiskt användbart redskap för utvecklingen i det metakognitiva 
tänkandet hos barnet och Strandberg (2006) lyfter fram att arbete med portfolio kan 
göras för att barnen ska se sin egen utvecklingsprocess över tid. Resultaten i studien 
visar en tydlighet för hur förskolepersonal arbetar för att synliggöra barnens lärande, 
vilket är genom att reflektera och diskutera utifrån bilder och barns alster, för att 
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komma vidare i den pedagogiska processen tillsammans med barnen. Detta är viktigt 
då den pedagogiska dokumentationen både kan användas som arbetsmetod och ge 
lärande, då förskolepersonalen tillbringar mycket tid tillsammans med barnen på 
förskolan och deras uppdrag är att hjälpa barnen att utvecklas.  
Genom intervjuerna framkommer det även att pedagogisk dokumentation ger 
möjlighet till att bedöma barnens utveckling lättare. Detta uttalande är intressant i 
relation till vad Vallberg Roth och Månsson (2008) lyfter fram i en artikel om 
pedagogisk dokumentation. De menar att individuella utvecklingsplaner för barnens 
utveckling kan ses på gränsen till identitetskränkande, eftersom barnens resultat inte 
ska utvärderas och bedömas då barn i förskolan utvecklas i olika takt och förskolan 
ska endast arbeta för strävandemålen som uttrycks i Lpfö 98/10. Förståelse för att 
använda pedagogisk dokumentation som tillvägagångssätt för att komma vidare i sitt 
arbete med barnen finns, dock så är det nödvändigt att det görs en bedömning utifrån 
någonting för att komma vidare för att någonting ska kunna hända. Däremot kan det 
diskuteras om barnen verkligen får en rättvis bedömning då barnen utvecklas i olika 
tack och där av kan resultaten i utvecklingen variera stort. Det är här viktigt att man 
inte kränker något barn på grund av att utvecklingskurvan kan se olika ut.  

Pedagogisk dokumentation ger en möjlighet till en språkutveckling hos barnen ses 
även i resultatet i studien. Sandberg (2006) lyfter att pedagogisk dokumentation 
leder till en språkutveckling beroende på hur engagerad förskolläraren är i samtalet 
med barnet. Där av kan det vara av vikt med engagerad förskolepersonal för att en 
språkutveckling ska kunna ske.    

5.2.3 Att synliggöra och optimera verksamheten och dess mål  
Resultaten visar också att endast två förskolepersonal anser att pedagogisk 
dokumentation också handlar om att synliggöra om verksamheten nått upp till lokala 
verksamhetsplanen (LVP), de mål som finns i läroplanen för förskolan 98/10 och 
likabehandlingsplanen. Detta tas inte upp av alla deltagare i studien, vilket ger 
tankegångar i om de eventuellt inte anser att pedagogisk dokumentation är ett bra 
arbetssätt för att kunna synliggöra om verksamheten når upp till de mål som finns 
uppsatta. Svenning (2011) framhäver att pedagogiska dokumentationer kan vara 
vilseledande och ge felaktig information till förskollärare om barn. Detta kan vara en 
tanke hos förskolepersonal som ger dem grund för att inte lyfta fram användandet av 
pedagogisk dokumentation för att uppnå målen i Lpfö 98/10. 
 
Det framkommer också att en förskolepersonal menar att pedagogisk dokumentation 
ger möjlighet att få in många delar som framgår i Lpfö 98/10 gällande delaktighet 
och inflytande. Denne tar också upp att det ger förskolepersonalen möjligheten till 
tillfällen för dem att tillsammans diskutera och reflektera över saker i verksamheten, 
vilket även Lindö (2009) lyfter fram med att betona att pedagogiska 
dokumentationer som underlag för samtal och reflektion ska leda till en fortsatt 
planering i verksamheten. 
 
I Skolverket (2011) betonas det att arbeta med pedagogisk dokumentation kan den 
egna praktiken granskas och synliggöras för hur barnen utvecklas i relation till hur 
förskolan bidrar till barnens utveckling. Detta kan vara till fördel både för erfarna 
förskolepersonal men även för blivande förskollärare under det introduktions år som 
har tillkommit inför lärarlegitimationen. Detta eftersom kriterier utifrån Lpfö 98/10 
ska tillämpas genom dokumentation, reflektion, analys och diskussion under 
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introduktionen. Svenning (2011) lyfter fram att dokumentationer som utgångspunkt 
för reflektion och analys. Att få möjlighet till reflektion och diskussion i arbetslaget 
kan vara positivt och kan innebära att förskolepersonalen har möjligheten att 
utvecklas i sin arbetsroll och att samtalet mellan dem fungerar som ett stöd i arbetet. 
Det skulle vara av betydelse om alla förskolepersonal hade schemalagd tid för att ha 
dessa samtal med varandra för att på så sätt optimera arbetet. Pramling Samuelsson 
och Johansson (2003) nämner att med hjälp av pedagogiska dokumentationer som 
underlag för samtal och reflektion kan man komma fram till olika lösningar som 
gynnar barnens lärande.  
 
5.2.4 Problematik kring arbetssättet pedagogisk dokumentation 
Resultatet visar tydligt att alla deltagande i intervjuerna använder barnens alster som 
underlag i samtal med föräldrar för att de ska se sina barns utveckling och för att 
föräldrarna ska få insyn i verksamheten. Detta kan diskuteras om det är övervägande 
positivt eller negativt att ha detta som underlag för att visa föräldrarna barnens 
utveckling. Svenning (2011) tar upp om barnens medverkan i när pedagoger arbetar 
med barnens alster som utgångspunkt för samtal och reflektion. Svenning betonar att 
teckningar kanske inte betyder någonting för att barnen kan ha gett pedagogen ett 
underförstått svar som förväntas av de och att teckningen varken föreställer eller 
betyder någonting. Det kan likaväl bara vara en teckning där barnet bara har 
laborerat. Jag anser att om det är på det viset kan informationen om barnen vara 
vilseledande om förskolepersonalen själva har bestämt sig för vad de pedagogiska 
dokumentationerna visar och inte vad de i själva verket står för. Frågan är hur man 
ska komma runt detta då det är lätt för den mänskliga faktorn att påverka och vi har 
alla värderingar och tolkningar.  
 
Det ligger en problematik i att förskolepersonal ser tid till pedagogisk dokumentation 
tillsammans med barnen som en utmaning. De ser även en utmaning i att få kollegor 
att se fördelar med pedagogisk dokumentation för en mer samverkan med föräldrar. 
Detta kan indikera att de strävar efter tid för detta och att förskolepersonal vill 
utmana sig själva för att få tid till pedagogisk dokumentation. Däremot att få kollegor 
att se fördelar med pedagogisk dokumentation för en bättre samverkan med föräldrar 
kan signalera att dessa förskolepersonal har en motvilja till insyn i verksamheten. 
Vad det kan bero på kan väl diskuteras, kanske gör förskolepersonalen för lite med 
barnen eller också kanske gör de för mycket i sitt arbete med barnen och därigenom 
kanske föredrar att inte ha för stor yttre påverkan av vårdnadshavare på deras sätt att 
arbeta. 

Åberg och Lenz Taguchi (2007) menar att pedagoger alltid ska ha barnen som 
utgångspunkt i sitt pedagogiska arbete men att det inte går att bortse från att det är 
de vuxna som bestämmer i verksamheten lyfter författaren. Detta ser jag som ett 
problemområde då det endast var två av de intervjuade som lyfte fram att ha barnen 
som utgångspunkt i det pedagogiska arbetet. Det framkom även åsikter om att det var 
en utmaning att få tiden att räcka till för pedagogisk dokumentation tillsammans med 
barnen. Dessutom var det en utmaning att få kollegor att se fördelar med pedagogisk 
dokumentation för en samverkan med föräldrar för att visa vad de gör på förskolan 
tillsammans med barnen. Det framkom även tankar som att barnen eventuellt kan 
framstå och känna sig som ett objekt som hela tiden ska bli dokumenterat vilket kan 
ta över från det viktiga mötet med barnet. Lindgren och Sparrman(2003) lyfter fram 
att när pedagoger arbetar med pedagogisk dokumentation ska de ta hänsyn till etiska 
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principer genom att fråga barnen om de vill bli dokumenterade. Detta gör också 
Svenning (2011) som menar att man ska lyssna på barnen och höra barnens röst, det 
är inte förskolepersonalen som ska påvisa sin status och makt i verksamheten och gå 
över barnens egen vilja. Författaren lyfter också fram att det är viktigt att vi frågar 
barnen om de vill medverka i dokumentationerna som görs. Med detta i åtanke kan 
vara klokt tycker jag att informera vårdnadshavarna om barnens deltagande, varför, 
hur och vad dokumenteras och hur det senare förvaras. Detta är framför allt att 
fundera på dokumentationer som görs via bilder och videofilmer, vart de hamnar 
efter att användningsområdet är klart, vart de tar vägen så de inte hamnar i ”orätta” 
händer. En annan fundering är om förskolepersonalen väljer andra tillvägagångssätt 
för de barn i förskolan som har en skyddad identitet, tas det då hänsyn till det?   

Ytterligare en utmaning som framkom i studien var att arbeta systematiskt med 
pedagogisk dokumentation i samspel med barnen och en utmaning i att veta vad som 
ska fångas i de pedagogiska dokumentationerna. Svenning (2011) belyser att 
pedagoger kan vara ivriga att få fram vad de själva vill utifrån pedagogisk 
dokumentation med barnen och att om fokus läggs på en sak är det lätt att gå miste 
om annat som också dokumentation visar. Jag tycker det att det finns en positivitet i 
att förskolepersonal har viljan att utmana sig själv till att arbeta mer med pedagogisk 
dokumentation, då det även står i läroplanen att dokumentationer ska genomföras 
systematiskt för en gynnsam utveckling för barnen. Dessutom är det viktigt att ha 
med sig detta i sin ryggsäck och att försöka fånga allt som framkommer i de 
pedagogiska dokumentationerna för att få ut så mycket som möjligt av dem. En 
intervjuperson uppgav att pedagogisk dokumentation kan kännas som ett krav och 
ett stressmoment, vad detta beror på kan funders över kanske grundar sig denna 
känsla på otillräckliga kunskaper för vad pedagogisk dokumentation kan innebära. 
Förhoppningsvis kan denna studie inge andra synvinklar. 

5.3 Slutsatser 
Denna studie visar att pedagogisk dokumentation innebär för samtliga 
förskolepersonal att synliggöra barnens lärande och det pedagogiska arbetet med 
barnen för att analysera och följa barnens lärande och utvärdera hur förskolan ser till 
barnens möjligheter att lära. 
 
I studien framgår det även att förskolepersonal har lite olika arbetsmetoder på de tre 
förskolorna för hur de arbetar med pedagogisk dokumentation i praktiken. Den 
gemensamma nämnaren är att förskolepersonal med dokumentationer av olika slag 
använder det som utgångspunkt och underlag för samtal och reflektion, kollegor 
emellan eller mellan förskolepersonal och barn. Detta gör de för att bli medvetna om 
vart barnen befinner sig i sin utveckling och för att förskolepersonalen ska hitta mer 
utmaningar för barnen att utvecklas. I Lpfö 98/10 framgår det att förskolepersonal 
ska använda olika former av dokumentationer som ger insikt om förutsättningar för 
barns lärande och som gör det möjligt att följa barnens utvecklingsprocesser. Denna 
studie visar att det är få förskolepersonal som är osäkra hur de ska arbeta med 
pedagogisk dokumentation för att nå upp till det som står i Lpfö 98/10. Ytterligare en 
slutsats är att samtliga deltagare tycker att det är bra att använda pedagogisk 
dokumentation som underlag för samtal med vårdnadshavare om barnens utveckling 
och för en insyn i verksamheten.  
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Det framgår dock inte tydligt hur förskolepersonalen ser till att dokumentera 
regelmässigt. Det finns dock en av de intervjuade som betonar att de har en avsatt tid 
i veckan för att tillsammans i arbetslaget diskutera och reflektera över 
dokumentationer som gjorts veckan innan. I Lpfö 98/10 framgår det att arbetslaget 
ska fortlöpande och regelmässigt dokumentera och analysera, detta är något som det 
eventuellt bör arbetas mer med.  

5.4 Nya forskningsfrågor 
Att genomföra en studie på vad pedagogisk dokumentation innebär för lärare i 
grundskolan upp till årskurs 6 skulle vara intressant och i studien undersöka vad de 
ser för möjligheter, utmaningar och problemområden med pedagogisk 
dokumentation i förhållande till läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011.  

5.5 Pedagogisk relevans 
I Lpfö 98/10 framgår det att arbetslaget ska fortlöpande och regelmässigt 
dokumentera, analysera och följa varje barns lärande och utveckling samt utvärdera 
hur förskolan ser till barnens möjlighet att lära sig och utveckling i samstämmighet 
med de strävandemål och avsikter som uttrycks i Lpfö 98/10. Det framgår att 
förskolan ska använda olika former av dokumentationer som ger insikt om 
förutsättningar för barnens lärande och utveckling samt göra det möjligt att följa 
barnens utvecklingsprocesser inom olika målområden. Därför anses denna studie ha 
betydelse för vad pedagogisk dokumentation ger för möjligheter till lärande, vilka 
arbetsmetoder man kan välja att arbeta med och upplyser om olika problemområden 
inom ämnet. Detta är alla utmärkta punkter att ha i åtanke när man börjar med att 
arbeta med pedagogisk dokumentation.  
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Bilaga 1    Missivbrev 

 

Hej! 

Vi heter Maria Troyse och Rebecka Jansson och går vår sista termin på 

Lärarprogrammet med inriktning mot tidigare år på Mälardalens Högskola. Just nu 

skriver vi vårt examensarbete om förskollärares arbete med pedagogisk 

dokumentation. 

Syftet med vårt arbete är att undersöka vad pedagogisk dokumentation innebär för 

förskollärare, hur de arbetar med pedagogisk dokumentation i verksamheten och vad 

de ser för möjligheter och utmaningar med denna arbetsmetod. 

Vi är intresserade av att få intervjua dig kring pedagogisk dokumentation, då vi tror 

att du kan bidra med viktiga delar till vårt arbete. Vi tror att dina svar kommer att 

vara till stor nytta. Du är inte heller den enda som vi kommer att intervjua, vi 

kommer att intervjua ungefär 8 stycken förskollärare. Vi kommer att föra 

anteckningar och ljudupptagning under intervjusamtalet. Intervjun kommer att ta 

mellan 20-30min. De svar som vi kommer att få ifrån dig kommer att behandlas 

konfidentiellt. Ditt namn kommer inte att användas i vår rapport.  

Deltagandet i intervjun är inget tvång utan är helt frivilligt, du väljer själv om du vill 

delta. Även under intervjun kan du få avbryta ditt deltagande om det inte känns helt 

rätt. All data som samlas in under våra intervjuer kommer endast att användas till 

forskningsändamål. 

Meddela en av oss studenter om du vill delta i vårt examensarbete. 

Med vänliga hälsningar  

Maria Troyse och Rebecka Jansson

 

Kontakt: 
Maria Troyse 
Mte09001@student.mdh.se 
0768949972 
 
Rebecka Jansson  
Rjn09004@student.mdh.se 
0708437742 
 
Kontakt handledare: 
Anette Eriksson  
anette.eriksson@mdh.se 
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Akademin för utbildning, kultur och  

kommunikation 

 

kommunikation 

 

Bilaga 2  

 

Intervjuguide 

 

1. Hur länge har du arbetat inom förskola? 

 

2. Har du någon utbildning? I så fall vad för utbildning? 

 

3. Används pedagogisk dokumentation i förskolan?  

 

4.  Hur används pedagogisk dokumentation på förskolan?  

 

5. (Beroende på vad som svaras på fråga 4) varför används inte pedagogisk  

                 dokumentation? 

 

6. Vad anser du att pedagogisk dokumentation har för funktion på  

 förskolan?  

 

7. Vad ser du för möjligheter med pedagogisk dokumentation? 

 

8. Vad ser du för utmaningar med pedagogisk dokumentation? 

 

9. Vad innebär pedagogisk dokumentation för dig?  

 

10. Vad tycker du om pedagogisk dokumentation? 

 


