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Syftet med studien var att undersöka på vilket sätt förskollärare anser att de 
använder pedagogisk dokumentation i förskolans vardagliga verksamhet. Studien är 
kvalitativ och tio förskollärare från två förskolor intervjuades. Resultaten från 
intervjuerna var att pedagogisk dokumentation används för att synliggöra barnens 
lärande i förskolan. Förskollärarna beskrev att de kände sig trygga och professionella 
av att använda pedagogisk dokumentation. Barnen beskrevs av förskollärarna bli 
avcheckade med hjälp av pedagogisk dokumentation. Förskollärarna beskrev att för 
pedagogisk dokumentation fanns det många olika digitala verktyg men reflektion 
fanns inte med som verktyg för pedagogisk dokumentation. De slutsatser vi drog 
utifrån studien är att lärandet i verksamheten enligt förskollärarna synliggörs av 
pedagogisk dokumentation. Förskollärarna blir trygga och professionella av 
pedagogisk dokumentation.  Barnen blir bedömda med hjälp av pedagogisk 
dokumentation. De verktyg som används för pedagogisk dokumentation är digitala. 
Reflektion används inte som verktyg för pedagogisk dokumentation. 
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1 Inledning 
 

Pedagogisk dokumentation i förskolan kan beskrivas som en lyssnande pedagogik 
(Åberg & Lenz Taguchi 2005). Förskolläraren lyssnar då på hur barnen pratar om 
dokumentationen och försöker förstå hur barnen uppfattar dokumentationen. 
Utifrån lyssnandet kan arbetet utvecklas framåt av förskollärare och barn 
tillsammans (Åberg & Lenz Taguchi 2005). Elfström, Nilsson, Sterner och 
Wehner-Godée (2008) beskriver hur naturvetenskap och pedagogisk 
dokumentation passar bra ihop. De menar att naturvetenskap som ämne ofta har 
ett utforskande arbetssätt och att det stämmer väl överrens med hur pedagogisk 
dokumentation fungerar. Det blir ett naturligt driv framåt i utforskandet och 
lärandet när ämnet eller frågan som utforskas utgår från barnens intresse och 
frågor (Elfström et al. 2008). 

Utifrån vår tidigare erfarenhet vill vi visa ett exempel på pedagogisk 
dokumentation i förskolan. På en förskola uppkom spontant ett intresse i 
barngruppen om hajar. Barnen lekte haj så fort de fick tillfälle och pratade mycket 
om hajar. Intresset uppmärksammades av pedagogerna. Tillsammans med 
barnen utvecklade pedagogerna barnens intresse kring hajar och hajarnas liv. 
Barnen gjorde besök på bokbussen och lånade faktaböcker om hajar som lästes 
flitigt. Barnen klippte och ritade hajar. Barnen sjöng om hajar. Julkort 
tillverkades med hajar på med mera. Tillsammans skapade barn och pedagoger en 
stor vithaj som hängdes upp i taket i förskolans hall. Under hajen hängde en lång 
fakta text om hajar. Fakta texten hade barn och pedagoger arbetat fram 
gemensamt. Platsen under hajen i hallen blev ett ställe där barnen och 
pedagogerna samtalade om hajar. Allt arbete tillsammans med barnen blev 
kontinuerligt pedagogiskt dokumenterat och vidareutvecklat. Allt utforskande 
arbete knöts naturligtvis till förskolans läroplan (Skolverket 2010). 

Vi har tidigare upplevt pedagogisk dokumentation på olika sätt till exempel på 
den verksamhetsförlagda utbildningen, i arbete på förskola samt som föräldrar till 
barn i förskola. Vid de tillfällena har vi noterat att pedagogisk dokumentation 
tolkas eller används olika. Därför undrar vi hur pedagogisk dokumentation 
beskrivs och gestaltas av förskollärarna i förskolan idag. På vilket sätt beskriver 
förskollärarna pedagogisk dokumentations intåg i förskolans vardagliga 
verksamhet. Vilka värderingar lägger förskollärare i begreppet pedagogisk 
dokumentation för verksamheten i förskolan, barnen i verksamheten eller 
förskollärarna själva. 

Enligt förskolans reviderade läroplan (Skolverket 2010) har förskollärare 
huvudansvaret i arbetslaget för dokumentation av förskolans verksamhet. Det 
som ska dokumenteras innefattar pedagogisk verksamhet och det enskilda 
barnets lärande och utveckling. Dokumentationen av lärande och lärprocesser ska 
användas för analys för att utveckla och förbättra verksamheten men också främja 
barnets utveckling enligt läroplanen (Skolverket 2010). Pedagogisk 
dokumentation är ett arbetssätt för personal inom förskolan som kan användas 
för att synliggöra måluppfyllelse för hela verksamheten. Resultatet av 
dokumentationen kan användas för utvärdering och fortsatt utveckling av 



6 
 

förskolan (Skolverket 2010). Pedagogisk dokumentation ska också kunna 
användas för att bedöma verksamhetens pedagogiska kvalité men också för att 
kunna se eventuella utvecklingsbehov som kan finnas i verksamheten (Skolverket 
2012). Enligt Skolverket (2012) är pedagogisk dokumentation något som kan 
användas i det praktiska arbetet med förskolans reviderade läroplan (Skolverket 
2010) i verksamheten ute på förskolorna.  
 
Genom studien ville vi få mer förståelse om pedagogisk dokumentation i 
praktiken i vår kommande yrkesprofession. Studien kan också tänkas bidra med 
att belysa förskollärares syn på pedagogisk dokumentation som arbetsredskap och 
vilka verktyg förskollärare anser sig behöva för pedagogisk dokumentation. 

 

 
1.1 Syfte och problemställning 
 

Studien avser att undersöka hur förskollärare definierar, reflekterar kring samt på 
vilket sätt de beskriver sig använda pedagogisk dokumentation i den vardagliga 
förskoleverksamheten. 

• Vilken betydelse har pedagogisk dokumentation för verksamheten och 
yrkesrollen enligt förskollärarna? 

• Vilken betydelse anser förskollärare att pedagogisk dokumentation har för 
barnen som vistas i verksamheten? 

• Vilka verktyg anser förskollärare att de behöver för att genomföra 
pedagogisk dokumentation? 

 

 

1.2 Uppsatsens disposition 
 

Bakgrund till studien tas upp i kapitel två. Här presenteras först centrala begrepp och 
litteratur om pedagogisk dokumentation. Därefter redogörs för tidigare forskning om 
pedagogisk dokumentation från Sverige men även internationellt. Avslutningsvis 
kommer ett teoretiskt avsnitt.  Metod för studien kommer i kapitel tre. Här redogörs 
för hur vi valt att genomföra studien. Här beskrivs också studiens trovärdighet, 
analysförfarande och etiska aspekter. Resultatet av de tio intervjuerna presenteras i 
kapitel fyra. Resultatet är uppdelat i fem olika kategorier. Analys av resultatet från 
intervjuerna beskrivs i kapitel fem. Här analyseras resultatet med hjälp av litteratur, 
tidigare forskning och teori. Diskussion av analysen på resultatet av undersökningen 
finns i kapitel sex. I kapitel sex redogörs också för de slutsatser som gjorts samt 
förslag till fortsatt forskning. Avslutningsvis finns referenser och bilagor. 
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2 Bakgrund 
 

 

2.1 Begrepp 
 
Några begrepp återkommer i studien och är centrala i de forskningsfrågor studien 
försöker besvara. Här beskrivs och definieras de begrepp som förekommer i 
undersökningen. 

Pedagogisk dokumentation 
 
Pedagogisk dokumentation är en metod förskolläraren kan använda sig av i arbetet 
med barn i förskolan för att synliggöra barnens lärande. Förskolläraren ska då lyssna 
in, observera och dokumentera det som sker i barngruppen på förskolan. 
Dokumentationen kan också göras av barnen tillsammans med förskolläraren. 
Genom gemensam reflektion av dokumentationen i arbetslaget eller tillsammans 
med barnen kan riktningen på det fortsatta arbetet synliggöras. Pedagogisk 
dokumentation är dokumentation av en lärprocess inte dokumentation av ett resultat 
(Skolverket 2012). 
Enligt förskolans läroplan (Skolverket 2010) ska dokumentation ske regelbundet. 
Förskolläraren är ansvarig för att varje barns framsteg och lärande dokumenteras 
men också att verksamheten på förskolan dokumenteras (Skolverket 2010). 
 
 

Verksamhet 
 
Betydelsen av begreppet verksamhet i studien är förskola och den pedagogiska 
verksamhet samt omsorg som där bedrivs. Enligt läroplanen för förskolan 
(Skolverket 2010) ska verksamheten i förskolan vara lärorik, rolig och trygg. Barnen 
ska i förskolans erbjudas en bra pedagogisk verksamhet där lärande, omsorg och 
fostran hänger ihop (Skolverket 2010). 

 
Kvalitet 
 
Betydelsen av ordet kvalitet enligt Nationalencyklopedin (2014) är beskaffenhet eller 
egenskap. Betydelsen av ordet i studien kan sägas vara densamma men än mer 
förtydligat som vilken beskaffenhet eller egenskap som förskolan har eller får genom 
att använda sig av pedagogisk dokumentation. Enligt läroplanen för förskolan 
(Skolverket 2010) ska förskolans kvalitet regelbundet dokumenteras och utvärderas. 
Kvaliteten på verksamheten i förskolan ska genom utvärderingen bli bättre. 
Resultatet av utvärderingen ska ge barnen bättre möjligheter till lärande och 
framsteg i deras utveckling (Skolverket 2010). 
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2.2 Litteratur - vad är pedagogisk dokumentation 
 

Här redogör vi för litteratur som är relevant för de forskningsfrågor vi ämnar 
undersöka. Vi vill i litteratur delen också ge en beskrivning av pedagogisk 
dokumentation i förskolan. 

I förskolans läroplan (Skolverket 2010) beskrivs att förskolans kvalitet regelbundet 
ska dokumenteras. Verksamheten som bedrivs där ska vidareutvecklas och förbättras 
genom den utvärdering som görs av och genom det dokumenterade materialet. Enligt 
förskolans läroplan (Skolverket 2010) ska barnens utveckling och barnens lärande 
men också kunskapen om hur barnen uppfattar verksamheten dokumenteras. Hur 
barnen uppfattar verksamheten är hur barnens intressen, åsikter samt lust att lära 
fångas upp av förskollärarna för att sedan införlivas i den vardagliga verksamheten 
på förskolan. Alla olika mål som beskrivs i läroplanen (Skolverket 2010) ska också 
inkluderas i dokumentationen. 
Meningen med utvärderingen av dokumentationen är att utvärderingen ska förbättra 
förskolans verksamhet som helhet för att därigenom ge barnen som vistas där goda 
möjligheter till lärande och utveckling. Analysen av dokumentationen ska också 
enligt läroplanen (Skolverket 2010) synliggöra de områden som förskolan behöver 
arbeta mer med. De riktlinjer som läroplanen anger för området om utvärdering och 
utveckling är det förskolläraren som har ett huvudansvar för att se till att det 
genomförs på ett bra sätt (Skolverket 2010). 

Enligt Skolverket i stödmaterialet Uppföljning, utvärdering och utveckling i 
förskolan – pedagogisk dokumentation (2012) är pedagogisk dokumentation ett 
arbetsverktyg som personal i förskolan kan använda sig av för att granska den egna 
verksamheten i förskolan.  Pedagogisk dokumentation kan användas för att 
synliggöra hur barnen lär sig i lärprocesserna. Pedagogisk dokumentation kan också 
användas för att se hur verksamheten i sig uppfyller målen som finns för 
verksamheten samt att upptäcka vilka utvecklingsbehov som kan finnas för 
verksamheten. Det beskrivs också att pedagogisk dokumentation är sammankopplad 
med ett speciellt pedagogiskt tänkande.  Förskolläraren ska lyssna in vad som sker i 
barngruppen och fånga upp intressen eller händelser och arbeta vidare med det 
tillsammans med barnen. Förskolläraren ska alltså inte ha en förutbestämd tanke 
med vad som ska arbetas med. Pedagogisk dokumentation kan ses som en metod för 
kvalitetskontroll för hela förskolan enligt Skolverket (2012). Enligt Skolverket (2012) 
behöver pedagogisk dokumentation plats och tid om pedagogisk dokumentation ska 
fungera tillfredsställande. Förskollärarna behöver utrymme för att reflektera i 
vardagen på förskolan.  Tid för reflektion i arbetslagen men också tid för reflektion 
tillsammans med barnen som vistas i verksamheten behövs. Samspelet mellan 
människor det vill säga samspelet mellan förskollärare och barn, att lära 
tillsammans, lyfts fram som en viktig aspekt i arbetet med den pedagogiska 
dokumentationen (Skolverket 2012). 

Enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) har pedagogisk dokumentation 
uppmuntrats genom Reggio Emilia förskolorna i Italien där dokumentation har en 
viktig roll i barns lärprocesser. Enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2009)  
finns två anledningar till att förskollärarna ska dokumentera.  Förskollärarna kan 
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påverka och se barnens lärande och utveckling och att förskollärarna kan se och 
påverka utvecklingen i verksamheten på förskolan. Sheridan och Pramling 
Samuelsson (2009) menar att idag på förskolorna satsas stort på 
kompetensutveckling och mycket på teknisk utrustning för att stärka barns lärande. 
Förskollärarna får mycket stor hjälp av datorer, kameror och videokameror. Genom 
dokumentation blir det synliggjort vad barnen finner kunskap om. 

Desto mer en förskollärare kan se och tolka, ju bättre dokumentation kan 
förskolläraren få om barnens lärande och intressen. Det är viktigt menar Sheridan 
och Pramling Samuelsson (2009) att veta vad dokumentationen ska användas till. 
Författarna menar att dokumentationen ofta blir en slutprodukt, inte en ”dörr” till ett 
lärande.  Det är bra att förskollärarna har en kunskap om att analysera vad de har fått 
fram i dokumentationen och sen kunna dra slutsatser av det. Förskollärarna ska även 
kunna utmana barnen vidare och höja kvaliteten på förskolan genom att förhålla sig 
till dokumentationen på det här sättet. Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) 
menar att slutsatserna i utvärderingen av verksamheten ska förskollärarna använda i 
syfte att förbättra verksamheten. 
 

Dokumentationsprocessen kan även barnen få vara delaktiga i. Enligt Sheridan och 
Pramling Samuelsson (2009) kan då barnens uttryck av dokumentationen komma 
fram och bli synligt. Det betyder enligt dem att förskolläraren kan ge barnen kameran 
när de är på utflykt då får barnen ta kort på det som de tycker om och som barnen 
tycker är meningsfullt. Förskollärarna kan också låta barnen få berätta om sig själva 
och genom det har barnen bestämt vad som ska stå skrivet i en dokumentation. 
Genom att barnen får vara med i dokumentationen får de sina röster hörda och även 
deras värld blir synlig. Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) menar vidare att i 
det vardagliga kvalitetsarbetet kan förskollärarna reflektera utifrån barnen vad 
barnen ska utveckla sitt kunnande om. Förskollärarna gör det möjligt genom att ha 
olika aktiviteter och utmana barnen. Genom dokumentationer kan förskollärarna se 
vad som gick bra och vad gick mindre bra. Enligt Sheridan och Pramling Samuelsson 
(2009) kan förskollärarna under reflektionstiden se vad de behöver förbättra till 
nästa gång. 

 

2.3 Forskning om pedagogisk dokumentation i ett svenskt 
perspektiv 
 

Här beskrivs den tidigare svenska forskning som har relevans för studiens 
forskningsfrågor och syfte. Två olika spår har kommit fram vid genomläsningen av 
forskningen. Ett spår är att några forskare har ett mer positivt förhållningssätt till 
pedagogisk dokumentation och menar att pedagogisk dokumentation är ett 
användbart sätt att arbeta på i förskolan.  Det andra spåret är att några forskare har 
ett mer kritiskt förhållningssätt till pedagogisk dokumentation och menar att 
problem uppkommer av att använda pedagogisk dokumentation i förskolan. 

Bjervås beskriver i sin avhandling Samtal om barn och pedagogisk dokumentation 
som bedömningspraktik i förskolan (2011) hur två arbetslag från två olika förskolor 
och förskollärarna som ingår där pratar om pedagogisk dokumentation de gjort. 
Samtalen som Bjervås (2011) följde är de samtal som skedde under förskollärarnas 
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planeringstid. Det var totalt tio förskollärare uppdelade i två grupper som hon följde 
under flera planeringsmöten under ett halvt år. Bjervås (2011) spelade in lärarna 
under mötena. 
Bjervås (2011) studie undersökte hur lärare pratar om barn under sina 
planeringsmöten. Vidare ville hon undersöka hur barnen bedömdes under dessa 
samtal om pedagogisk dokumentation men också hur förskollärarna samtalade om 
pedagogisk dokumentation i förhållande till de dokumenterade barnen. 

De slutsatser hon drar är att pedagogisk dokumentation används för att bedöma 
barnen och deras förmågor vad de har kunskap om och kan. Förskollärarna ser 
pedagogisk dokumentation som ett verktyg som hjälper barnen att använda den 
kompetens de redan har. Förskollärarna anser att barnen i studien är både 
kompetenta men också begränsade. Förskollärarna ser barnens ålder som avgörande 
för samtal om pedagogisk dokumentation. Förskollärarna försökte förstå barnen i 
förhållande till dokumentationen som barnen hade gjort. När barnens aktiviteter 
dokumenteras menade förskollärarna att de kunde störa barnen i deras process, det 
ansågs kunna bli ett kritiskt ögonblick. Förskollärarna menade att pedagogisk 
dokumentation erbjuder fler fördelar än nackdelar för barnen som deltar i 
genomförandet av den. Förskollärarna gav också uttryck för att när de tillsammans 
samtalade om pedagogisk dokumentation gav det en positiv mening av sammanhang 
att träffas och reflektera med kollegor.(Bjervås 2011) 

I Elisabeth Lindgren Eneflos licentiatuppsats Dokumentationens dilemman - 
förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation (2014) granskade hon åtta 
förskollärare som träffades i en forskningscirkel några gånger under 1 år och ville på 
så sätt komma åt vad förskollärare uttryckte när de samtalade om pedagogisk 
dokumentation. Hon undersökte vilket innehåll samtalen hade och hur uttrycktes 
innehållet av förskollärarna. Förskollärarna gav uttryck för att det var förskolans 
läroplans mål (Skolverket 2010) som skulle synliggöras. Närmare bestämt 
strävansmålen för de olika ämnen som är representerade där. Förskollärarna 
beskriver också att de kan fånga upp barnens intresse och utmana barnen mer eller 
att barns intresse kan smitta av sig på andra barn. Studien beskriver också att 
förskollärare måste styra in barnen mot vissa ämnen i läroplanen för att barnen ska 
få kunskap om ämnena. Då menas att förskolläraren ska hjälpa barnet att utvecklas 
och lära. Förskollärarna i Lindgren Eneflos (2014) studie menade att det som 
dokumenterades skulle vara i relation till läroplanens mål. Tydligast framträdde 
målen i naturvetenskap, teknik och matematik som viktiga att dokumentera. Vidare 
menar förskollärarna i studien att pedagogisk dokumentation är bra som ett underlag 
till samtal med föräldrar men också som underlag för utvärdering och förbättring av 
verksamheten på förskolan.  

De dilemman med pedagogisk dokumentation som Lindgren Eneflos (2014) studie 
lyfter fram är vilka ideologiska ställningstagande som förskollärarna gör när de talar 
om lärande och hur det går till när det dokumenteras. Det ena sättet är om 
förskolläraren undervisar och ger barnet verktyg för att utforska ett ämne själv och 
att förskolläraren är en medforskare till barnets lärprocess och utmanar barnet 
genom att knyta an till barnets intresse av ämnet. Förskolläraren har inte 
förutbestämt hur ett ämne ska utforskas vidare om utan är med på att vägen dit är 
oförutsedd och en lärprocess i sig. 
Det andra sättet beskrivs som att förskolläraren har bestämt vad barnen ska lära och 
hur. Barnens utmanas genom att förskolläraren utgår från vad barn kan eller inte och 
går vidare därifrån i planeringen av arbetet. I detta fall är förskolläraren också en 
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medforskare men har ett fokus på en viss kunskap och stödjer på så vis barnet i den 
riktningen. Dilemmat enligt Lindgren Eneflo (2014) är om dokumentationen ska vara 
lärprocessen eller resultatet. Förskollärarna i studien vill dokumentera båda sätten. 
Förskollärarna i studien menar att de vill dokumentera barnens utforskande men 
också kunskapsinnehållet i förskolans verksamhet. Lindgren Eneflo (2014) beskriver 
att för förskollärarna är vilket sätt som är det rätta sättet att genomföra 
dokumentation en svårighet. 

Elfström har i sin doktorsavhandling Uppföljning och utvärdering för förändring - 
pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och 
systematiskt kvalitetsarbete i förskolan (2013) undersökt om pedagogisk 
dokumentation kan vara ett bra verktyg för regelbunden utveckling av kvalitén på 
verksamheten i förskolan. 
Studien undersökte användandet av individuella utvecklingsplaner i förskolan som 
var ett verktyg för utvärdering som användes en del i början av 2000-talet. De 
individuella utvecklingsplanerna ansågs vara bra för att visa barnens individuella 
lärande och utveckling, identifiera de barn med svårigheter samt att övergången till 
förskoleklass skulle bli bra för barnet (Elfström 2013). Individuella 
utvecklingsplanerna fångade endast det individuella vad gäller motoriska färdigheter, 
språket och självständigheten hos barnet vad gäller till exempel att kunna klä på sig 
själv. Det som saknades och inte synliggjordes var målområdena i förskolans läroplan 
kring till exempel estetiska uttryckssätt eller matematik. Studien beskrev också att 
inte samspel och lärprocesser i barngruppen synliggjordes av de individuella 
utvecklingsplanerna (Elfström 2013). 

Vidare undersökte Elfström (2013) hur pedagogisk dokumentation kan fungera i 
förskolan eftersom pedagogisk dokumentation anses fånga gemensamma och 
individuella lärprocesser, verksamhetens innehåll och organisation. Hon menar att 
verksamhetens hela innehåll blir mer fokuserat och synliggjort av pedagogisk 
dokumentation. Under ett år gjordes fältstudier på en förskola och då studerades en 
barngrupp och de pedagoger som arbetade där. Förskolan som valdes ut var en 
förskola som ansågs ha kommit en bit på väg i arbetet med pedagogisk 
dokumentation. Elfström (2013) drog slutsatserna att pedagogisk dokumentation kan 
användas för att utveckla verksamheten och regelbundet följa upp det pedagogiska 
arbetet som sker där. Hon betonar att pedagogisk dokumentation tar tid av 
förskollärarna i verksamheten och kan vara krävande att genomföra.  Det måste 
finnas en förståelse för teorier och filosofi som ligger till grund för reflektion och 
analys i pedagogisk dokumentation. Förskollärarna behöver kunskap om att 
dokumentera, kunskap om digital teknik men också metoder för att dokumentera. 
Det måste också finnas plats i verksamhetens organisation om pedagogisk 
dokumentation ska användas till exempel tid för reflektion i arbetslaget. Det som kan 
hända om tid och kunskap eller förförståelse inte finns är att pedagogisk 
dokumentation enbart blir en teknik.(Elfström 2013) 

Emilsson och Pramling Samuelsson (2014) undersökte i en studie kommunikation 
mellan förskollärare och barn i dokumentations situationer. Författarna vill också se 
vad det är förskollärarna dokumenterar. Deras studie visar att förskollärarna inte är 
tysta observatörer som bara ser på barnen och deras aktivitet. Förskollärarna är inte 
heller ivriga förespråkare av någon särskild upptäckt barnen gör. Förskollärarna 
uppmärksammar inte vad barnen upplever. Det är i huvudsak barnens prestationer 
som blir dokumenterade av förskollärarna. Förskollärarna i deras studie ger uttryck 
för att kommunikationen med barnen är abstrakt och har en strategisk karaktär. De 
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dokumentationssituationer som deras studie undersöker är inriktade på 
kommunikationen från förskollärare till barn. Förskollärarna vill att barnen ska se, 
göra eller undersöka specifika ting eller ämnen. En tolkning som Emilsson och 
Pramling Samuelsson (2014) gör är att förskollärarna guidar barnen i den riktning 
förskollärarna vill, mot det ämne de vill att barnen ska lära om. Författarna resonerar 
också kring att pedagogisk dokumentation ska lyfta barnens gemensamma lärande 
men i studien visar det sig att det endast är individuellt lärande som lyfts. 
 

Lindgren (2012) har undersökt hur barnen deltar i dokumenterandet i förskolan och 
då mer specifikt barnens roll i digital dokumentation. Hon använde sig av bloggtexter 
som förskollärare skrev när de deltog i en distanskurs på universitetet om pedagogisk 
dokumentation. Förskollärarna beskrev i bloggtexterna hur de arbetade med 
pedagogisk dokumentation på sina förskolor. Bloggtexterna berörde olika områden 
inom ämnet pedagogisk dokumentation till exempel ”reflektionsrummet” och 
”dokumentera mera”. Bloggtexterna använde Lindgren (2012) i sin analys. Hon lyfter 
de etiska aspekterna i dokumenterandet. Hur barnen är representerade i 
dokumenterandet och om barnen är subjekt som observeras eller om barnen tillåts 
delta i dokumenterandet. Det framkom att pedagogisk dokumentation är mycket 
viktig för förskollärarna i deras profession. Deltagarna på kursen tyckte att 
dokumentationen fick större betydelse och mer mening. Förskollärarna menade att 
de fick mer kunskap om barnens lärprocesser och intressen av att använda 
pedagogisk dokumentation.  Dokumentationsprocessen var barnen involverade i på 
olika sätt beskrev förskollärarna i studien men för de mesta blev barnen observerade 
som subjekt. Barnen deltog inte i genomförandet av dokumentationen menade 
Lindgren (2012). 

 

2.4 Forskning om pedagogisk dokumentation i ett 
internationellt perspektiv 
 

Här beskrivs tre studier som har gjorts utanför Sverige. Studierna har relevans för 
den här studiens forskningsfrågor och syfte. 

Buldu (2010) undersökte värdet av att använda pedagogisk dokumentation som 
bedömnings verktyg i förskolan i Förenade Arabemiraten. Landet i sig har många 
olika kulturer, språk och folkslag. Enligt Buldu (2010) kan mångfald vara en 
utmaning för förskolan eftersom barnen i förskolan som studien undersökte hade ett 
annat modersmål än engelska. Engelska var det språk som användes i förskolan i 
Förenade Arabemiraten. Buldu (2010) menar att barn har rätt till en bra förskola 
men att det inte finns mycket bedömnings tekniker att använda sig av för förskolan. 
Buldu (2010) menar tekniker eller metoder för att synliggöra den pedagogiska 
verksamhet och aktivitet som sker i förskolan han avser då barnens lärande. Buldu 
(2010) anser att pedagogisk dokumentation är en på många sätt användbar metod för 
förskolan eftersom den enligt honom synliggör lärandet som sker i förskolan. 
Pedagogisk dokumentation är enligt studien bra och informativ för undervisningen i 
förskolan.  Förskollärarnas samtal och reflektion om pedagogisk dokumentation 
skapar en professionell lärargemenskap. Kommunikationen och dialogen med 
barnens föräldrar ansågs också bli förbättrad av att använda pedagogisk 
dokumentation. Lärarna i studien ansåg att det tog mycket tid i anspråk att 
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genomföra pedagogisk dokumentation. Vidare beskrev lärarna i studien hur de såg 
att barnens lärande förbättrades av att använda pedagogisk dokumentation (Buldu 
2010). 

Piccio, Giovanni, Mayer och Musatti (2012) har i sin forskning undersökt betydelsen 
av och analysen av dokumentation i ”nido” (förskola för 1-3 åringar i Italien). De 
utvecklade nya dokumentationstekniker och samarbetade med lärare som arbetade 
på de nido som deltog i studien för att testa samt utveckla 
dokumentationsteknikerna. Piccio et al.(2012) tog fram en guide för hur lärarna 
skulle dokumentera. Där framgick att det var verksamheten på nido som skulle 
dokumenteras och inte enskilda barn. Lärarna som deltog i studien gav uttryck för att 
det var bra med en guide för dokumentationen. Det gav lärarna ett tydligare syfte 
med varför och vad de skulle observera och dokumentera. Lärarna menade också att 
deras dokumenterande synliggjorde vad de gjort i verksamheten vilket i sig gav 
lärarna ett mer pedagogiskt värde. Den systematiska dokumentationen hjälpte 
lärarna att fånga upp processer till exempel barns lärande så att lärarna sedan kunde 
till exempel förändra i lärandemiljön så barnen utmanades mer. Lärarna i studien 
menade att systematisk dokumentation hjälpte dem att bli mer medvetna om den 
röda tråden i det pedagogiska arbetet. Lärarna ansåg att gemensam reflektion en 
gång varje vecka stärkte det pedagogiska arbetet. De resultat som studien också gav 
var att systematisk dokumentation av verksamheten samt gemensam reflektion av 
verksamheten ökade lärarnas professionalitet. (Piccio et al. 2012) 

Parnell och Bartlett (2012) har undersökt hur digital teknik har förändrat hur 
dokumenterandet går till i förskolan och skolans tidigare år i USA. De menar att 
användandet av smarta telefoner och lärplattor gör att dokumenterandet går snabbt 
idag. Lärare kan få ut digital dokumentation till föräldrar via bloggar eller mail på ett 
klick. Digitalt dokumenterande för barnen innebär att barnen kan reflektera över vad 
barnen gjort och lärt sig. Vidare menar de att digitalt dokumenterande och 
reflektionen av dokumentationen förtydligar för lärare och föräldrar vad och hur 
barnen lär sig. Parnell och Bartlett (2012) framhåller att digital teknik har förändrat 
dokumenterandet mycket i förskolan och skolan och att mer forskning behövs inom 
ämnet. En farhåga de har är att lärare distanserar eller fjärmar sig från barnen och 
bara dokumenterar lärande. Forskarna menar att interagerandet och samspelet 
lärare-barn kan bli lidande av för mycket digital dokumentation (Parnell & Bartlett 
2012).  

 
 

 2.5 Teori 
 

Teorin för den här studien tar stöd i Lenz Taguchis (2012, 2013) tankar om 
pedagogisk dokumentation och dess betydelse för förskolan och barnets lärprocess. 
Pedagogisk dokumentation har sitt ursprung i förskolorna i den italienska staden 
Reggio Emilia. Lenz Taguchi (2013) menar att pedagogisk dokumentation skiljer sig 
från dokumentation. Betydelsen av pedagogisk dokumentation är att ämnet eller 
händelsen som dokumenterats kring samtalas och reflekteras om. Samtalen och 
reflektionerna kan ske med endast förskollärare men också och gärna tillsammans 
med barnen. Dokumentationen blir pedagogisk när dokumentationen blir reflekterad 
över och samtalad om. Enligt Lenz Taguchi (2013) sker då en förändring av synen på 
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dokumentationen. Det som framkommer i reflektionen spelar en roll för hur det 
fortsatta arbetet med det ämne eller den händelse som dokumenterats om kommer 
fortsätta eller gå vidare. Ett ord som brukar användas i beskrivningar av pedagogisk 
dokumentation som arbetssätt är att den är prospektiv. Betydelsen av prospektiv är 
framåtsyftande att dokumentationen förändrar hur det fortsatta arbetet blir. 
Pedagogisk dokumentation bygger på att det dokumenterade blir reflekterat över och 
då ställs frågor eller funderingar framkommer vilket i sin tur gör att arbetet går 
vidare (Lenz Taguchi 2013).  Det sker en förändring i synen på dokumentationen när 
reflektionen görs och då synliggörs nya infallsvinklar eller intresseområden för barn 
och pedagoger att tillsammans utforska vidare om. Pedagogisk dokumentation är ett 
aktivt sätt att arbeta eftersom det är lärprocessen som driver arbetet framåt(Lenz 
Taguchi 2013). Lärprocessen som sker när dokumentationen reflekteras över och nya 
infallsvinklar på utforskande kommer fram. Lärprocessen synliggör också barnens 
lärande som hela tiden sker och utvecklas. Lenz Taguchi (2013) menar också att när 
en förskollärare använder sig av pedagogisk dokumentation för att få in en process av 
lärande är det både för barnen och för sitt eget arbete förskolläraren vill utveckla. Det 
är ett förändringsarbete som aldrig tar slut och som ständigt utvecklar verksamheten. 
(Lenz Taguchi 2013) 

Lenz Taguchi (2012) beskriver ett tänkande om lärande där vår förståelse av lärande 
är en produkt av flera aktörer eller agenter. Hon menar att aktör eller agent har 
samma betydelse i pedagogisk dokumentation och lärprocessen som sker när vi lär. 
Flera aktörer eller agenter samverkar för att det ska ske ett lärande. Då ger Lenz 
Taguchi (2012) som exempel på aktör eller agent ett rum, en plats att sitta på eller ett 
ämne att arbeta med och hur länge ämnet ska arbetas med. Hon menar att allt som 
finns med i en lärsituation påverkar oss och hur vi lär. Det som är ett lärande av 
resultatet samspelar med många aktiva agenter som är inblandade. Hon menar att en 
pedagogisk dokumentation som aktiv agent har betydelsen att av det förändrar 
synsättet på oss. Det är inte bara barnen och lärandet utan också hur förskollärarna 
jobbar med barnen samt hur miljön är utformad som spelar en aktiv roll (Lenz 
Taguchi 2012). Lenz Taguchi (2012) framhåller att det är i mötet mellan alla olika 
aktörer eller agenter både mänskliga och rumsliga som en förändring i lärandet sker. 

Sammanfattningsvis menar Lenz Taguchi (2012,2013) att pedagogisk dokumentation 
är dokumentation av en pågående lärprocess. Reflektion är en viktig del i 
lärprocessen för i reflektionen och samtalen i reflektionen sker en förändring. Då kan 
nya infallsvinklar och riktningar på vad som ska utforskas vidare tas ut. Hur 
verksamheten och miljön i verksamheten är utformad påverkar lärprocessen enligt 
henne. Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare definierar, reflekterar kring 
samt på vilket sätt det beskriver sig använda pedagogisk dokumentation i den 
vardagliga förskoleverksamheten. Då avses beskrivningar, definitioner och 
reflektioner av lärprocesser, aktörer eller agenter samt prospektivt arbetssätt som 
förskollärare berättar om från sin förskolevardag.   



15 
 

 

3 Metod 
 
3.1 Forskningsstrategi 
 

Studien har en kvalitativ forskningsansats (Bryman 2011). Enligt Bryman (2011) är 
innebörden av en kvalitativ forskningsansats att undersökningen syftar till att skapa 
en fördjupad förståelse av det ämne som undersöks. Det betyder att den här studien 
syftar till att undersöka och belysa hur pedagogisk dokumentation uppfattas av 
förskollärare samt synliggöra och skapa förståelse för hur förskollärare ute i 
praktiken definierar och beskriver pedagogisk dokumentation. 

 

 

3.2 Forskningsmetod 
 

Metoden för den här kvalitativa studien har varit att göra ett tvärsnitt (Bryman 2011) 
från två förskolor i Mälardalsregionen. Tvärsnitt som metod betyder enligt Bryman 
(2011) att en studie undersöker hur det är just nu, ett tvärsnitt görs vid ett tillfälle. 
Den här studien undersöker hur pedagogisk dokumentation uppfattas av 
förskollärare på två förskolor just nu. Metoden för insamlande av data var 
semistrukturerade intervjuer (Bryman 2011) som är ett flexibelt sätt att intervjua 
eftersom vissa frågor är förutbestämda men att andra frågor också kan komma att 
ställas om informanten har något särskilt att berätta om som kan vara av värde för 
studien. Det har inneburit att intervjuerna har haft samma frågor och teman (bilaga 
2) men att intervjusituationerna varit flexibla. Det i sin tur har betytt att frågorna har 
kommit i olika ordning under intervjuerna men alla har fått svara på samma frågor. 
Informanterna har också uppmuntras av intervjuarna att berätta om eventuella egna 
intressen eller tankar om pedagogisk dokumentation som studien undersökte. 
Information om fördjupningar, tankar eller speciella intressen kunde vara av 
betydelse för studien(Bryman 2011). Intervjuerna har spelats in med hjälp av 
smarttelefon eller lärplatta. Därefter transkriberades det inspelade materialet. 

 

3.3 Urval 
 

För studien har ett målinriktat urval (Bryman 2011) gjorts. De två förskolor vi valt ut 
använder sig av pedagogisk dokumentation i sin verksamhet. Urvalet är också ett 
bekvämlighetsurval (Bryman 2011) för att de förskolor som valts ut befinner sig i 
Mälardalsregionen vilket är en förutsättning för att informationen har kunnat samlas 
in snabbt eftersom studien genomförs under en mycket begränsad tid. Antalet 
intervjuer blev fem för varje förskola det vill säga tio stycken totalt. 
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3.4 Genomförande 
 

Ett missivbrev (bilaga 1) skickades först ut till varje förskolas chef.  Därefter 
informerades informanterna muntligen via besök eller telefonsamtal. Vid besöken 
och efter telefonsamtalen fick informanterna ta del av missivbrevet i hand eller via 
mail. Missivbrevet fick varje informant läsa igenom en extra gång före intervjuerna 
och därefter skrev de under och godkände att delta. Åtta intervjuer genomfördes i 
samtalsrum på respektive förskola. En intervju genomfördes på en förskoleavdelning 
och en på en förskolas kontor. Sammanlagt tio intervjuer, fem på varje förskola. 
Intervjuerna genomfördes en och en. Vi intervjuade fem förskollärare var. Varje 
intervju pågick cirka 30 minuter. Intervjuerna spelades in med hjälp av smarttelefon 
eller lärplatta. Därefter transkriberades alla intervjuer. Det sammanställda resultatet 
analyserades med hjälp av litteratur, tidigare forskning och teori.  

 

3.5 Trovärdighet 
 

Trovärdigheten på en undersökning är enligt Bryman (2011) hur en forskare 
beskriver den sociala verklighet som beskrivs i studien samt att forskning eller 
undersökning genomförs efter de regler som finns. Trovärdigheten för den här 
studien kan ses som att den beskriver hur pedagogisk dokumentation uppfattas på de 
aktuella förskolorna. Studien kan ses som trovärdig vad gäller förskolorna men kan 
kanske inte ses som generellt trovärdig för alla förskolor i Mälardalsregionen. 
Studiens pålitlighet som enligt Bryman (2011) definieras som att om en undersökning 
eller studie upprepas kan den få ett liknande resultat. Den här studien kan sägas vara 
pålitlig vad gäller att synliggöra hur pedagogisk dokumentation uppfattas på de två 
förskolorna just nu.  
Överförbarheten som enligt Bryman (2011) har betydelsen av att resultatet ska kunna 
överföras på andra förskolor kan här inte göras eftersom ingen förskola är den andra 
lik. Det kan dock sägas att vissa likheter också kan finnas mellan olika förskolor 
därför kan viss överförbarhet finnas. 
Vi har som intervjuare lite olika förförståelse av pedagogisk dokumentation som vi 
redogör för här: 
Emma har erfarenhet av pedagogisk dokumentation från den verksamhet förlagda 
utbildningen samt som förälder till barn i förskolan. Hon har ett intresse av 
pedagogisk dokumentation inför sin kommande yrkesroll som förskollärare. 
Carita är fritidspedagog och har erfarenhet av pedagogisk dokumentation eftersom 
hon till vardags arbetar på en förskola i Västerås. Hon bygger på sin tidigare examen 
till en förskollärarexamen för att få legitimation för att fortsätta arbeta i förskolan. 
Vi har inte berättat för informanterna om våra tankar eller åsikter om pedagogisk 
dokumentation inför intervjuerna eftersom det hade kunnat påverka informanternas 
svar. Då hade informanterna kanske svarat vad de trodde vi ville höra och därmed 
hade trovärdigheten av studien påverkats. Vi har endast berättat att vi ville veta allt 
om informanternas tankar kring pedagogisk dokumentation. 
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3.6 Analysförfarande 
 

Det insamlade materialet har tematiskt analyserats vilket innebär att det insamlade 
textmaterialet i en kvalitativ studie noggrant läses igenom ett flertal gånger (Bryman 
2011). Vid genomläsningarna struktureras textmaterialet upp i teman eller 
kategorier. När teman eller kategorier söks i textmaterialet ska den som gör analysen 
leta efter likheter och skillnader, nyanser, återkommande teman eller ord, 
repetitioner eller saknade data.(Bryman 2011) 
För den här studien om pedagogisk dokumentation har det betytt att det 
transkriberade textmaterialet från de 10 intervjuerna har lästs igenom noggrant flera 
gånger. Under genomläsningarna har vi sökt efter likheter och olikheter, repetitioner, 
teman eller nyanser som återkommer samt eventuella saknade data. Ur de kategorier 
och teman som framkommit efter genomläsning har vi sedan sökt svar på våra 
forskningsfrågor. Vi har haft teorin om pedagogisk dokumentation enligt Lenz 
Taguchi (2012, 2013) som riktning och stöd när svar på forskningsfrågorna söktes. 
Det vill säga vi har sökt efter förskollärarnas definitioner, reflektioner och 
beskrivningar av barns lärprocesser. Vi har också sökt efter förskollärarnas 
definitioner, reflektioner och beskrivningar av ett aktivt prospektivt arbetssätt där 
flera olika aktörer samverkar. 

 
3.7 Etiska aspekter 
 

De forskningsetiska aspekterna om god forskningssed som Vetenskapsrådet tagit 
fram har följts (Vetenskapsrådet [VR], 2011). Där ingår fyra etiska principer: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Bryman (2011) beskriver också de fyra etiska principerna som viktiga att följa i 
forskning samt i studier som den här. 
För studien har det inneburit att inför insamlandet av data kontaktades förskolorna 
samt förskolecheferna först via telefon eller besök och gavs då information 
muntligen. På den ena förskolan delades missivbrev (bilaga 1) ut vid detta tillfälle. 
Den andra förskolan fick missivbrevet skickat till sig på mail.  Missivbrevet 
informerade de tänkta informanterna om att deras deltagende var frivilligt samt att 
förskolorna är anonyma det vill säga förskolornas namn är påhittade. Förskollärarna 
som är informanter i studien fick också de påhittade namn. Alla fyra etiska 
principer(Bryman 2011; VR 2011) beskrevs i missivbrevet (bilaga 1). 
Det material som spelades in vid intervjuerna raderades efter att det transkriberats. 
Det är endast vi som har använt materialet för studien ingen annan. Den färdiga 
uppsatsen kommer att publiceras på DIVA vilket de deltagande förskolorna är 
informerade om. 
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4 Resultat 
 

De förskollärare som blev intervjuade var från två olika förskolor. Namnen på 
förskolorna samt förskollärarna är fiktiva. På förskolan Nyckelpigan intervjuades 
Ellen, Tilda, Berit, Eva och Greta. På förskolan Blåsippan intervjuades Mona, Sara, 
Carina, Anna och Barbro. Förskollärarna hade olika lång erfarenhet av yrket varav 
några mycket lång erfarenhet. Ingen förskollärare var nyexaminerad. 
Under varje resultatrubrik finns två utvalda citat från intervjuerna. Syftet med citaten 
är att ytterligare förtydliga resultat kategorierna (Språkrådet 2008, s.52). 
Förskollärarna gav i intervjuerna sin bild av pedagogisk dokumentation. De 
gemensamma teman eller kategorier som framträdde var följande. 

 

4.1 Lärandet i verksamheten synliggörs 
 

Pedagogisk dokumentation var ett användbart verktyg i verksamheten för att 
kontrollera vad barnen kunde och var de befann sig i sitt lärande. Förskollärarna 
beskrev vid flera tillfällen i intervjuerna hur de menade. 

Förskollärare Ellen: ”Vi har ju gjort det här hela tiden det är bara att man tänker på ett annat 
sätt och är medveten om vad man gör. Det …man måste göra det här för att se vad barnen kan 
och var de befinner sig.” 

Förskollärare Anna: ”Det är ju ett enkelt sätt att se vad man har gjort, om man har gjort några 
framsteg och så tycker man barnen också kan se det.” 

Pedagogisk dokumentation ansågs också användbar för att nå de mål som finns i 
förskolans läroplan (Skolverket 2010) eller de mål som kommunerna satsar på just 
detta år.  

Förskollärare Carina: ”Stor betydelse vi…eftersom kommunen har bestämt att vi ska jobba 
med synligt lärande idag så är det här ett led i det och just att vi kan fånga barnens lärande 
direkt.” 

Förskollärarna beskriver pedagogisk dokumentation som ett sätt att synliggöra det 
som görs i verksamheten för barnen, barnens föräldrar samt förskollärarna själva. 
Några förskollärare nämnde att barnens intresse av något kunde lyftas med hjälp av 
pedagogisk dokumentation men det var inte det primära syftet enligt dem. Några 
förskollärare gav uttryck för att pedagogisk dokumentation som metod var något som 
de var i början av. Förskollärarna menade att de inte riktigt var igång i verksamheten 
med pedagogisk dokumentation men i startgroparna. Pedagogisk dokumentation 
beskrevs av förskollärarna vidareutveckla verksamheten som bedrivs i förskolan. 
Pedagogisk dokumentation var något förskollärarna ska och måste arbeta med.  

Förskollärare Tilda: ”Just för oss som pedagoger att verkligen fokusera det sätter ju lite press 
på oss att börja titta och hur ska vi göra och hur ser vi barnens lärande och hur kan vi 
synliggöra och hur kan vi jobba med det.” 

Flera av förskollärarna menade att de alltid jobbat med pedagogisk dokumentation 
men inte varit medvetna om det. Förskollärarna uttryckte att de nu var medvetna om 
vad de fyllde dagarna i förskolan med. Förskollärarna ansåg att i verksamheten var 
det tydligare för förskollärarna vad de gjorde i och med att dokumentationen 
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synliggjorde barnens lärande. Förskollärarna menade att därmed fick 
dokumentationen av lärandet ett utrymme och ett större värde för verksamheten. 

 

4.2 Kompetens och professionalitet i yrkesrollen  
 

Två ord återkommer i nästan alla intervjuer vad gäller pedagogisk dokumentation i 
förhållande till förskollärarens yrkesroll. De två orden är trygghet och 
professionalitet. 

Förskollärare Eva: ”Det finns alltid något att prata om och berätta den (pedagogisk 
dokumentation) är jätteviktig. Då visar du din professionalitet att en förskola är inte bara ett 
ställe där du har de här barnen under de här tiderna.”  

Förskollärare Berit: ”Det gör ju att jag känner mig trygg till exempel i föräldrasamtal till 
exempel när man sitter med barnen och diskuterar och pratar. Jag känner mig trygg och 
kompetent, det är ju också det här att jag känner jag kan.” 

Förskollärarna beskriver att pedagogisk dokumentation gör dem mer medvetna om 
vad de gör. Förskollärarna anser sig komma ihåg bättre vad de gjort och därmed blir 
de kompetenta och stärkta i sin yrkesroll.  

Förskollärare Anna: ”Man ser att man har gjort någonting, annars om man inte har 
dokumenterat något så tänker man bara efteråt – vad har jag gjort nu då?” 

Flera förskollärare anser sig vara mer professionella nu när de säger sig använda 
pedagogisk dokumentation.  Enligt förskollärarna blir fokus mer på lärande och att 
barn lär sig saker när de vistas i förskolan. Flera förskollärare menade att det för dem 
har inneburit en förändring att använda sig av pedagogisk dokumentation. 
Förskollärarna talar mer medvetet om lärande och att förskolan inte bara ska ses som 
ett ställe för lek och omsorg av barn. Förskollärarna berättar att pedagogisk 
dokumentation synliggör att barn lär sig om ämnen till exempel matematik i 
förskolan. Synliggörandet av ämneslärandet ger förskollärarna en mer professionell 
och trygg yrkesroll.  

Förskollärare Barbro: ”För mig som förskollärare betyder det att jag kan känna att visa barn 
och föräldrar att och för mig själv också vad som händer här på förskolan.” 

Uttryck för att det varit och är en process för förskollärarna att arbeta med 
pedagogisk dokumentation kan också ses spår av i intervjuerna. Förskollärarna 
beskriver det som att de är i startgroparna för att komma igång med pedagogisk 
dokumentation. Några förskollärare menade att pedagogisk dokumentation som 
arbetssätt varit en svår nöt att knäcka för dem men att de nu är igång. 
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4.3 Barnen och pedagogisk dokumentation 
 

Förskollärarna beskriver att pedagogisk dokumentation är viktig för barnen men på 
olika sätt. Några förskollärare anser att barnen i de reflekterande samtalen kring det 
som dokumenterats kan barnen själva se och förstå hur barnen har utvecklats och 
lärt sig. 

Förskollärare Tilda: ”Den har ju betydelse för dem också just att man använder ipad eller 
sätter upp bilder på väggarna vad barnen gör. Då skapar ju det också ett gemensamt intresse 
för samtal kring.” 

Förskollärarna kallar det för att barnen blir medvetna om att de lär sig. 
Förskollärarna beskriver att samtalen kan ske tillsammans i barngruppen men också 
enskilt. Flera förskollärare berättade i intervjuerna om att metoden att använda sig av 
pedagogisk dokumentation innebär för förskollärarna att de måste bli mer nyfikna på 
barnen. Det betyder enligt förskollärarna att de måste prata mer med barnen och 
intressera sig för barnens tankar, funderingar och intressen. 
Några förskollärare beskriver också pedagogisk dokumentation som ett sätt att se vad 
barnen kan och inte kan. 

Förskollärare Ellen: ”Sen har vi stämt av och hur mycket vi tycker i det här med hus 
(temaarbete i förskolan om mitt hus) och så har vi kunnat få in det här med matte och sett 
vilka som kan det här och då har man kommit på att vissa kan inte räkna längre än till tre.” 

Efter att förskollärarna sett vad barnen kan och inte planerar förskollärarna vad de 
ska arbeta vidare med. Vid dessa tillfällen beskrivs samtalen med barnen som 
reflekterande samtal där förskolläraren checkar av vad barnet förstått och inte vad 
gäller till exempel matematik.  

Förskollärare Carina: ”Stor betydelse (pedagogisk dokumentation) just utvecklingsmässigt 
och att vi får in matematik och språkträning och talutrymme. De barn som kanske inte tar så 
mycket talutrymme de kan vi fånga lätt i en synlig dokumentation.” 

Förskollärarna beskriver att pedagogisk dokumentation hjälper förskollärarna i 
arbetet med att få barnen att nå målen i förskolans läroplan samt de mål som 
kommunen vill att deras förskoleverksamhet ska jobba för.  

Förskollärare Anna: ”Det ska ju vara för barnen, dokumentationen, att de själva ska förstå 
hur de har utvecklats. Om de har förstått nåt.” 

Kritik eller kanske en farhåga om pedagogisk dokumentation framfördes också i 
intervjuerna. Barnens egna dokumentationspärmar hade plockats bort på vissa 
avdelningar. En gemensam dokumentationspärm för varje åldersgrupp hade istället 
införts. Kritiken som framfördes var att nu kommer barnets eget lärande inte att vara 
lika tydligt när barnet inte har en egen pärm att titta och reflektera kring. En 
förskollärare menade att enligt förskolans läroplan (Skolverket 2010) ska det 
enskilda barnets lärande och utveckling dokumenteras.  Förskolläraren menade att 
det ska ske en regelbunden individuell dokumentation och hon frågade sig hur det 
ska gå till i och med införandet av pedagogisk dokumentation i förskolan. 
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4.4 Digitala verktyg för pedagogisk dokumentation 
 

Alla förskollärare i intervjuerna använder sig av digitala verktyg när de dokumenterar 
verksamheten på förskolan. Verktygen som nämns är digitalkamera, lärplatta, 
projektor, dator och digital foto ram.  

Förskollärare Sara: ”Eftersom att jag jobbar på en småbarnsavdelning så kan jag väl säga den 
pedagogiska dokumentationen mest består utav fotografier eller digitalram och det är ju 
fotografier det med. Och där visar barnen stort intresse kring.” 

Några berättar att de använder papper och penna när de dokumenterar. Lärplattan 
beskrivs som ett användbart verktyg just för att den är enkel för både förskollärare 
och barn att använda. Förskollärarna beskriver att lärplattan kan användas för att 
filma, spela in, ta kort men också att det finns en hel del appar som kan användas i 
pedagogisk dokumentation. Några förskollärare ger uttryck för att de inte är vana att 
arbeta med lärplatta för det finns inte så många på deras avdelning eller att de just 
fått in lärplattan i verksamheten. Några förskollärare berättade om att de hade 
mycket god tillgång till den digitala tekniken med både lärplattor och datorer.  

Förskollärare Ellen: ”Jag kan säga att det är allting. Nu har det ju varit papper och penna 
först. Sen har vi spelat in på lärplatta, tagit kort med digitalkamera och vi använder oss av 
datorn.” 

Förskollärarna i intervjuerna berättade att de var autodidakta vad gäller den digitala 
tekniken. Förskollärarna har fått lära sig själva hur de ska göra. En förskollärare 
visste att någon hade varit på en introduktionskurs för lärplattan i förskolan men det 
var också det enda som nämndes om fortbildning angående digital teknik. 
Flera förskollärare berättar om att barnens pärmar var ett verktyg för att synliggöra 
och dokumentera barnens lärande. Det som kommer fram i intervjuerna är att 
införandet av pedagogisk dokumentation har inneburit att individuella pärmar tagits 
bort på några avdelningar och att det idag endast tycks finnas en pärm med 
gemensam dokumentation för hela barngruppen på avdelningarna. Det framkommer 
att mycket av verksamheten och barnen dokumenteras digitalt.  

Förskollärare Eva: ”Herregud allt kommer att försvinna, vad ska barna titta i? För tre år sen 
ritade jag självporträtt såhär och nu ritar jag såhär.” 

Det förskollärarna gav uttryck för i intervjuerna var att det var svårt att förhålla sig 
till det faktum att varje barn inte hade en egen pärm. En pärm för varje barn där 
barnets utveckling, framsteg och tid på förskolan dokumenterats. Det beskrivs som 
ett nytt sätt att tänka för förskollärarna när de bara har en dokumentationspärm 
vilket förskolläraren Eva ger uttryck för i citatet ovan. Då menade förskollärarna att 
samtalet får en innebörd av ett verktyg för lärande. Enligt förskollärarna behöver och 
måste de samtala med barnen om det som gemensamt dokumenterats. 
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4.5 Avsaknad av reflektion för pedagogisk dokumentation 
 

Förskollärarna beskriver att de vill reflektera men att det inte finns någon tid avsatt 
för reflektion i deras vardag. Tid för planering finns ett par gånger i månaden men 
vid dessa tillfällen ska också allt annat göras enligt förskollärarna. 

Förskollärare Tilda: ”Asså i den bästa av världar så vill man ju ha den (tid för reflektion) men 
oftast så är det så mycket annat också som också tar tid.”  

Uttryck för att lära sig att se när du som förskollärare kan gå ifrån verksamheten eller 
att sätta dig i verksamheten bland barnen framkommer. Då i betydelsen av att sitta 
enskilt och planera eller att slutföra någon tidigare aktivitet även då enskilt.  

Förskollärare Barbro:”Ibland så kanske man tycker att man skulle behöva lite mer tid för man 
ligger lite efter tycker man i dokumentationen.” 

Förskollärare Mona: ”Nja, ibland så skulle man behöva lite mer tid men då brukar vi ändå om 
det är lugnare på avdelningarna man ger varandra mer tid. Man kan sitta klistra in bilder och 
sådär.” 

Reflektionstid med barnen kan sägas finnas enligt några förskollärare som hade 
arbetet organiserat i duos då två förskollärare ansvarar för en åldersgrupp av barn. 
Enligt förskollärarna fanns tid för samtal och reflektion i duos men då som ett tillfälle 
att se vad barnen förstått. En viss skillnad kunde sägas framträda i hur reflektionstid 
skulle genomföras. Skillnaden bestod i att vissa förskollärare ansåg att det kunde ske 
när som helst när ett bra tillfälle uppkom. 

Förskollärare Greta:”Vi har ingen sån tid avsatt (tid för reflektion) man får på något sätt man 
lär sig se möjligheterna liksom att – kom så tittar vi på det här – då har man ändå koll på 
barnen.” 

Andra förskollärare menade att det var ett omöjligt uppdrag att genomföra reflektion 
som verksamheten var organiserad nu. De menade att det var svårt att klara av för 
utrymmet och tiden fanns enligt dem inte alls. 
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5 Analys 
 
 
Här analyseras resultatet med hjälp av litteratur, forskning och teori som tidigare 
presenterats. Rubrikerna i analysen är strukturerade efter de områden som 
forskningsfrågorna försöker beskriva och besvara. 
 
 
5.1 Verksamheten – måluppfyllelse eller pedagogisk process 
 
Pedagogisk dokumentation används för att fokusera på barns färdigheter. Det 
framkom i intervjuerna med förskollärarna. Förskollärarna i studien beskriver hur de 
kontrollerar vad barnen kan och var de befinner sig i sitt lärande. Efter det 
bestämmer förskollärarna hur ska arbeta vidare med ett ämne. Det i sig är en farhåga 
som Elfström (2013) har i sin avhandling att förskollärarna inte får tid att sätta sig in 
i processen med pedagogisk dokumentation och att för verksamheten endast blir en 
sätt eller teknik att dokumentera på. Då synliggörs verksamheten men verksamheten 
utvecklas eller utvärderas inte (Elfström 2013). Förskollärarna i studien är positiva 
till pedagogisk dokumentation i förskolans verksamhet. Förskollärarna kanske inte 
riktigt arbetar med pedagogisk dokumentation i verksamheten på det sätt som Lenz 
Taguchi (2013) och Elfström (2013) beskriver att pedagogisk dokumentation är för 
verksamheten. Förskollärarna i studien beskriver pedagogisk dokumentation som ett 
synliggörande av lärandet och menar då resultatet av barnens lärande. Pedagogisk 
dokumentation är en aktiv dokumentation av en lärande process som pågår och 
förändras (Elfström 2013; Lenz Taguchi 2013). Beskrivningar av lärprocessen som en 
del av pedagogisk dokumentation berättade förskollärarna i intervjuerna inte att de 
använde sig av. 
 
Skolverket (2012) har gett ut ett stödmaterial för att arbeta med pedagogisk 
dokumentation men kanske behövs ett tydligare stödmaterial som till exempel Piccio 
et.al (2012) beskriver att förskollärarna som deltog i deras studie fick. En mall saknas 
för hur förskollärarna ska göra. Samtidigt är det svårt att göra en mall för hur 
pedagogisk dokumentation ska genomföras eftersom pedagogisk dokumentation 
enligt Lenz Taguchi (2013) är prospektiv. Pedagogisk dokumentation är 
framåtsyftande i betydelsen av att dokumentationen reflekteras över och i det 
ögonblicket förändras synen på det dokumenterade. Flera av förskollärarna i 
intervjuerna berättade att för dem var pedagogisk dokumentation ett sätt att 
synliggöra lärandet i verksamheten. Synliggörandet av lärandet var enligt 
förskollärarna bra för förskollärarna och barnen i förskolan. Synliggörandet av 
lärandet var också bra för föräldrarna vid till exempel utvecklingssamtal. Om 
pedagogisk dokumentation används på ett prospektivt sätt vet förskolläraren och 
barnen hur de ska arbeta vidare. Det kanske är svårt att göra en mall efter tankesättet 
med pedagogisk dokumentation. Om pedagogisk dokumentation ska genomföras 
handlar det om att ständigt och regelbundet reflektera över det som dokumenteras 
och sker i verksamheten. Enligt Elfström (2013) ger användandet av pedagogisk 
dokumentation i förskolan en kvalitetshöjning eftersom pedagogisk dokumentation 
enligt henne innefattar allt det pedagogiska arbete som genomförs i förskolan. 
Förskollärarna i studien använde pedagogisk dokumentation i verksamheten för att 
synliggöra strävansmål i läroplanen som barnen arbetat med och vilka framsteg 
barnen gjort i olika ämnen. 
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5.2 Förskolläraren 
 
 
Förskollärarna uttryckte mycket starkt i intervjuerna vilken stor betydelse pedagogisk 
dokumentation hade för yrkesrollen. Förskollärarna beskrev hur de kände sig trygga 
och professionella när de använde pedagogisk dokumentation. Det var något som 
lärarna i flera andra studier också ansåg sig bli (Buldu 2010; Lindgren 2012 & Piccio 
et.al 2012) av att använda pedagogisk dokumentation. Förskollärarna i Bjervås (2011) 
upplevde det positivt att träffa kollegor och reflektera kring pedagogisk 
dokumentation. Yrkesrollen för förskollärare stärks när förskollärare får samtala med 
andra förskollärare om lärande visade sig i studien. Pedagogisk dokumentation tycks 
ha höjt förskollärarnas känsla av professionalitet eftersom de i intervjuerna beskriver 
att nu är förskolan inte bara lek och omsorg. Förskolans och förskollärarens roll som 
en del i barnens lärande har i sig gett förskollärarna en mer professionell och trygg 
känsla i arbetet på förskolan.  
 
Förskollärarna anser att yrkesrollen stärks genom att de tvingas reflektera över vad 
barnen lär i förskolan. Förskollärarna menar också att de blir säkrare vid samtal med 
föräldrar när de berättar om verksamheten och barnen för föräldrarna. Det tycks som 
om införandet av pedagogisk dokumentation betytt en statushöjning och 
kvalitetshöjning i och med att det pedagogiska och lärandet lyfts fram i förskolans 
verksamhet. Förskollärarnas värde och status tycks ha ökat enligt dem själva vilket 
även förskollärarna i studien av Piccio et.al (2012) beskriver att de upplevde efter att 
de började med pedagogisk dokumentation. En tydlig positiv effekt av att arbeta med 
pedagogisk dokumentation men då för förskollärarens yrkesroll.  
 
 
 
5.3 Barnets roll i pedagogisk dokumentation 
 
 
Enligt förskollärarna i studien är meningen med pedagogisk dokumentation i 
praktiken att pedagogisk dokumentation används för bedömning av barnen som 
finns i förskolan. Vad barnen kan och vad de behöver öva mer på. Emilsson och 
Pramling Samuelsson (2014) menar att dokumentationen i förskolan som 
förskollärarna gör är barnens prestationer och färdigheter. De anser att 
förskollärarna har en riktning på det som förskollärarna vill att barnen ska lära sig 
om (Emilsson & Pramling Samuelsson 2014). Förskollärarna i den här studien ger 
uttryck för att de arbetar på liknande sätt. Förskollärarna har en riktning på vad de 
vill att barnen ska lära. De nämner språk och matematik i intervjuerna som ämnen de 
vill sträva eller rikta in barnen mot att lära. Betydelsen för barnen i studien av att 
förskolan använder sig av pedagogisk dokumentation kan ses som att förskolan ska 
lära barnen. Pedagogisk dokumentation synliggör att barnen lär på förskolan. Det 
tycks som om att barnen är subjekt i det som dokumenteras vilket också Lindgren 
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(2012) beskriver i sin studie om barnens roll i det digitala dokumenterandet. Barnen 
blir dokumenterade men deltar inte ofta i skapandet av det som dokumenteras. 
Barns tänkande och att lyssna mer på barnen tycks få mer utrymme när 
förskollärarna säger sig arbeta med pedagogisk dokumentation men då för att se vad 
barnen förstått. Enligt Lenz Taguchi (2013) är samtal viktigt för pedagogisk 
dokumentation. Samtalen enligt henne ska ha en reflekterande karaktär. Det som 
kommer fram i den här studien är att samtalen har en avcheckande karaktär en 
kontroll av vad barnen kan och var de befinner sig i sitt kunnande. Det framkommer 
också att flera förskollärare menar att pedagogisk dokumentation kräver att de pratar 
mer med barnen vilket i sig kan ses som positivt för då framkommer barnens 
upplevelser av det som dokumenterats. 
 
En förskollärare kritiserade att förskolan tagit beslut om att ändra dokumenterandet i 
pärmar. Hon tyckte det var tråkigt att barnen inte hade sin egen pärm att få sitta och 
titta i. Barnet kunde inte längre enligt henne få se sin utveckling som barnet har gjort 
under sin tid på förskolan. Det här kan ses som ytterligare ett exempel på olikheter 
som uppkommer i synen på pedagogisk dokumentation. Antingen dokumenteras det 
enskilda barnets lärande i barnets enskilda pärm eller är så dokumenteras 
lärprocessen som sker i barngruppen i barngruppens gemensamma pärm. Det tycks 
bli en motsättning i tolkningen av hur läroplanen (Skolverket 2010) skriver fram 
dokumentation och hur dokumentation ska genomföras. Läroplanen (Skolverket 
2010) beskriver att verksamheten, det enskilda barnets utveckling och lärande men 
också hur barnet lär ska dokumenteras. Det tycks som om införandet av pedagogisk 
dokumentation tolkas av en del förskollärare som att det enskilda barnet inte ska 
dokumenteras men å andra sidan är det vad förskollärarna ger uttryck för när de 
berättar om vad de dokumenterar.  
 
Förskollärarna i studien berättar att pedagogisk dokumentation hjälper dem att se 
vad barnen behöver utveckla och lära om. Det kan vara positivt att pedagogisk 
dokumentation används som en bedömningspraktik i förskolan. Förskollärarna 
synliggör olika förmågor barnen behöver hjälp med att utveckla eller förstärka. Vilket 
förskollärarna i Bjervås (2011) studie också visade. Lärarna i Buldus (2010) studie tar 
även de upp att pedagogisk dokumentation hjälper dem att se hur barnets lärande 
förbättras. Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) tar upp dokumentationens 
betydelse för barnen som att den synliggör vad barnen lär om och att förskollärarna 
då kan utmana barnen vidare i lärandet. Förskollärarna i studien beskriver inte 
pedagogisk dokumentation som en prospektiv lärprocess där de tillsammans med 
barnen reflekterar över det dokumenterade. Därefter ställa de frågor kring 
dokumentationen och komma fram till hur arbetet går vidare vilket är hur pedagogisk 
dokumentation går till enligt Lenz Taguchi (2013) och Skolverket (2012). 
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5.4 Verktyg 
 
 
Förskollärarna beskriver två olika typer av verktyg för pedagogisk dokumentation. 
Sociala verktyg som beskrivs vara reflektion och samtal.  Digitala verktyg beskrivs 
som fysiska verktyg. Enligt förskollärarna finns inte mycket utrymme för reflektion 
som verktyg i pedagogisk dokumentation på deras förskolor. Förskollärarna beskriver 
att de ska använda sig av pedagogisk dokumentation men att verksamheten inte är 
organiserad för att det ska kunna genomföras. Här synliggörs en motsättning i hur 
den vardagliga verksamheten är organiserad och hur den bör vara organiserad för att 
pedagogisk dokumentation ska kunna användas. I studien beskrivs att det finns 
mötes tid men under den tiden ska också allt annat ske. Förskollärarna beskriver att 
de vill reflektera mer men är svårt att hinna med. Uttryck för att skapa tid själva 
förekommer i intervjuerna men det kan ses som ett synliggörande av att pedagogisk 
dokumentation inte är riktigt invävd i verksamheten som Elfsröm (2013) menar att 
reflektion ska vara. Lenz Taguchi (2013) menar att reflektion är ett viktigt verktyg och 
en viktig förutsättning i arbetet med pedagogisk dokumentation och synliggörandet 
av lärprocesser som då sker. 
 
Digital teknik har kommit till förskolan för att stanna vilket Parnell och Bartlett 
(2012) också lyfter fram som en förändring i hur det dokumenteras i förskolan. 
Digital teknik kan ses som en aktör eller agent (Lenz Taguchi 2012) som finns med 
när barnen lär i förskolan men förskollärarna har inte fått någon utbildning om 
digital teknik. Enligt Elfström (2013) är det viktigt att förskollärare får kunskap om 
hur digital teknik fungerar men också kunskap om metoder för hur de kan 
dokumentera med digital teknik. Här berättade förskollärarna att de hade lärt sig 
själva eller hjälpt varandra med att komma igång med användandet av digital teknik.  
Parnell och Bartlett (2012) har en farhåga kring digital dokumentation i förskolan 
som handlar om att förskolläraren distanserar sig från barnet för mycket. De menar 
att lärplattan eller den smarta telefonen står i vägen för ett samspel mellan barnet 
och förskolläraren. Även Lindgren (2012) beskriver problem i den digitala 
dokumentationen vad gäller barnets representation i den. Förskollärarna i studien 
ger uttryck för att pedagogisk dokumentation med hjälp av digital teknik tvingar dem 
att prata mer med barnen eller som förskollärarna uttryckte det att bli mer nyfikna på 
barnen. Här beskrivs också av förskollärarna att barnen kan använda lärplattan själva 
och att därför är digital teknik och lärplatta bra verktyg för dokumentation i 
förskolan.  
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6 Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare definierar, reflekterar kring 
samt på vilket sätt de beskriver sig använda pedagogisk dokumentation i den 
vardagliga förskoleverksamheten. I det här avsnittet kommer det att diskuteras kring 
de definitioner, reflektioner och beskrivningar av pedagogisk dokumentation som 
framkom i resultatet av intervjuerna med förskollärarna. Den teoretiska 
utgångspunkt om pedagogisk dokumentation som diskussionen har är från Lenz 
Taguchi (2012,2013). 
 
 
6.1 Resultatdiskussion 
 
 
Pedagogisk dokumentation i förskolans praktik beskrivs och tolkas på olika sätt i 
studien. Pedagogisk dokumentation är inte heller lätt att beskriva eller rättare sagt 
det finns många olika sätt att beskriva eller tolka pedagogisk dokumentation på. Det 
kan vara så att förskolan i sig inte är organiserad för att pedagogisk dokumentation 
ska fungera riktigt. Det blir istället en egen svensk hybrid av pedagogisk 
dokumentation som är en kombination av hur förskollärarna är vana att arbeta och 
tanken med pedagogisk dokumentation. Det är skillnad på pedagogisk 
dokumentation och dokumentation. Skillnaden besår av att pedagogisk 
dokumentation är ett arbetssätt som baserar sig på ett prospektivt förhållningssätt till 
barns lärprocesser. Det betyder att hela lärprocessen är aktiv och föränderlig men 
inte förutsägbar. Flera aktörer samverkar när en lärande process sker. De aktörer 
som samverkar kan vara miljön, utformningen av ett rum, en lärplatta, personer som 
deltar vid lärtillfället eller tidpunkten för lärtillfället. Endast dokumentation i sig är 
ett resultat som redovisas oftast på en vägg. Dokumentationen är inte en process eller 
aktivitet, den är på väggen som ett bevis för vad som genomförts. Det kanske inte 
spelar någon roll hur pedagogisk dokumentation blir i verksamheten eftersom intåget 
av pedagogisk dokumentation i förskolan tycks betyda en kvalitetshöjning av 
verksamheten och förskolläraren. 
 
Pedagogisk dokumentation bidrar till att göra förskollärarna medvetna om vad de 
enligt dem fyller dagarna med. Förskollärarna beskriver medvetenheten som vilken 
verksamhet de bygger upp i förskolan och varför de gör som de gör. Det kan vara 
positivt att pedagogisk dokumentation tvingar förskollärarna att reflektera över vad 
de gör och varför. Förskollärarna blir mer medvetna om att bygga upp en verksamhet 
som strävar efter målen i förskolans läroplan (Skolverket 2010). 
Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) ska dokumentationen fungera som 
en hjälp vid utvärdering och vidare planering av verksamheten i förskolan.  
Dilemmat vad gäller pedagogisk dokumentation är enligt Lindgren Eneflo (2014) om 
det som dokumenteras ska vara barnens lärprocess eller resultatet vilket också 
framkommer till viss del i den här studiens resultat. Det framkommer också i studien 
ett annat dilemma som kanske är större. Dilemmat är att ingen förskollärare riktigt 
förstår vad pedagogisk dokumentation är och hur pedagogisk dokumentation ska 
genomföras. Pedagogisk dokumentation finns inte plats eller utrymme för i den 
verklighet som förskollärarna beskriver. Enligt Skolverket (2012) och flera forskare 
(Elfström, 2013; Lenz Taguchi 2013) måste det i organisationen av verksamheten i 
förskolan finnas utrymme och tid för reflektion om arbetet med pedagogisk 
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dokumentation ska fungera det tycks inte finnas här. Men å andra sidan har 
pedagogisk dokumentation enligt förskollärarna i studien betytt en kvalitetshöjning 
av verksamheten som bedrivs. Förskollärarna beskriver det som att de är mer 
medvetna om vad de fyller dagarna med nu än tidigare när de inte använde sig av 
pedagogisk dokumentation. Förskollärarna berättar hur de känner sig mer 
professionella och kompetenta i sin yrkesroll när de använder pedagogisk 
dokumentation. Professionaliteten och kompetensen i yrkesrollen de fått menar 
förskollärarna att de har nytta av i förskolans vardag till exempel i samtal med 
föräldrar men också vid utvecklingssamtal.  
 
Förskollärarna beskriver pedagogisk dokumentation som viktig för barnen i 
förskolan. Förskollärarna menar att pedagogisk dokumentation används som ett 
redskap för att checka av barnen. De menar då att se vad barnen har förstått av en 
aktivitet som barnet deltagit i eller var barnet befinner sig i sin förståelse av ett ämne. 
Där kan kanske den stora skillnaden i förskollärarnas förståelse av pedagogisk 
dokumentations betydelse synas. Förskollärarna använder sin pedagogiska 
dokumentation som ett bedömningsverktyg som även Buldu (2010) tar upp i sin 
studie. Lärprocessen och aktiviteten är inte det centrala för förskollärarna i deras 
beskrivning av pedagogisk dokumentation.  
Förskolan ska främja ett lustfyllt lärande efter de olika strävansmålen i läroplanen 
(Skolverket 2010) men förskolan ska också främja ett målinriktat lärande efter 
strävansmålen i läroplanen. Här är två olika spår som vi menar framkommer av 
studien. Betydelsen för barnen och barnens lärande är inte lika stor som för 
förskollärarna vad gäller pedagogisk dokumentation. Förskollärarna uttryckte att de 
var tvungna att bli mer nyfikna på barnen och samtala mer med barnen om det 
dokumenterade. Det som framkommer är att förskollärarna måste vara nyfikna på 
barnen för att checka av dem vad de förstått eller inte förstått. Några förskollärare 
berättar i intervjuerna att de är i början av att använda pedagogisk dokumentation. 
Det kan vara så att förskollärarna först måste förändra sig och synen på sin yrkesroll 
innan barnet får ta del av pedagogisk dokumentation mer. Barnen får i alla fall 
samtala mer och göra sina röster hörda vilket är positivt i lärprocessen att lära 
pedagogisk dokumentation. 
 
Digitala verktyg för pedagogisk dokumentation finns i förskolan och har förändrat 
hur dokumentationen genomförs (Parnell & Bartlett 2012). Digital teknik har tagit 
plats och vanlig teknik att dokumentera i pärmar kommer i skymundan. Kanske är 
det ett tecken på att det är gruppens lärande och lärprocesser som ska dokumenteras 
samtidigt som det framkommer att betydelsen av pedagogisk dokumentation är att se 
vad det enskilda barnet har kunskap om.  Möjligtvis har det varit för svårt att överge 
ett vanligt tänk vad gäller verksamheten i förskolan och börja med ett nytt. De flesta 
av förskollärarna i studien har inte fått sätta sig in i hur pedagogisk dokumentation 
fungerar och inte heller hur digital teknik fungerar. Förskollärarna berättade att de 
får lära sig av varandra om digital teknik även om någon hade gått utbildning om det. 
Barnen är subjekt i det som dokumenteras (Lindgren 2012) barnen blir observerade 
och dokumenterade. Förskollärarna berättade att digitala verktyg är enkla för barnen 
att använda men samtidigt får barnen inte använda digital teknik i någon större 
utsträckning. Kanske kan det bero på att förskollärarna inte är bekväma i 
användandet av digital teknik. Det är kanske lättare att släppa kontrollen om du som 
förskollärare är trygg med redskapen i ditt arbete.  
Reflektion som ett verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation beskrev 
förskollärarna att de inte hade. Ordet reflektion nämndes i intervjuerna men när 
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sedan praktiken beskrevs fanns det inte plats för reflektion även om förskollärarna sa 
sig vilja ha den. Det här menar vi är ett problem eftersom pedagogisk dokumentation 
förutsätter att det finns tid för reflektion (Elfström 2013;Lenz Taguchi 2013). Det är i 
reflektionen som lärprocesser synliggörs och nya synviklar att utforska kring det 
dokumenterade träder fram. Läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) skriver fram 
förskolechefens ansvar för att verksamhetens kvalitet ska utvecklas regelbundet och 
att förskollärarna ska få den kompetensutveckling de behöver för att göra sitt arbete. 
Förskollärarna behöver få hjälp av förskolecheferna för att lära om pedagogisk 
dokumentation och få tid i verksamheten för reflektion. Förskolan behöver skilja på 
tid för möten, tid för planering eller efterarbete och tid för reflektion. 
 
Pedagogisk dokumentation ger verksamheten en högre kvalitet eftersom 
förskollärarna ger uttryck för att de är mer medvetna om vad de gör och varför de gör 
det. Förskollärarna berättar om att lärandet i förskolan är mer tydligt för dem och att 
de är professionella i sin yrkesroll. Vilket kan ses som ett uttryck för det resonemang 
som Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) har om dokumentationens betydelse 
i förskolan.  Syftet med dokumentationen är att påverka och se barnens lärande och 
påverka verksamhetens utveckling framåt. Enligt Lenz Taguchi (2013) bygger arbetet 
med pedagogisk dokumentation i förskolan på reflektion och den förändring av synen 
på dokumentationen som sker i och med reflektionen. Lärprocessen är en central del 
i pedagogisk dokumentation. Förskollärare behöver mer kunskap om pedagogisk 
dokumentation om förskolan ska använda pedagogisk dokumentation som redskap 
för utveckling av verksamheten. Hur förskollärare ska få mer kunskap om pedagogisk 
dokumentation kan ske genom fortbildning. Om fortbildning ges ska alla 
förskollärare ta del av den. Detta eftersom pedagogisk dokumentation är ett ämne 
alla förskollärare måste sätta sig in i och förstå om förskolan ska arbeta med det. 
 
 
6.2 Metoddiskussion 
 

Valet att göra den här studien kvalitativt med semistrukturerade intervjuer (Bryman 
2011) menar vi har varit ett bra sätt att genomföra den på. Vi ville ta reda på hur 
förskollärare uppfattar pedagogisk dokumentation då var semistrukturerade 
intervjuer en användbar metod eftersom vi frågade de frågor (bilaga 2) vi ville söka 
information om men att det också fanns plats för förskollärarnas eventuella 
fördjupningar. Vid intervjusituationen hade vi också möjlighet att ställa 
uppföljningsfrågor om det som förskollärarna berättade i intervjuerna eftersom den 
här metoden valdes. Vi fick ett bra underlag av intervjuerna men kanske hade 
underlaget blivit ännu bättre om vi först hade haft en gruppintervju och vid ett annat 
tillfälle också haft enskilda intervjuer. 
Tre forskningsfrågor valdes ut eftersom pedagogisk dokumentation innefattar alla tre 
områden. Det gav ett brett resultat av undersökningen vilket vi ville ha. Kanske hade 
undersökningens resultat blivit mer fördjupat om fokus hade varit endast två frågor.  
Det var inte helt lätt att genomföra intervjuerna av flera olika anledningar till 
exempel att tillfällena för intervjuerna fick anpassas till verksamheten på förskolorna 
men ändå blev intervjuerna störda av kollegor till förskollärarna vid ett par tillfällen. 
Intervjuerna spelades in vilket underlättade att koncentrera oss på den förskollärare 
som intervjuades. Eftersom de intervjuade förskollärarna blev inspelade med hjälp av 
lärplatta och smarttelefon kunde deras svar inte tolkas fel vilket kunde ha hänt om vi 
endast antecknat. Intervjuerna genomfördes som ett samtal mellan två personer 
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vilket vi menar skapade en förtroendefull intervjusituation. Det som blev mycket 
arbetsamt för oss efter intervjuerna var att transkribera dem. Det tog längre tid än 
vad vi trodde det skulle göra att transkribera det inspelade materialet. Urvalet av 
förskollärare var målinriktat men också ett bekvämlighetsurval. Förskolorna arbetade 
med pedagogisk dokumentation och vi kände till det. Det visade sig vara ett bra urval 
eftersom de förskollärare som intervjuades var mycket positiva till att dela med sig av 
tankar och funderingar kring pedagogisk dokumentation. 

 
 
 
6.3 Slutsatser 
 

De slutsatser vi drog är att för förskollärarna i studien betyder pedagogisk 
dokumentation i verksamheten att lärandet som sker i förskolan synliggörs. Vad 
gäller förskollärarnas yrkesroll och betydelsen av pedagogisk dokumentation 
beskriver förskollärarna hur de blivit trygga och professionella i sin roll som 
förskollärare. För barnen i förskolans verksamhet betyder pedagogisk dokumentation 
att barnen får komma till tals mer i samtal men att barnen också blir bedömda. 
Förskollärarna beskriver att det behövs två verktyg för pedagogisk dokumentation de 
digitala och reflektion. Reflektion var inte ett prioriterat verktyg i pedagogisk 
dokumentation. 

 
 
6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 

Under studiens gång har förslag till fortsatt forskning kommit upp till diskussion. Då 
framkom att mer forskning om hur pedagogisk dokumentation arbetas med på 
förskolor vore intressant att ta del av. Kanske en större studie av forskningsfrågorna 
som undersökts i den här studien. En större studie om pedagogisk dokumentation 
där fokus läggs på förståelsen av pedagogisk dokumentation i praktiken. Barnens 
perspektiv av pedagogisk dokumentation kan lyftas fram, hur barnen är med och 
deltar i dokumentationen och hur barnen upplever det.  
Förskollärares yrkesroll och pedagogisk dokumentation skulle det också kunna 
forskas mer om eftersom pedagogisk dokumentation tycks ha stärkt förskollärarnas 
yrkesroll. Vi undrar hur det kommer sig att pedagogisk dokumentation har stärkt 
förskollärarna vilket framkommer här i studien. En större studie om förskollärarens 
yrkesroll och utvecklingen av yrkesrollen skulle kanske kunna göras. Under arbetet 
med studien har vi diskuterat vilken riktning utvecklingen har i förskolans 
verksamhet. Förskollärarna i studien berättar att det är bra att lärandet lyfts fram i 
och med införande av pedagogisk dokumentation. Förskollärarna känner sig trygga 
och professionella i sin yrkesroll men vi undrar om de gör det bara för att ämnen som 
till exempel matematik lyfts fram som lärande i förskolan. Det unika med förskolan 
är att förskolan innehåller lärande, lek och omsorg vilket också skrivs fram i 
förskolans läroplan (Skolverket 2010). Det tycks ske en förändring i förskolan i 
riktning mot mer färdighetskontroll av barnen. Det vore intressant att ta del av mer 
forskning om förändringen av verksamheten i förskolan och förskollärarens roll i 
verksamheten som vi tycker oss se.  
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Bilaga 1 

Information om uppsats angående pedagogisk dokumentation 
 
 
 

Hej! 

Vi (Emma Rudolph Johansson och Carita Fall) skriver en uppsats tillsammans som 
avslutning på vår utbildning till förskollärare vid Mälardalens Högskola. De senaste 
åren har pedagogisk dokumentation blivit en alltmer använd metod i förskolan. Vi 
vill undersöka hur du som förskollärare använder dig av pedagogisk dokumentation i 
din vardag på din förskola. 
Studien kommer att utgå från intervjuer som förs under samtalsliknande former. 
Frågorna under intervjun kommer att handla om pedagogisk dokumentation och 
dess betydelse i din förskolevardag. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna 
undersökning. 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att närsomhelst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Intervjuerna kommer att spelas in och sedan transkriberas 
efter transkribering raderas ljudfilen.  Du och din förskola kommer att vara anonym, 
det vill säga ditt och förskolans namn kommer att ändras.  
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
Högskola som i sin slutverision läggs ut på databasen Diva.  

Om du har frågor angående studien får du gärna kontakta oss eller vår handledare 
vid Mälardalens Högskola. 

Mail och telefonnummer till Emma Rudolph Johansson: xxxxxxx 
  
Mail och telefonnummer till Carita Fall: xxxxxxxxx 

 
Mail och telefonnummer till Jonas Nordmark som är handledare och kursansvarig:  
xxxxxxxxxxx 

 

Eskilstuna 141118 

Med vänliga hälsningar Emma Rudolph Johansson och Carita Fall 

 

Jag har läst ovanstående och ger mitt godkännande till att medverka: 

-------------------------------------------- 
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Bilaga 2 
 
 
Intervjuguide 
 

• Hur använder du dig av pedagogisk dokumentation i din vardagliga 
förskoleverksamhet? 

• Vilka verktyg (digitalkamera, ipad, samtal, papper och penna) 
använder du dig av i din pedagogiska dokumentation?  

• Hur mycket tid tycker du att den pedagogiska dokumentationen tar? 
Har du tillräckligt med tid tycker du? Har du tid avsatt för 
pedagogisk dokumentation? 

• Vilken betydelse tycker du att pedagogisk dokumentation har för din 
verksamhet? 

• På vilket sätt tycker du att pedagogisk dokumentation har betydelse 
för kvalitén på din förskolas verksamhet? 

• Vilken betydelse tycker du att pedagogisk dokumentation har för 
barnen som vistas i din verksamhet? 

• På vilket sätt har den pedagogiska dokumentationen betydelse för 
dig som förskollärare?  

 

 


