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_______________________________________________________ 

Förskolans läroplan kräver att förskolan dokumenterar och systematiskt 
utvecklar verksamheten. Med anledning av att pedagogisk dokumentation kan  
ses som svårhanterligt, tidskrävande och att den kan hanteras och tolkas på  
skilda sätt, uppkom intresset för att studera området. Studien är gjord med en 
kvalitativ metod, där det skett intervjuer på åtta skilda förskolor, drivna i olika 
regi, för att få en bredare syn kring hur pedagogisk dokumentation kan 
användas. Syftet med studien är att ta reda på hur förskollärare med hjälp av 
pedagogisk dokumentation kan synliggöra barns lärprocesser samt hur 
förskolans verksamhet kan utvecklas med hjälp av pedagogisk dokumentation 
som arbetssätt. Resultatet visar att barns lärprocesser synliggörs på flera skilda 
vis samt att verksamhetsutveckling kan ske genom att reflektera kring material 



 

som rör barns lärprocesser, samt förskolors miljöer och personalens förhåll-
ningssätt. Intervjumaterialet är sorterat i tre huvudteman med underliggande 
kategorier. Innehållet analyseras sedan utifrån forskningsfrågorna och ett onto-
epistemologiskt teoretiskt perspektiv. Slutsatsen är att pedagogisk dokumenta-
tion är ett väl fungerande arbetssätt för att synliggöra barns lärprocesser samt 
för att kvalitetssäkra verksamhetens utveckling. Dock krävs det att det finns tid 
för reflektion och analys. Handledning och att personalen får kompetensutveck-
ling inom pedagogisk dokumentation är nästan en förutsättning. 
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1 Inledning 

Förskolan har i uppgift att systematiskt och kontinuerligt dokumentera, följa upp, 
utvärdera och utveckla verksamheten. Detta för att skapa de bästa förutsättningarna 
för varje individuellt barn, i deras lärande och utveckling. Förskolans kvalitetsarbete 
ska förbättras genom att personal utvärderar verksamhetens dokumentation 
(Skolverket, 2010), för att verka för barns bästa i enlighet med barnkonventionen 
(Unicef, 2009). Således handlar dokumentation om att utveckla verksamheten som i 
sin tur främjar barns lärande och utveckling (Skolverket, 2010). Alnervik (2013) har 
skrivit att ett flertal internationella studier har visat på svårigheter som kan 
uppkomma i dokumentationsarbete. Svårigheter kan vara att förskolan saknar 
tillräckliga resurser, såsom kameror eller datorer. Holmberg (2015) beskriver att 
pedagogisk dokumentation är en process som innehåller observation, dokumenta-
tion, reflektion och nya utmaningar i en ständig cirkulär process. Författaren menar 
att dokumentationen inte blir pedagogisk förrän en reflektion är gjord. Alnervik 
(2013) uttrycker att pedagogisk dokumentation kan upplevas tidskrävande och 
kännas som ännu en arbetsuppgift i en redan krävande arbetssituation. 
 Denna studie fokuserar på att utveckla kunskap om hur pedagogisk dokumenta-
tion används i verksamheten för att synliggöra barns lärprocesser och för verksam-
hetsutveckling. Ämnesområdet kändes relevant eftersom det kommer vara en 
väsentlig del av förskolläraryrket och därför betydelsefullt att fördjupa sig kring. Det 
blev även intressant att studera eftersom litteraturen indikerade att det kan finnas 
risk att pedagogisk dokumentation kan vara svårhanterlig och ta mycket tid. 
Arbetssättet kan dessutom tolkas och hanteras på flera vis, beroende av användarens 
teorier och synsätt.  

Pramling Samuelsson (2011) menar att de postmoderna teorier som Dahlberg, Moss och Pence 
(2001) inspirerats av, utifrån förskolepersonalens arbete i Reggio Emilia, inte går att använda i 
den målstyrda svenska förskolan. Det är en intressant motsättning då Skolverket (2012) ger ut 
ett stödmaterial för att förskollärare ska kunna arbeta med pedagogisk dokumentation (Alner-
vik, 2013, s. 58). 

Det finns enligt Eidevald (2013) olika metoder som förskolor använder för att mäta 
sin verksamhetskvalitet. Dessa metoder grundar sig ofta, enligt Eidevald, i utveck-
lingspsykologin vilket "riskerar att motverka skollagens formulering att all verksam-
het ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet" (Eidevald, 2013, ss. 50-
51), eftersom förskolans läroplan, enligt författaren, utgår från andra teoretiska 
förankringar än de utvecklingspsykologiska.  
 Arbetssättet pedagogisk dokumentation är något som kommer att förekomma i 
yrket som förskollärare, vilket gör det viktigt att bredda kunskaper och kompetens 
inom ämnet. Förskolans läroplan hävdar att pedagogisk dokumentation kan vara till 
hjälp för att stödja barns lärprocesser. Verksamhetsutveckling skapas genom att 
lärandet följs upp, dokumenteras samt analyseras (Skolverket, 2010).  
 I förskolans läroplan står det att enskilda barns utveckling och lärande 
systematiskt och kontinuerligt ska dokumenteras under ansvar av förskollärare. 
Detta för att möjliggöra utveckling av förskolans verksamhet och därigenom skapa 
möjligheter för barns utveckling och lärande, enligt läroplanens strävansmål. Det 
som läroplanen skriver att varje barns lärande ska dokumenteras och analyseras, kan 
skapa en problematik i att det är verksamheten och inte barn som ska bedömas 
(Skolverket, 2010). Detta förtydligar Skolverket när de skriver "Kunskapen om varje 
barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera 
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eller jämföra barnen, utan utgöra underlag för planeringen av den fortsatta 
verksamheten med barnen" (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 19). Detta leder in 
på problematiken kring hur förskolan kan synliggöra barns lärprocesser utan att 
bedöma barn. Likaså hur verksamheten kan utvecklas utan att barn individuellt 
bedöms. I dagsläget jobbar förskolor med årlig kvalitetsredovisning, som har blivit till 
krav på att det ska ske systematiskt (Skolverket, 2010). Utifrån egna yrkeserfarenhe-
ter liksom ifrån den verksamhetsförlagda utbildningen, finns upplevelsen av att det i 
nuläget sker planering av verksamheten istället för reflektioner. Detta är en 
problematik som går stick i stäv med den pedagogiska dokumentationens reflekte-
rande arbetssätt.  
 Holmberg (2015) skriver att personal kan uppleva pedagogisk dokumentation 
som svårt och tidskrävande, liksom att somliga saknar tillräcklig utrustning såsom 
iPads eller datorer (Holmberg, 2015). Detta gör det också intressant att veta hur 
skilda förskolor tacklar sitt arbetssätt med pedagogisk dokumentation. Hur hittar 
förskolor en balans mellan verksamheters strävansmål och att synliggöra barns 
lärprocesser utan att förlora perspektivet på barns bästa och barns rätt till vila, lek 
och omsorg som barnkonventionen kräver (Unicef, 2009). 

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

Förskolans styrdokument ställer krav på att förskolor systematiskt ska dokumentera 
för att verksamheter ska utvecklas (Skolverket, 2010). Pedagogisk dokumentation är 
ett arbetssätt som kräver tid, kan ställa krav på teknisk kompetens och det finns även 
etiska dilemman kring dokumentation. Arbetssättet ser ut att kräva kontinuerlig 
kompetensutveckling, men samtidigt fungerar pedagogisk dokumentation, enligt 
Holmberg (2015), som ett meningsfullt och kompetensutvecklande arbetssätt.  
 Syftet med studien är att, genom intervjuer belysa hur pedagogisk dokumenta-
tion kan synliggöra barns lärprocesser och användas för att utveckla förskoleverk-
samheten. 
 Följande forskningsfrågor är i fokus:   

• Hur kan förskollärare med hjälp av pedagogisk dokumentation synliggöra 
barns lärprocesser? 

• Hur kan förskolans verksamhet utvecklas med hjälp av pedagogisk dokumen-
tation som arbetssätt?  

1.2 Uppsatsens disposition 

För att få förståelse för ämnesområdet dokumentation, pedagogisk dokumentation, 
liksom skillnader däremellan, behandlar kapitel två, forskning och litteratur kring 
ämnesområdet. Inledningsvis beskrivs ett utdrag ur aktuell debatt med tankar om 
förskolans utveckling, utvärderingar och var fokus i dokumenterandet ligger liksom 
att somliga anser att det utvärderas och dokumenteras för mycket. Likaså synliggörs 
åsikter kring fördelar och vinster som pedagogisk dokumentation för med sig, bland 
annat i det systematiska kvalitetsarbetet. Aktuell forskning belyser både ett nationellt 
och internationellt perspektiv av pedagogisk dokumentation och hur den på skilda 
sätt kan begripas. Litteratur inom ämnet visar på skilda arbetssätt i praktiken, liksom 
hur väl arbetssättet stämmer överens med förskolans kvalitetsarbete och verksam-
hetsutveckling. Vidare presenteras det antagna teoretiska perspektivet, onto-
epistemologi, där teorin beskrivs som en intra-aktiv pedagogik där miljö, material 
och människa intra-agerar och lärande sker i växelverkan mellan dessa faktorer. 
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 I tredje kapitlet, metod, beskrivs förutsättningar för studiens upplägg, redogörel-
se kring hur data samlats in, vilka urval som gjorts, etiska aspekter som tagits i 
beaktande liksom kring studiens trovärdighet, pålitlighet och generaliserbarhet. Även 
analysprocessen, hur intervjuerna är bearbetade och analyserade, beskrivs. 
 Resultatet presenteras i fjärde kapitlet där intervjumaterialet är sorterat i tre 
teman. Insamlingsmetoder för att synliggöra lärprocesser är det första och innehåller 
kategorierna redskap för insamling av dokumentation samt stödmaterial för 
pedagogisk dokumentation. Tema två belyser synliggörande av lärprocesser och är 
uppdelad i kategorierna bearbetning av dokumentation för att synliggöra lärproces-
ser, förskollärares förutsättningar för att synliggöra lärprocesser samt utformning av 
miljö. Det tredje temat är dokumentation som underlag för verksamhetsutveckling 
och består av kategorierna fokus på vad verksamheter dokumenterar, struktur för 
kvalitetsarbete för verksamhetsutveckling samt fördelar och nackdelar med 
pedagogisk dokumentation. Kapitlet avslutas med en resultatsammanfattning. 
 Det femte kapitlet, analys, är uppdelat på studiens två forskningsfrågor, hur kan 
förskollärare med hjälp av pedagogisk dokumentation synliggöra barns lärprocesser 
samt hur kan förskolans verksamhet utvecklas med hjälp av pedagogisk dokumenta-
tion som arbetssätt. Studiens resultat analyseras med hjälp av det onto-
epistemologiska perspektivet och kopplas till forskning, bakgrundslitteratur och 
debatt som finns i studien. 
 Avslutningsvis, i det sjätte kapitlet, diskuteras analysen kritiskt med koppling till 
det förestående förskolläraryrket. Avsnittet åskådliggör den slutsats studien 
genererat samt diskuterar kritiskt studiens framskrivningsprocess, med svårigheter 
och positiva moment. Kapitlet avrundas med tankar kring vidare forskning. 

1.3 Begrepp och definitioner 

Utveckling av verksamheter är ett krav enligt förskolans läroplan (2010) som skriver 
att förskolan systematiskt ska dokumentera sin verksamhet, liksom följa upp och 
utvärdera denna dokumentation för att kunna synliggöra verksamhetsutvecklingen 
(Skolverket, 2010). Däremot framgår inte hur det systematiska kvalitetsarbetet ska 
genomföras. Det är upp till varje enhet att utforma. 

1.4 Avgränsningar i litteratursökningen 

Inläsning av litteratur har inbegripit nationell liksom internationell forskning, 
debatter och litteratur som är aktuell och relevant inom ämnesområdena dokumenta-
tion, pedagogisk dokumentation samt verksamhetsutveckling. Databaser som 
använts vid sökning av vetenskapliga artiklar och avhandlingar är Discovery, ERIC, 
DiVA och Google Scholar, via Mälardalens högskolebiblioteks databassystem. Dessa 
skilda databaser resulterade i olika antal träffar. Sökord som användes var documen-
tation AND preschool, vilket resulterade i två träffar i en av databaserna, medan 
pedagogical documentation AND preschool teacher gav 1000-tals träffar i en annan 
databas. För att begränsa träffresultatet avgränsades sökningen till att innefatta 
forskning som inte är äldre än fem år och att de skulle vara vetenskapliga och Peer 
reviewed-granskade, liksom åtkomliga i fulltext. En del material har upptäckts via 
avhandlingars referenslistor. Forskningsfakta kring verksamhetsutveckling har 
funnits att läsa om i de vetenskapliga artiklar och avhandlingar som hittats vid 
sökning kring sökorden. 



 4 

2 Bakgrund 

Kapitlet inleds i 2.1 med ett urval ifrån aktuell debatt. Avsnitt 2.2 innehåller 
forskning, både ur nationellt- och internationellt perspektiv kring dokumentation och 
pedagogisk dokumentation. 2.3 synliggör litteratur inom ämnet och 2.4 beskriver det 
teoretiska onto-epistemologiska perspektivet. 

2.1 Aktuell debatt 

Richter (2013) skriver om didaktikprofessor Gunnar Åséns forskning, kring 
utvärdering i förskolan, där Åsén ställer sig frågande kring att det utvärderas mycket i 
förskolan och menar att det är viktigt att kunna säga nej (Richter, 2013). Pramling 
Samuelsson (2012) är inne på samma linje när hon debatterar kring att det mer 
handlar om att fokusera på samspel och kommunikation än att dokumentera allt. 
Pramling Samuelsson efterlyser samtidigt mer observationer och analysarbete i 
debatten om pedagogisk dokumentation (Pramling Samuelsson, 2012). Villanueva 
Gran (2014) skriver om Ingela Elfström som, till skillnad från Pramling Samuelsson, 
visar i sin doktorsavhandling att pedagogisk dokumentation är ett funktionellt 
verktyg för systematiskt kvalitetsarbete. Däremot pekar Elfströms avhandling på att 
det krävs att pedagogisk dokumentation ses som en process, både barn emellan och 
mellan barn och vuxna, att inte se till färdiga skapelser eller vad verksamheten 
uppnått tidigare. Även att miljön och det som erbjuds i den påverkar varje barn är 
betydelsefullt. Viktigt är att personal är överens om att pedagogisk dokumentation 
handlar om ett förändringsarbete. Villanueva Gran beskriver det Elfström uttrycker 
att nyfikenhet och intresse hos personal är förutsättningar för ett sådant arbete 
(Villanueva Gran, 2014). En företrädare för Skolinspektionen beskriver i Svenska 
dagbladet (2011) att flera granskade förskolor inte helt klarar sitt pedagogiska 
uppdrag. Det finns en rädsla hos personal att dokumentationen ska bli betygsliknan-
de, vilket har skapat ett motstånd på vissa förskolor mot att dokumentera barns 
lärande. Företrädaren för skolinspektionen hävdar att förskolor som känner detta 
motstånd, har större fokus på fostran och omsorg som arbetssätt, än på barns 
lärande. Skolinspektionen menar att förskolor inte helt klarar sitt pedagogiska 
uppdrag, då det finns en rädsla för skolifiering. Denna rädsla blir ett hinder för 
verksamhetsutveckling och utveckling av barns lärande. Först när personal 
övervinner rädslan kan de närma sig läroplanens mål genom dokumentation 
(Svenska dagbladet, 2011). 
 Stendahl (2014) beskriver i Lärarnas nyheter att barn ofta bedöms i förskolan, 
fast flera anser att så inte är fallet. Det är viktigt att lärande kommer i fokus och att 
det är chefens ansvar att detta sker. Stendahl skriver vidare om Magdalena Karlsson, 
som är utvecklingsråd på Skolverket, som menar att det systematiska kvalitetsarbetet 
ofta sker felaktigt. Utvecklingsrådet ser att somliga verksamheter fortfarande sitter på 
checklistor som synliggör hur många barn som lärt sig förmågan att exempelvis 
klippa med sax eller skriva sitt namn. Stendahl beskriver att utvecklingsrådet också 
ser att politiker gärna vill likna förskolan vid skolan med dylika mätbara kvantifierba-
ra data. Dessa mätbara data visar ingenting om förskolans kvalitet och politiker har 
troligen svårt att se skillnad mellan strävansmål och uppnåendemål i förskola och 
skola. Verksamheten ska tillvarata möjligheter som finns för barn i förskolan samt att 
det är läroplanen som gäller oavsett vilket sätt som förskolan väljer att dokumentera 
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på. Vissa förskolor har kommit en bit framåt medan andra fortfarande famlar och 
känner svårigheter inför dokumentationsarbetet (Stendahl, 2014). 

2.2 Aktuell forskning kring pedagogisk dokumentation och 
dokumentation 

Det är viktigt att personal skiljer mellan dokumentation och pedagogisk dokumenta-
tion, enligt Lindgren Eneflo (2014). När personal använder sig av dokumentation, har 
de ett tillbakablickande arbetssätt. De synliggör det som hänt tidigare, men om de 
däremot reflekterar kring den tillbakablickande dokumentationen blir den pedago-
gisk, vilket skapar möjligheter för verksamheten. Pedagogisk dokumentation är 
därför ett framåtblickande arbetssätt (Lindgren Eneflo, 2014). Elfström (2013) är 
samstämmig med Lindgren Eneflo i att dokumentation blir pedagogisk och kan ses 
som en resurs och utvecklingsverktyg först när det tillkommer reflektioner kring den 
(Elfström, 2013). Arbetssättet med att dokumentera barns lärande har dominerat 
förskoleverksamheter eftersom verktyget visar på kvalitet i förskolan. Hur dokumen-
tation kopplas till läroplanen är däremot problematisk och ifrågasätts ofta, då 
förskollärare inte innehar tillräcklig kunskap om hur dokumentation kan relateras till 
förskolans läroplansmål. Styrdokumentet beskriver vad barn behöver lära sig för att 
bli goda samhällsmedborgare. Därför måste förskollärare kunna förstå dokumenta-
tion på skilda sätt utifrån de mål som verksamheten vill uppnå (Alvestad och 
Sheridan, 2015). I pedagogisk dokumentation går det inte att skilja mellan barn och 
verksamhet och omvänt. Genom att dokumentera enskilda barns utveckling skapas 
ett sätt att synliggöra personals förhållningssätt och möjliggöra till uppföljning och 
analys för verksamhetsutveckling. Cirkeldiagrammet nedan synliggör hur personal 
kan tänka kring processen pedagogisk dokumentation (Holmberg, 2015). 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Figuren visar hur personal kan arbeta med pedagogisk dokumentation. 
Illustrationen utgår ifrån Holmbergs cirkeldiagram och texten är ordagrant återgiven 
(Holmberg, 2015, s. 75). 

1. Observation 
Vad är barnen 

fångade av? 
Pedagogen väljer 

fokus & ställer 
sig frågor 

Val av verktyg 

2. 
Dokumentation 
Samla material, 

fångar hur barnen 
lär, undersöker, 
löser problem & 

samarbetar. 
Hur gör barnen? 
Hur tänker de? 

Hur utforskar de? 
Hur lär de nytt? 

3. 
Arbetsmaterial 
Ta fram råmaterial 

bilder/videofilm 
och bearbeta det 
med barnen och 

andra pedagoger. 

4. Tolka 
Vad ser jag i 
materialet? 

Vad ser andra 
pedagoger? 

Vad tänker barnen 
om det de gjort? 
Vilka nya frågor 

väcks? 

5. Nya frågor 
Nya utmaningar & 

förutsättningar 
skapas. Barnen får 

nya uppgifter, 
utmaningar & 

dilemman. 

6. 
Sammanställning 

Gör reflektioner & 
tolkningar synliga i 

dokumentationen samt 
relatera till 

värdeorden, teorier och 
Lpfö 98. Sätt i i barnets 
pärm, i projektpärm & 

på väggarna. 
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 Processen med pedagogisk dokumentation innebär att personal har ett syfte de 
utgår ifrån och som de dokumenterar. Därefter kan de använda materialet för att 
reflektera och planera verksamheten, vilket är till stöd för förskolans årliga 
utvärdering. Den årliga utvärderingen kan sedan användas av verksamhetens 
kommun när de beslutar sig om stöd och utveckling till förskolans verksamhet. Att 
utveckla verksamheten är att ge barn bättre förutsättningar för att fortsätta sitt 
lärande, utveckling och trygghet i förskolan, samtidigt som det ska vara lustfyllt 
(Elfström, 2013). Termer som används och synliggörs i samband med pedagogisk 
dokumentation är lärprocesser, barns eget lärande och tänkande, samt barns skilda 
lärstrategier. Däremot är personals handlingar, material och miljö faktorer som 
påverkar förskolans praktik (Lindgren Eneflo, 2014). Miljön anses vara den tredje 
pedagogen enligt Buldu (2010), vilket möjliggör för lärande genom kommunikation 
och kan stödja barns lärande med att verksamheten skapar lämpliga miljöer. 
Samtidigt ses barn som huvudpersoner vilka skapar sin egen kunskap (Buldu, 2010). 
Styrkan i pedagogisk dokumentation är det finns skilda syften, vilket kan vara 
problematiskt då den både är målinriktad och värdeladdad. Pedagogisk dokumenta-
tion kan ses som en process och ett innehåll, eftersom dokumentationsprocessen 
synliggör barns inlärning och lärstrategier. Likaså får förskollärare möjligheter att 
skapa en förståelse kring vad barn kan och vad de behöver mer stöttning i, vilket gör 
pedagogisk dokumentation till en viktig metod för att förstå kunskap. Förskollärarna 
får kunskap om sitt samspel med barn och hur förskolans kvalitet utvecklas, likaså 
hur barns lärprocesser utvecklas (Alvestad m.fl., 2015). Då barns lärande synliggjorts 
har personal fått underlag för tolkningar och reflektion, vilket blir ytterligare ett 
verktyg för utvärdering och förståelse för inlärningsmöjligheter hos barn, vilket kan 
vara nya lärstrategier som personal inte upptäckt tidigare. Detta är betydelsefullt i 
dokumentationsprocessen, eftersom tolkningar ger kunskap om barns tankegångar 
(Parnell & Bartlett, 2012). 
 Bath (2012) menar att pedagogisk dokumentation måste användas under hela 
processen, då ökar möjligheter för barn att förstå nya innebörder, samtidigt som de 
fördjupar sina upplevelser genom den pedagogiska dokumentationen. Kärnan i 
arbetssättet är att synliggöra lärandet. Då har filmer och bilder en viktig roll eftersom 
bilder även talar till barn, ger dem möjlighet att tolka och diskutera. När barn får vara 
med och skapa dokumentationen kan förståelsen för en specifik bild bli annorlunda 
än om förskolläraren själv analyserat. Visualiserade bilder ger även möjlighet till 
skilda åsikter och är därför ett betydelsefullt verktyg för att rikta in ett ämne eller inta 
skilda perspektiv (Bath, 2012). Forskning visar att dokumentation praktiseras mer i 
vardagssituationer, medan utvärderingar, för att införskaffa mer kunskap, sker mer 
kring projekt eller genom tematiskt arbete (Alvestad m.fl., 2015). Förskollärarna 
måste se pedagogisk dokumentation som mer än ett arbetssätt eller verktyg, enligt 
Turner och Wilson (2010). Förhållningssätt och vilja hos personal att skapa nya 
kunskaper för att få reda på barns tolkningar, av exempelvis sagor och ageranden, är 
av betydelse. Med pedagogisk dokumentation får personal kunskap om barns tidigare 
erfarenheter och vad de redan kan, på barns egna sätt (Turner & Wilson, 2010). 
Forskning visar att barn inte får känsla av meningsfullhet under den pedagogiska 
dokumentationen, vilket leder till att barn inte är konstruktörer av sin egen kunskap, 
eftersom de hade begränsade förutsättningar kring det dokumenterade och de kände 
sig inte heller särskilt engagerade i sina konstruktioner (Bath, 2012). 
 Pedagogisk dokumentation kan kallas för ett verktyg som är kollektivt eftersom 
verksamheten måste skapa en kultur där reflektion, samarbete och kommunikation 
är viktiga faktorer. När verksamheten skapat denna kultur kan vårdnadshavare och 
barn bjudas in för deltagande. När verksamheten skapat denna grund kan redskapet, 
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pedagogisk dokumentation, användas fortlöpande för utveckling samt utvärdering av 
verksamheten (Elfström, 2013). Barn lär sig i interaktion, genom att analysera 
varandras arbeten och skapa en visuell panel där barns dokumentationer ställs fram. 
När barn på detta vis kan gå tillbaka i sin dokumentation kan nya kunskaper 
förtydligas och förstås för att stärkas. Barn kan även kommunicera med kamrater och 
personal för att få nya tankar, genom att dela sitt arbete med kamrater utvecklas 
deras självinsikt och självkänsla (Buldu, 2010). Att barn får presentera och dela sitt 
arbete tillhör också inlärningsprocessen som barn har. När förskollärare och barn 
tillsammans förstår hur och varför kan förskollärarnas metakognitiva förståelse 
utvecklas för att få kunskap om hur och varför ett lärande sker. Då kan barn och 
personal återblicka på det de gjort tidigare för att sedan fortsätta tänka framåt och 
utvecklas tillsammans (Parnell m.fl., 2012). Då barn ställs inför digital dokumenta-
tion, såsom filminspelning eller bild, blir barn synliga och därför är det viktigt att 
diskutera kring etiska perspektiv (Alvestad m.fl., 2015). Genom att använda sig av 
digitala redskap för att dokumentera, för att möjliggöra återkommande tillbakablick-
ar för att minnas, blir dokumentationen ett betydelsefullt verktyg för att utveckla 
samt utvärdera alla enskilda verksamheter kontinuerligt. Pedagogisk dokumentation 
kan därför användas som utvärderingsform av verksamheten. Däremot är det viktigt 
att ha en förutbestämd fråga om vilken kunskap personal vill synliggöra, eftersom 
skilda verktyg för utvärdering påverkar den kunskap som blir synlig (Elfström, 2013). 
 Förskollärarna ska inte ha bestämda förväntningar som de i förväg vill uppnå i 
pedagogisk dokumentation, enligt Lindgren Eneflo (2014), eftersom det är barns 
erfarenheter som ska dokumenteras. Kommunikation i samspel med barn, utifrån 
den dokumenterade aktiviteten, synliggör barns frågor, tankar, tolkningar, strategier 
och dessa ska användas som resurs för att utveckla verksamheten. Barns tankar, idéer 
och ageranden är byggstenar i arbetssättet och ses därför som resurser. Dokumenta-
tionsmaterialet kan baseras på anteckningar, foton, videofilmer eller ljudupptagning-
ar, likaså kan barns teckningar användas för underlag av reflektion i den pedagogiska 
dokumentationen (Lindgren Eneflo, 2014). Parnell m.fl. (2012) hävdar att teknologi 
är ett kraftfullt verktyg för förskollärarna i planering och reflektion. Genom att 
använda sig av teknologi, såsom blogg med lösenord eller elektronisk dagbok, främjar 
barns familjer, förskollärarna och barnen själva att begripa och utveckla det egna 
lärandet (Parnell m.fl., 2012). Arbetssättet eller verktyget ger förskollärare möjlighet 
att kritiskt granska och analysera sitt arbete, samt hur de förhåller sig till styrdoku-
mentets strävansmål. För att bli bättre på att dokumentera handlar det för förskollä-
rare om att ha en förståelse för hur de ska dokumentera i förhållande till materi-
al/föremål som ska utveckla lärande hos barn. Forskning visar att förskollärare tycker 
att förhållandet som finns mellan dokumentation och planering ger dem ökad 
förståelse för det pedagogiska arbetet tillsammans med barngrupp. Likaså kan de 
uppnå strävansmål tillsammans med barn i arbetet (Alvestad m.fl., 2015). När 
förskollärare använder sig av teknologi kan de återberätta och minnas barns lärande, 
genom att se filmer eller fotografier från situationer där lärande skett. Att tillsam-
mans med barn titta tillbaka på det som gjorts borde göras till rutin, eftersom barn 
gläds åt sitt eget lärande (Parnell m.fl., 2012). 

2.3 Litteratur kring pedagogisk dokumentation och dokumen-
tation 

Dokumentation används ofta i förskolan, vare sig det handlar om att göra kartlägg-
ning, minnesanteckningar eller handlingsplaner. Observationer och dokumentationer 
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kan synas i form av bilder eller fotografier och kan finnas i pärmar eller på väggar. 
För att dokumentationen ska bli pedagogisk sätts flera delar samman och det handlar 
om att observationer, dokumentationer, reflektioner och pedagogiska berättelser 
skapar en helhetsbild (Essén, Björklund & Olsborn Björby, 2015). Det är vad barn 
upptäcker samt upplever i nuet som ska dokumenteras, för att skapa reflektionsun-
derlag. För att se barns lärprocesser är det viktigt att personal är lyhörda för barn. 
Lyhördheten kan visa sig i hur barn möter verksamhetens miljö, rummen, materialet 
eller andra ytor, men det kan även ses i barns uttryck när de kommunicerar (Wehner-
Godée, 2010). Essén m.fl. (2015) beskriver att strategin med pedagogisk dokumenta-
tion, där återkommande reflektioner ständigt sker kring didaktiska val som varför 
och hur något görs, skapar möjligheter för barn att få reellt inflytande. Den ligger 
även till grund för det systematiska kvalitetsarbetet. Personal som börjat arbeta mer 
med pedagogisk dokumentation tenderar att se möjligheter, snarare än svårigheter. 
Det som dokumenteras kan endast ses som ett tvärsnitt ifrån verkligheten och 
berättar inte hela sanningen om en situation, men kan ändå vägleda personal att 
komma så nära verkligheten som är möjligt (Essén m.fl., 2015). Om barn ges 
möjlighet till reflektion kring sitt eget lärande är det ett arbetssätt som får långsiktiga 
effekter, när det gäller lärande. Om förskolan istället har för stort fokus på kunskap 
och ämnesinriktat lärande uppnås inte dessa långsiktiga effekter. Då barn istället 
bara lär sig fakta kring det de tror förväntas av dem, utan att själva riktigt förstå eller 
se sambanden kring det de lär (Eidevald, 2013). 
 Skolverket (2010) betonar arbetslagens dokumentations-, uppföljnings-, 
utvärderings- samt utvecklingsarbete av verksamheter. Palmer (2012) menar att 
förskolan redan gjort detta, däremot är det verksamheten som ska utvärderas och 
inte individuella barns kompetenser. För att få syn på hur verksamheten strävar mot 
läroplansmålen ska personal använda sig av observation, dokumentation samt 
uppföljning. Genom att följa den processen kan arbetslag få syn på de möjligheter 
verksamheter har för utveckling, och därmed förbättra förskolans kvalitet samt vilka 
förändringar verksamheten bör göra för att fortsätta lyfta barn i deras lärande och 
utveckling. Palmer beskriver vidare att det är av betydelse att se bortanför det 
förgivet tagna, att utmana personals föreställningar och tankemönster för att det inte 
endast finns en rätt väg att förstå omvärlden på, utan flera (Palmer, 2012). Att starta 
upp ett pedagogiskt dokumentationsarbete kan kännas mastigt och ibland okontrol-
lerbart. Dels för att det tar tid att lära sig hantera teknisk utrustning, att se till att det 
finns anteckningsmaterial tillgängligt och dels för att många upplever sig tappa fokus 
på barngruppen. Arbetssättet tar tid, men genom att öva kommer personal hitta 
balansen och uppleva trygghet i arbetet. Det handlar om att till en början ta små steg 
och undvika att alla delar ska ske genast (Essén m.fl., 2015). Även Wehner-Godée 
(2010) menar att det är ett tidskrävande arbetssätt som tar kraft och att det därför 
kanske inte är ett fungerande arbetssättet för alla verksamheter. Essén m.fl. (2015) 
skriver att det finns fördelar med att öppna upp dokumentationen för fler perspektiv, 
genom att bjuda in vårdnadshavare och göra dem delaktiga. Vanligtvis delger 
personal information till vårdnadshavare vid hämtning om vad barn gjort under 
dagen, men det handlar även om att föra en dialog kring hur de gjort och varför. 
 Essén m.fl. (2015) har skapat en verktygslåda med förslag på underlag för att 
komma igång med pedagogisk dokumentation. Materialet är till för att ge stöd och 
inspiration, men att varje förskola måste hitta sitt sätt att forma det. Materialet 
innehåller fem delar, verktyg. Det ena är ett observationsschema med tre spalter där 
personal kan anteckna vad barn gör i en spalt, vad barn säger i den andra och 
reflektioner i den tredje. Verktyg två är ett material som går att använda om personal 
vill reflektera tillsammans med barn. Det tredje kallas för PRE och handlar om 
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didaktiska val före en aktivitet. Fjärde verktyget POST är ett schema personal kan 
fylla i som snabbreflektion direkt efter en aktivitet. Det femte verktyget är ett 
reflektionsmaterial personal gemensamt kan använda veckovis, det kallas för 
REFlektion (Essén m.fl., 2015). Enligt Palmer (2012) är spaltdokumentationer ett 
stödmaterial för observationer och reflektioner. Materialet innehar tre skilda spalter, 
eller fler, som synliggör vad barn gör, vad de kommunicerar runt liksom personals 
reflektion kring det dokumenterade. Materialet kan även användas direkt efter en 
aktivitet tillsammans med barn. 
 Pedagogisk dokumentation handlar, enligt Essén m.fl. (2015), om att ta ställning 
etiskt, då barns röster blir hörda och delaktigheten ökar genom att de är med och styr 
kring vad som sägs om dem. Beskrivningar och tolkningar av dokumentationen görs 
för att synliggöra fler möjligheter och inte för att se brister eller problem. Det är 
därför viktigt att vara ödmjuk och låta barnen vara delaktiga. Förskolan kan ha ett 
dokumentationsfritt rum, för att barn ska ges möjlighet att dra sig undan ifall de inte 
vill bli fotograferade eller filmade (Essén m.fl., 2015). Dokumentation har inte bara 
positiva effekter, utan kan även vara till skada för barn. Personal som dokumenterar 
kan göra misstag och vårdnadshavare kan tyda materialet missvisande. Likaså har 
den som dokumenterar makt över barn, specifikt i situationer där filminspelning 
används, eftersom det är utlämnande och avslöjar barns värld (Wehner-Godée, 
2010). Eidevald (2013) menar att filma personals förhållningssätt för att kunna 
reflektera och analysera, är ett bra verktyg för det systematiska kvalitetsarbetet, men 
som däremot kan upplevas svårt. Författaren menar vidare att det positiva med film 
är att det går att gå tillbaka och studera den ur flera perspektiv, liksom att det går att 
skapa nya filmsekvenser med jämna mellanrum för att systematiskt kunna se och 
analysera verksamheten. Genom att använda flera metoder, som film, foto och 
skriftlig dokumentation breddas reflektionsmaterialet, vilket är en fördel för 
verksamhetsutveckling. Analysering av dokumentation är ett måste om verksamheten 
ska kunna utvecklas på ett systematiskt och vetenskapligt sätt. Det finns risk att fokus 
hamnar på det som känns felaktigt istället för det positiva i situationen och vilka de 
fungerande strategierna är, liksom de möjligheter eller lösningar som skulle kunna 
åstadkommas. När det gäller analysarbete för att utveckla en verksamhet finns det 
flera fungerande sätt, i analysen är det meningsfullt att söka efter mönster. Det 
handlar också om att upptäcka det förgivet tagna för att kunna ifrågasätta detta. 
Utifrån dessa typer av analyser går det att utveckla verksamhetens arbetssätt 
(Eidevald, 2013). 
 I egenskap av personal eller förskolechef är det viktigt att kunna avgöra om de 
metoder och arbetssätt en verksamhet väljer, stämmer överens med det läroplanen 
föreskriver, liksom om de är vetenskapliga (Eidevald, 2013). Förskolans läroplan 
uttrycker att de skilda strävansmålen ska införas av förskollärare och sammanflätas 
med verksamhetsarbetet genom dokumentation (Skolverket, 2010). Om summativa 
bedömningar, det vill säga bakåtblickande, används i förskolan samtidigt som fokus 
hamnar på barns kunnande istället för de processer som pågår, riskerar förskolan att 
bryta mot läroplanen då det är verksamheten som systematiskt ska dokumenteras. 
Om personal analyserar enskilda barns utveckling utan att veta vilken vetenskaplig 
grund som ligger i botten riskerar det att strida emot skollag och läroplan. Det är 
barns förändrade kunnande i förhållande till verksamhetens organisation som bör 
observeras för att läroplanen ska följas (Eidevald, 2013). 
 Det utvecklingspedagogiska teoretiska perspektivet handlar mer om att 
synliggöra vad barn lär, för att utifrån det göra verksamhetsbedömningar. Används 
istället pedagogisk dokumentation och en Reggio-Emiliainspirerad pedagogik som 
utgångspunkt, hamnar fokus på hur barn lär och att det är detta som ligger till grund 
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för verksamhetsutveckling. Förespråkare för både utvecklingspedagogik och Reggio-
Emiliainspirerade verksamheter ser att de är motpoler till varandra, men att det i 
båda teoretiska riktningarna finns en barncentrerad syn där det är viktigt att lyfta 
fram barns erfarenheter och tankar. Inom Reggio-Emilia finns lyssnandets 
pedagogik, men förespråkare för utvecklingspedagogiken menar att detta är något 
som inte bara kan härröras till just Reggio-Emiliainspirerade förskolor. Det gäller 
även vid meningsskapande arbetssätt som kan förekomma i förskolor med andra 
teoretiska perspektiv. Förespråkare för de utvecklingspedagogiska teorierna ser en 
fara i att följa lyssnandets pedagogik, då personal riskerar att tolka lyssnandet som 
att det inte alls ska förekomma kunskapsförmedling, utan att barn endast lär genom 
att bli lyssnade på (Eidevald, 2013). 

2.4 Onto-epistemologiskt teoretiskt perspektiv 

Studien har tagit ansats i det onto-epistemologiska teoretiska perspektivet, som Lenz 
Taguchi (2012) beskriver, vilket handlar om att människan är i ständig intra-aktion 
med både människor och miljö. Med detta teoretiska perspektiv blir miljöns 
utformning och förskollärarnas förhållningssätt av stor betydelse då förskolans 
läroplan uttrycker att kvalitet utvecklas genom att vi förskollärare skapar möjligheter 
för barns lärande och utveckling (Lenz Taguchi, 2012). 
 Inom det onto-epistemologiska perspektivet påverkar, intra-agerar1, människan, 
materialet och omgivningen varandra ömsesidigt, skriver Lenz Taguchi (2012). 
Författaren menar att det inte går att skilja på människan som lär från det människan 
lär sig, eftersom det är tillsammans med material och omvärld kunskapen skapas. 
Inte endast det materiella ger människan kunskap, även kroppen bildar kunskap. 
Begreppet ontologi står för att teorier är varande, som ett bord är ett bord, medan 
epistemologi står för teorier om kunskap och vetande, hur vi vet att det är ett bord. 
Två begrepp som nämns inom perspektivet är den cirkulära rörelsen, som innebär 
att genom upprepning av tidigare händelser med en liten förändring kan leda till nya 
sätt att tänka och handla, detta kan också skapa trygghet i och med att utgångspunk-
ten ligger i något välkänt. Begreppet den horisontella rörelsen uppstår i stunden och 
innebär att en tanke kan leda in på nya vägar och in i nya ämnen och på så vis ge nya 
erfarenheter. Den motverkar dessutom redan förgivet tagna föreställningar och 
utmanar i att se nya perspektiv. Denna rörelse sker snabbt i motsats till den cirkulära 
som sker långsamt. Onto-epistemologin utgår från barnen och det ingår både 
kollaborativt samspel och möjlighet till upprepad träning för att lära sig olika 
färdigheter, som matematik. Det behövs både kreativt utforskande och repetitiv 
träning i förskolan. Barn behöver engageras och motiveras känslomässigt för att 
uppnå lärande och att minnas vad de lärt sig (Lenz Taguchi, 2012).  
 Det onto-epistemologiska teoretiska perspektivet benämns också som en 
posthumanistisk syn och räknas till det som kalls immanenta teorier (Eidevald, 
2013). Immanens beskriver Lenz Taguchi (2012) som att människan och världen är i 
en relationell sammanflätning och står i ömsesidigt beroende till varandra. Eidevald 
(2013) beskriver att istället för att, som i ett stadieteoretiskt perspektiv styras av 
mognad, bygger den onto-epistemologiska, eller posthumanistiska, teorin på att 
barnen styrs av redan tidigare erfarenheter. Dessa erfarenheter som de tillägnat sig 

                                                   

1  intra-aktion: Begreppet föregår "det vi kan identifiera som mänskliga eller icke-mänskliga agenter (fenomen)" (Lenz 

Taguchi, 2012, s. 25), hur människa och miljö samkonstituerar.  
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styr vilken utveckling som är möjlig för barn i deras tänkande och lärande (Eidevald, 
2013). 
 Det som, enlig Lenz Taguchi (2012), är viktigt i ett onto-epistemologiskt 
teoretiskt perspektiv är att studera vad som händer mellan barn och miljön samt 
varandra, vad uppstår för relationer, vad det är som perforerar, styr, barn och vad 
finns det för intra-aktiva möjligheter. Med andra ord, hur påverkar barn materialet 
och hur påverkar materialet barn i den miljö och konstellation de befinner sig, liksom 
vad skapas för möjligheter i det som sker. Enligt Lenz Taguchi är det inte möjligt att i 
förväg kunna veta vilka lärprocesser som kommer uppstå när ett onto-
epistemologiskt perspektiv är antaget. Men att det däremot går att analysera kring 
möjliga förändringar för att något nytt ska uppstå och därmed synliggöra lärproces-
ser. Under observationer går det inte att bortse ifrån att den som observerar också är 
del i kunskapandet, med de föreställningar och tidigare kunskaper den bär på. Det 
spelar alltså roll hur till exempel en kamera används, hur anteckningar förs, den 
observerandes syn och förförståelse, liksom kring vilket/vika barn som för stunden är 
i fokus, alla är i ett ömsesidigt beroende men också i påverkan av varandra. Onto-
epistemologin gör att personal blir mer jämlik med barn, då det ständigt sker ett 
gemensamt lärande och att det inte finns en "rätt" sanning. Onto-epistemologin vill 
motverka det förgivet tagna och försöka tänka tvärtemot för att inte låsas fast i gamla 
mönster och tankegångar. Den handlar om en medvetenhet att det bara är tvärsnitt 
utifrån verkligheten som blir synligt i dokumentationer och att lärprocesser sker i ett 
varande här och nu (Lenz Taguchi, 2012). Det onto-epistemologiska perspektivet 
kommer att användas som glasögon i studiens analys. Processen kommer att 
beskrivas vidare i nästa kapitel, metod. 
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3 Metod 

I kapitlet berörs metodologin kring studien i 3.1 och i datainsamlingsmetodavsnittet 
3.2 argumenteras bland annat om tillvägagångssätt i studien samt kring val av 
teoretiskt perspektiv. Avsnitt 3.3 redogör för urvalet av de studerade förskolorna och 
3.4 beskriver de forskningsetiska principerna. 3.5 behandlar studiens pålitlighet, 
trovärdighet och generaliserbarhet och 3.6 belyser studiens analysprocess. 

3.1 Metodologi 

För att bredda synen på förskolors arbetssätt med pedagogisk dokumentation, 
gjordes valet att kvalitativt studera åtta förskolor som arbetat olika länge med 
pedagogisk dokumentation. Flera av förskolorna har handledning kring pedagogiskt 
dokumentationsarbete. En av förskolorna har anställt en förskollärare som ska starta 
upp och stödja den förskolans pedagogiska dokumentationsarbete. En annan förskola 
har en förskollärare som är utbildad handledare som stöttar och handleder personal 
att ständigt utveckla och skapa pedagogisk dokumentation. Förskolornas arbetssätt 
med pedagogisk dokumentation har undersökts för att synliggöra hur förskollärare 
med hjälp av pedagogisk dokumentation kan synliggöra barns lärprocesser liksom 
hur förskolans verksamhet kan utvecklas med hjälp av pedagogisk dokumentation 
som arbetssätt. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Intervjuer har genomförts på åtta skilda förskolor. En förskollärare är intervjuad på 
vardera enheten. En förskola ville gärna ha med två förskollärare under intervjun, 
vilket tillmötesgicks i enlighet med samtyckestyckeskravet. Att intervjuer valdes som 
metod var för den flexibilitet som det finns i att kunna ställa frågor och föra en dialog 
kring förskolornas arbetssätt med att synliggöra barns lärprocesser med hjälp av 
pedagogisk dokumentation, liksom hur verksamheterna kan utvecklas med hjälp av 
detta arbetssätt. I och med att studien har gjorts med en kvalitativ metod, har 
intervjuerna skapat möjligheter att låta samtalen röra sig i flera riktningar, vilket i sin 
tur har öppnat upp för att synliggöra förskollärarnas syn på ämnet. Genom att utföra 
intervjuer fanns det möjlighet att ställa följdfrågor och motfrågor liksom föra en 
dialog kring förskollärarnas beskrivningar, vilket inte är möjligt vid en kvantitativ 
studie (Bryman, 2011). Som Bryman vidare skriver möjliggör en kvalitativ intervju-
studie att det går att studera hur förskollärarna uttrycker sig liksom vad de beskriver. 
Intervjuerna ljudinspelades med två mobiltelefoner på alla åtta förskolor, respektive 
antecknades för att all information skulle kunna tillvaratas.  
 Inom pedagogisk dokumentation verkar miljön vara en viktig faktor som 
påverkar både barns lärprocesser och verksamheters utveckling. Det teoretiska 
perspektivet, onto-epistemologi, valdes då teorin belyser att människor, material och 
miljö befinner sig i ständig intra-aktion. En del av perspektivet syns tydligt inom 
arbetssättet pedagogisk dokumentation, som förekommer i förskoleverksamhet och 
därför känns perspektivet som ett lämpligt val i studien. 
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3.3 Urval 

Valet av förskolor att studera gjordes som ett bekvämlighetsurval samt ett stratifierat 
urval (Bryman, 2011). Bekvämlighetsurvalet berodde på att intervjuerna skulle vara 
geografiskt genomförbara, då tiden och möjligheten att resa var begränsad. Däremot 
har det län som undersökningsområdet inbegriper ett relativt stort utbud av 
förskolor, vilket har skapat goda möjligheter till urval. Därför går det att säga att 
studien är gjord utifrån ett stratifierat urval, vilket innebär att urvalet sker på ett 
genomtänk sätt och inte på ett slumpmässigt vis. Eftersom denna studie bygger på att 
synliggöra förskolors arbetssätt med pedagogisk dokumentation, för att synliggöra 
barns lärprocesser liksom för att nå verksamhetsutveckling, gjordes därför ett 
medvetet val att studera olika typer av förskolor, med skilda inriktningar. Inriktning-
ar som att förskolor drivs i olika typer av regier, såsom fristående förskolor och 
kommunala. För att finna dessa förskolor har flera verksamheters hemsidor 
studerats, liksom redan knutna kontakter har använts där kännedom fanns att de 
arbetade specifikt med pedagogisk dokumentation som filosofiskt förhållningssätt.  

3.4 Etiska principer 

Hänsyn har tagits till de forskningsetiska reglerna (Vetenskapsrådet, 2011), med 
konfidentialitetskravet, genom att de medverkande i studien är avidentifierade. I 
intervjuerna fick de intervjuade förskollärarna ta del av samtyckeskravet, de hade 
möjlighet att avbryta och bestämma över sin medverkan. Förskollärarna fick ta del av 
informationskravet kring vad studien behandlar, liksom enligt nyttjandekravet vad 
den kommer att användas till och att det slutgiltiga självständiga arbetet efter 
godkänd examination kommer att publiceras på den öppna arkivportalen DiVA. 
Förskollärarna fick ett missivbrev (se Bilaga II) skickat innan intervjun och 
tillfrågades innan intervjuns start om de tagit del av missivbrevet och delgavs även på 
plats de forskningsetiska principerna. 

3.5 Trovärdighet, pålitlighet och generaliserbarhet 

Hälften av de studerade förskolorna hade spontana rundturer på förskolan för att 
visa deras pedagogiska dokumentation. Den valda metoden med intervjuer var 
adekvat för denna studie, eftersom intervjuer ger en kvalitativ bild av hur förskolor 
använder pedagogisk dokumentation. Däremot skulle trovärdigheten styrkts om både 
intervjuer och observationer hade används som datainsamlingsmetod, men för att 
inte överskrida storleksramen för detta arbete valdes observationer bort.  
 Det finns en risk i att skrivprocessen bli färgad av sådana arbetssätt som särskilt 
fångar inspiration och tankar kring den egna kommande yrkesrollen. Både kring 
material och information som förskollärare delger, men även ifrån forskning och 
litteratur som inspirerar. Genom att ha en medvetenhet kring detta försöker ändå 
studien visa på genomskinlighet, transparens, genom att gå tillbaka till forsknings-
frågorna, samt se till att det är intervjuernas innehåll som ligger till grund för resultat 
och analys i studien. Målet är att synliggöra arbetssätt med pedagogisk dokumenta-
tion, inte att hitta det mest optimala arbetssättet. Det blir upp till läsarna och 
verksamma förskollärare att skapa sitt eget arbetssätt. Framförallt en av frågorna i 
intervjun (se Bilaga I), rörande hur informanterna väljer fokus när de dokumenterar, 
skapade osäkerhet och oförståelse hos flertalet förskollärare. För att upptäcka dylik 
problematik skulle det varit bra med en provintervju, för att testa frågorna in-
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nan. Hur långt de kommit i sitt arbete med pedagogisk dokumentation kan påverka 
tillförlitligheten. I denna studie fann sig tidsschemat vara upplagt med att några av 
intervjuerna var tvungna att utföras, trots att bakgrunden inte var fullständigt 
färdigskriven, för att förskollärarna skulle ha möjlighet att ta emot besök. Att först ha 
bakgrunden klar innan intervjufrågorna formulerades för att tillägna sig mer 
ämneskunskap skulle varit fördelaktigare, då möjligheten att skapa intervjufrågor 
med tydligare fokus på det som studien söker kunskap kring därigenom skulle 
underlättats. Att ett onto-epistemologiskt perspektiv antagits handlar dels om att det 
är ett perspektiv som är nära förknippat med pedagogisk dokumentation, och dels att 
kunna synliggöra intra-aktioner som går att utläsa ur det intervjuerna framställer. 
 Studien är relativt begränsad då det endast är åtta förskolor som studerats, vilket 
gör att generaliserbarheten minskar. Däremot har flertalet av de studerade 
förskolorna kommit igång eller kommit relativt långt i arbetet och tankegångarna 
kring pedagogisk dokumentation, vilket därför skapar relevans kring förskolors 
arbetssätt med pedagogisk dokumentation. 

3.6 Analysprocessen 

Analysprocessen har skett i fyra steg. I första steget bearbetades intervjumaterialet 
enskilt av studiens skribenter, för att hitta tematiska samband och kategorier. Nästa 
steg, steg två, i processen var att enas och befästa dessa teman och kategorier, för att 
kunna skapa ett underlag att strukturera resultatet efter. Detta för att bygga ett 
starkare förtroende och ge en större tillförlitlighet till analysprocessen (Stukát, 2011). 
Datamaterialet har analyserats utifrån studiens teoretiska perspektiv och därefter 
kunde mönster av teman och kategorier urskiljas. Genom att i intervjumaterialet 
uppmärksamma det som förskollärarna beskriver rör miljö och mellanmänskliga 
intra-aktioner, som involverar lärande med flera sinnen liksom det som rör 
horisontella eller cirkulära tidsaspekter, användes det teoretiska perspektivet. 
 I tredje steget sorterades och skrevs resultatmaterialet in under tre temarubriker 
som skapats, med underliggande kategorier. Temana blev insamlingsmetoder för att 
synliggöra lärprocesser, dokumentation som redskap för att synliggöra lärprocesser 
samt dokumentation som underlag för verksamhetsutveckling. 
 Steg fyra innebar att resultatet analyserades utifrån forskningsfrågorna, för att 
synliggöra hur personal arbetar med pedagogisk dokumentation för att dels 
synliggöra barns lärprocesser samt för att få syn på verksamhetsutvecklingen. Likaså 
att resultaten analyserades mot vad forskning och litteratur beskriver liksom om 
förskollärarna beskriver att de arbetar på ett sätt som går emot antingen forskning 
eller litteraturbeskrivning. I det här steget analyserades även resultaten utifrån det 
onto-epistemologiska perspektivet. 
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4 Resultat 

Resultatet visar tre huvudteman gällande förskolors arbete med pedagogisk 
dokumentation, 4.1 insamlingsmetoder för att synliggöra lärprocesser, 4.2 Synliggö-
rande av lärprocesser och 4.3 dokumentation som underlag för verksamhetsutveck-
ling. 
 
 Tema 1  

Insamlingsmetoder 
för att synliggöra 
lärprocesser 
 

Tema 2 
Synliggörande av 
lärprocesser 

Tema 3 
Dokumentation som 
underlag för 
verksamhetsutveckling 

Kategori 1 Redskap för 
insamling av 
dokumentation 

Bearbetning av 
dokumentation för 
att synliggöra 
lärprocesser 

Fokus på vad 
verksamheter 
dokumenterar 

Kategori 2 Stödmaterial för 
pedagogisk 
dokumentation 

Förskollärares 
förutsättningar för 
att synliggöra 
lärprocesser 

Struktur för 
kvalitetsarbete för 
verksamhetsutveckling 

Kategori 3  Utformning av miljö Fördelar och 
nackdelar med 
pedagogisk 
dokumentation 

 Tabell 1: Tabell över teman och kategorier. 

4.1 Insamlingsmetoder för att synliggöra lärprocesser 

Förskollärarna i studien skildrar flera sätt att samla in dokumentationsmaterial på, 
bland annat foto, film eller barnintervjuer. Likaså att det existerar flera typer av 
stödmaterial, exempelvis femspalt, som är till hjälp vid reflektion och analys av 
dokumentationen. Avsnittet behandlar kategorierna redskap för insamling av 
dokumentation i 4.1.1 samt stödmaterial för pedagogisk dokumentation i 4.1.2.  

4.1.1 Redskap för insamling av dokumentation 

Förskolorna i studien dokumenterar barns lärprocesser men arbetssättet, insamling 
och bearbetning av reflektions- eller dokumentationsmaterial skiljer sig åt. 
Majoriteten av förskolorna använder liknande redskap vid insamling av dokumenta-
tionsmaterial, såsom iPad och kamera för film och foto, dator, barns teckningar samt 
anteckningar från observationer. En del använder sig även av barnintervjuer. 

Det är ett jättebra verktyg [med foto och film] för där kan vi bearbeta om och om igen (Förskol-
lärare, från en av intervjuerna). 

Till skillnad från en förskola som beskriver att de har begränsat med redskap samt att 
tekniken, skrivare inkluderat, av och till strular eller på annat sätt är begränsad. Men 
förskolan använder sig av mobiltelefon för dokumentation. Vissa förskollärare 
uttrycker att de är dåliga på ljudupptagningar, men att redskapet skulle vara utmärkt 
att använda sig av för att kunna gå tillbaka och lyssna på inspelningen. En del 
förskollärare beskriver att dokumentation tas på händer och görande, aldrig på barns 
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ansikten. Förskollärare betonar att det är ur ett etiskt perspektiv som ansikten inte 
ska synas, exempelvis i sociala medier, medan andra menar att det är processen i det 
barn gör som ska vara synlig. En förskollärare beskriver att  

Vi är ute efter att lyfta barnen, att synliggöra barnens kunnande och vad barnen gör (Förskollä-
rare, från en av intervjuerna).  

Vissa förskolor använder sig av kommunikation, berätta vad de gör, som redskap för 
att synliggöra lärprocesser för barn, personal och vårdnadshavare. Likaså använder 
sig förskolor av personal som redskap vid aktivitet om möjlighet ges, då en personal 
är med barnen i aktiviteten, medan den andra dokumenterar vad som händer. 

4.1.2 Stödmaterial för pedagogisk dokumentation  

Samtliga förskollärare uttrycker att de försöker utgå från barnens intressen innan de 
påbörjar sitt dokumentationsarbete. Alla utför observationer som synliggör vad barn 
gör, vad barn funderar kring, vad de utforskar eller vad de försöker förstå. 

[J]ag tänker framförallt att vi observerar och dokumenterar för att få syn på barnen, vad gör de, 
vad är de i för processer, vad är det de funderar kring, vad försöker de ta reda på, vad håller de 
på att utforska. Det är i observationerna vi får syn på det [barns lärprocesser] och när vi gör 
dokumentationerna (Förskollärare, från en av intervjuerna). 

Olika förskolor har skilda frågeställningar eller utgångspunkter. En del använder sig 
av spaltdokumentationer, av olika modeller, för att beskriva dessa observationer 
medan andra antecknar fritt eller sparar foton, teckningar eller inledande barninter-
vjuer, för att i ett senare skede reflektera eller utvärdera dessa. Flertalet förskolor 
beskriver att de arbetar i projektform, men att förskolorna skildrar att de agerar på 
olika sätt när de ska inrikta sig på skilda områden för att samla dokumentation för 
reflektion. 
 Flertalet av förskollärarna beskriver att femspalt/reflektionsunderlag, även kallat 
observationsprotokoll, används för att samla underlag inför reflektion. I femspalten 
antecknar personal vad barn intresserar sig för, vad som är utforskningsbart, vilka 
målområden barn rör sig kring när de leker, vilka möjligheter personal upplever att 
barn kan utveckla, vilka frågor personal fångas av och vad personal vill att barn ska 
lära sig. En förskola använder sig av en egengjord mall som innehåller färgerna gul, 
grön, röd och blå [genomgående i studien kommer denna mall kallas för färgmall (se 
Bilaga III), vilket är skribenternas ordval]. De olika färgerna symboliserar skilda 
frågeställningar. Den gula färgen beskriver vad personal tänkt göra och vad syftet är, 
medan den gröna innehåller vad som hände och vad barnen gjorde, likaså hur barn 
använde miljön och materialet. I den röda färgen beskriver personal sina reflektioner 
över lärprocesser de sett eller om de sett ett förändrat kunnande hos barn, samt vad 
som är undersökningsbart. Slutligen i den blå färgen beskriver personal hur de ska gå 
vidare i arbetet med barns lärprocesser, behöver aktiviteten återupprepas fler gånger 
eller behöver material läggas till. Individuella reflektionsplaner är en annan sorts 
dokumentationsunderlag, där personal var och en för sig antecknar sina observatio-
ner och reflektioner kring en aktivitet eller lek. En förskollärare beskriver att det är 
processen som är det väsentliga fokuset vid observation och dokumentation.  

[Det som] är viktigt där är att vi ska ha in processerna och det är väldigt styrt vad man ska göra 
och vad man ska skriva (Förskollärare, från en av intervjuerna).  

Ett antal av förskolorna använder lotusdiagram (se Bilaga IV) som redskap för att 
synliggöra barns lärprocesser. Lotusdiagram innehåller nio rutor där temat som är 
aktuellt för förskolan står i rutan som är i mitten. I resterande rutor finns strävans-
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mål från läroplanen, såsom matematik, skapande, språk, lek och social kompetens. 
På detta sätt menar förskollärarna att förskolan kan knyta ihop förskolans lä-
roplansmål direkt till temat. 
 En förskollärare beskriver att de använder en låda där de samlar dokumenterade 
bilder, en personal väljer sedan en bild som arbetslaget fokuserar och reflekterar 
kring under planeringstiden, för att se hur de ska gå vidare med barns lärprocesser. 
Detta för att de inte hinner reflektera kring alla bilder. Ett annat sätt som beskrivs av 
en förskollärare är att använda sig av portfoliopärmar, för varje barn, för att 
synliggöra barns lärprocesser. Där kan barnen se vad de har utfört tidigare, samt vad 
de kan utföra nu. Däremot menar förskolläraren att arbeta med portfolio för att 
synliggöra barns lärprocesser inte är positivt, eftersom det inte fungerar som de 
själva önskar. Tekniskt strul respektive stor tidsåtgång anger de som orsak att 
arbetssättet blivit svårhanterligt.  

4.2 Synliggörande av lärprocesser 

Förskollärarnas beskrivningar visar att personal använder sig av skilda dokumenta-
tionsunderlag, som färgmall eller olika sorters spaltdokumentationer, för att 
synliggöra barns lärprocesser. Dokumentationsunderlagen, som beskrivs i sin helhet i 
avsnitt 4.1.2 ovan, används för att skriva ner tankar, reflektioner, notera de analyser 
som görs och vad personal ser som möjligt att gå vidare med, som uppkommer vid 
personals bearbetning av dokumentationsmaterial. I avsnittet redogörs tre huvudom-
råden som förskollärarna beskriver är centrala i synliggörandet av lärprocesser. 
Områdena är bearbetning av dokumentation för att synliggöra lärprocesser i 4.2.1, 
förskollärares förutsättningar för att synliggöra lärprocesser i 4.2.2, samt 
utformning av miljö i 4.2.3 

4.2.1 Bearbetning av dokumentation för att synliggöra lärprocesser 

System för att möjliggöra att lärprocesser synliggörs beskriver förskollärarna kan 
vara att personal använder sig av PowerPoint där de kan föra in bilder, filmer, 
kommentarer, anteckningar och reflektioner från aktiviteter eller situationer, men 
likaså kan de använda sig av pärmar, mappar eller portfolio, där dokumentation 
samlas. I dokumentationsmaterialet kan personal se hur aktiviteten gick och 
därigenom kan de följa lärprocesserna genom hela terminen, för att sedan se vad 
varje enskilt barn, personal och barngruppen skapat för lärande. 

[N]är vi började med Bockarna Bruse så räknade du ingenting. Till att vi, när vi har jobbat med 
det i ett halvår så ser man att nu räknar du ett två tre, du kan stor mellan liten, du kan över, 
under, framför och bakom och då dokumenterar man det, att idag har du börjat med att använ-
da stor och liten, och kan sätta upp det på väggen också (Förskollärare, från en av intervjuerna). 

Detta kan personal använda till nästa termins planering, då de ser vad barngruppen 
behöver utvecklas i. Personal kan använda sig av individuella reflektionsplaner där 
varje enskild personal för anteckningar under en aktivitet och därefter reflekterar 
kring den under reflektionsmötet, för att få syn på vad barnen kan utmanas vidare i. I 
reflektionsunderlaget, i de individuella reflektionsplanerna, tittar personal på barns 
intressen samt frågor som vad verksamheten har för mål, vad syftet är, vilken 
frågeställning de har, vad de ska göra, vem ska göra vad och när, likaså ifall personal 
behöver fler anteckningar finns en kolumn för övrigt. Dock skiljer sig en av 
förskolorna från de andra, då de saknar ett system för hur de ska gå vidare med barns 
lärprocesser, medan de andra mer systematiskt studerar dokumentationen för att där 
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upptäcka vilka områden eller aktiviteter som är rimliga att fortsätta med, för att 
lärandet ska ses som en process. En förskollärare beskriver en situation där barnen 
byggde ett torn med kaplastavar, där synliggörandet av barns lärande beskrivs som  

Att ni [vid dokumenterandet] måste visa på processerna, inte bara det färdiga tornet (Förskollä-
rare, från en av intervjuerna). 

Samtliga förskollärare har möten varje vecka där arbetslaget eller flera arbetslag 
tillsammans, eller i tvärgrupper, antingen delger varandra det som gjorts under 
veckan eller reflekterar kring insamlad dokumentation. En av förskollärarna 
beskriver också att de med jämna mellanrum nätverkar med personal från en annan 
förskola, inom samma enhet, som arbetar i samma ålderskategori och diskuterar hur 
de ska gå vidare i lärprocesserna. En av förskolorna skiljer sig med sin reflektionstid, 
där merparten av mötet är till för planering och en kortare del består av reflektioner. 
Dock beskriver förskolläraren att planeringen innehåller tankar kring reflektionsma-
terialet och hur de kan planera vidare utefter detta för att utmana barnen i deras 
lärprocesser.  
 Det förekommer bildspel, som beskådas tillsammans med barnen, för att 
synliggöra vad som gjorts tidigare under dagen på några av de studerade förskolorna. 
Några förskolor använder sig av dokumentationsväggar där barn och personal kan gå 
tillbaka och se vad de gjort tidigare, likaså finns det separata dokumentationsväggar 
för föräldrar. På avdelningar med yngre barn fotograferas vad barn gör för att 
synliggöra deras lärprocesser för vårdnadshavare, likaså kan personal visa vilka 
lärandemål de uppfyllt genom dokumentationen. 
 Flera förskollärare uttrycker att veckobrev/månadsbrev synliggör barns 
lärprocesser, detta för att visa för vårdnadshavare vad som har hänt under den 
gångna veckan. Dock uttrycker dessa förskollärare att de inte använder veckobre-
vet/månadsbrevet som reflektionsmaterial, men att den innehåller delar av det 
personal arbetar och dokumenterar kring. 

4.2.2 Förskollärares förutsättningar för att synliggöra lärprocesser 

Flera av förskollärarna beskriver att det är viktigt att arbetslaget har lika syn på 
lärande och människosyn. Likaså är det en förutsättning att organisationen stödjer 
arbetssättet genom att ge tid för reflektioner. Flertalet förskollärare beskriver att 
reflektionstiden främjar barngruppen i slutänden, även om det ibland är tid som tas 
ifrån barngruppen i stunden. Samtliga uttrycker att pedagogisk dokumentation är ett 
tidskrävande arbetssätt, och somliga menar att det är svårt att finna tid för reflektion 
eller att tiden ständigt är otillräcklig samt att arbetssättet ställer hårda krav på 
personal. Somliga beskriver att arbetslagen inom en och samma verksamhet kan 
använda sig av pedagogisk dokumentation olika, bara grundtanken är lika. Några 
uttrycker att det är viktigt att skilja mellan begreppen dokumentation och pedagogisk 
dokumentation. 
 Ett par förskollärare belyser utbildningens betydelse, att om personal har 
liknande teoretiska utgångspunkter blir reflektionsmötena annorlunda, eftersom 
fackspråket kan skilja sig åt mellan utbildningar. Men olika utbildningar kan skapa 
skillnader vilket gör diskussionerna mer djupgående och skapar bredare funderingar. 
Ett antal av förskolorna får handledning i pedagogisk dokumentation, antingen av en 
handledare eller en pedagogista. Vid handledning får personal stöd och hjälp i den 
pedagogiska dokumentationsprocessen, att tolka material med nya ögon och se 
lärprocesser. En förskollärare berättar att de framöver ska anställa en handledare 
som är kunnig i pedagogisk dokumentation. En annan förskollärare, på en förskola 



 19 

som relativt nyligen påbörjat ett pedagogiskt dokumentationsarbete, uttryckte att det 
kan finnas svårigheter att veta vad som ska fångas vid dokumentation. Förskolläraren 
beskriver detta att 

[Vi har] lite olika uppfattning om hur vi ska göra när vi dokumenterar, när vi ska ta korten. Om 
vi ska ta kort på när vi jobbar med språket eller om vi ska ta kort på vardagen och koppla språ-
ket till bilden. Vi är inte riktigt, riktigt där än (Förskollärare, från en av intervjuerna). 

4.2.3 Utformning av miljö 

En av förskollärarna beskriver hur personal i deras verksamhet fokuserar på att 
upptäcka vilka förutsättningar barn får i förhållande till samspel, miljö och material. 
Förskolläraren beskriver ett exempel om en skapandesituation där tio barn skulle 
delta och samspela med varandra, hur personalen fotograferade aktiviteten och i 
efterhand studerade och reflekterade kring det dokumenterade materialet. 

Bara det att vi hade dukat upp kring ett bord, ett ateljébord där det fanns fyra stolar. Så bara där 
kan man tänka, vi gav ju inga förutsättningar för barnen att samspela. Men just då såg vi inte det 
/.../. Och när vi började kolla på bilderna så såg vi /…/ de här två tjejerna som hade hamnat där 
i kanten de nådde ju knappt fram till pappret. Vi hade ju inte skapat en förutsättning för dem. 
(Förskollärare, från en av intervjuerna). 

Majoriteten av förskolorna arbetar i projektform för att, som de uttrycker det, lättare 
synliggöra barns lärprocesser. Förskollärarna som beskriver detta har olika 
utgångspunkter i vad de anser utgör ett typiskt projekt eller tema. Exempelvis att de 
arbetar utifrån språkprojekt, medan en annan menar att språk inte är möjligt att ha 
som projekt/tema, utan det är något som vävs in i ett tema. 

Projekten blir egentligen den gemensamma nämnaren gruppen har, att vi har något gemensamt 
att förhålla oss till, någonting gemensamt att använda som verktyg (Förskollärare, från en av 
intervjuerna). 

 Genom möjligheten att gå tillbaka i det pedagogiska dokumentationsarbetet, som 
flertalet förskollärare uttrycker, kan personal få syn på barns lärprocesser som sedan 
möjliggör nya lärandesituationer, förändra miljön eller material, vilket ger barn nya 
förutsättningar för fortsatt lärande. Vissa förskollärare menar att en förutsättning för 
lärande är en välbekant miljö och att det finns en trygghet i de sociala relationerna. 
Samtidig beskriver flera förskollärare att personal kan utforska vilka hypoteser 
barnen har och låta barnen själva uttrycka sitt eget lärande genom dokumentationen. 
Arbetssättet, pedagogisk dokumentation, synliggör barns lärande för vårdnadshavare 
och personal, vilket förskollärarna lade vikt vid. Likaså nämnde flera förskollärare att 
barngrupper kan skapas utifrån vad enskilda barn kan och vad de behöver stöttning i. 
De beskrev dessutom att pedagogisk dokumentation ger personal möjlighet att se 
grupplärande samt barngruppens betydelse för enskilda barns lärande, samtidigt som 
personal får lära känna barnen genom att få vetskap om varför de tycker att något 
specifikt är roligt.  

4.3 Dokumentation som underlag för verksamhetsutveckling  

I förskollärarnas beskrivningar synliggörs främst tre områden som ligger till grund 
för dokumentation och verksamhetsutveckling. Fokus på vad verksamheter 
dokumenterar i 4.3.1, struktur för kvalitetsarbete för verksamhetsutveckling i 4.3.2 
samt fördelar och nackdelar med pedagogisk dokumentation för verksamhetsut-
veckling i 4.3.3. 
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4.3.1 Fokus på vad verksamheter dokumenterar 

Hur verksamheterna väljer fokus för vad de vill vidareutveckla skapas utifrån vad 
personal väljer att fokusera på, eller det som chefen eller ledningen bestämt ska ligga 
som övergripande mål under en period, termin eller år. En förskollärare beskriver att 
det kan handla om att fokusera på sådant som inte fungerar i verksamheten, 
exempelvis ett rum, för att synliggöra hur de kan förändra för att det ska bli 
funktionellt för barngruppen, eller att det rör sig om en konfliktsituation. En 
förskollärare beskriver skillnader när de dokumenterar 

[De] blir mer tillfälliga då vi känner nu måste vi fokusera extra mycket på, hur vi kan utveckla, 
det här rummet. /.../ [Dokumentation av verksamhet sker] inte på samma sätt som när vi foku-
serar på projekten där vi fokuserar på lärandeprocessen (Förskollärare, från en av intervjuerna). 

Personals fokus kan även vara en kombination mellan att dokumentera dels 
ämnes/temaområdet och leken. Som tidigare nämnts uttrycker en förskollärare att de 
ännu testar sitt arbetssätt med vilket fokus de ska använda sig av, exempelvis om de 
ska söka efter ämnet, till exempel språkliga situationer och dokumenterar detta, eller 
om de ska dokumentera allt de ser och därefter leta efter språket i det insamlade 
materialet. Flera av förskollärarna berättar att barns intressen bör ligga till grund för 
verksamhetsutvecklingen, tillika när lärprocesser ska synliggöras. Genom att 
reflektera och analysera kring ett projekts syfte kan detta leda till utveckling av 
verksamheten, betonar en del av förskollärarna. Ett par beskriver att val som 
personalen gör och hur de utformar miljön samt vilket material de presenterar, 
kommer påverka barngruppen. Detta blir synligt genom att filma och reflektera kring 
den, för att kunna utveckla verksamheten när de gäller utformning av miljö och 
material. 

4.3.2 Struktur för kvalitetsarbete för verksamhetsutveckling 

Verksamheten kan utvecklas utifrån en enhetsplan som delas ut av chefen, där 
antecknar personal hur de arbetar på avdelningarna som chefen sedan sammanstäl-
ler, som en av förskollärarna beskriver. Flera av förskollärarna berättar att de 
använder sig av ett pedagogiskt år, ett årshjul som är indelad i fyra perioder samt i 
vinter- och sommarverksamhet. Mellan perioderna utvärderas verksamheterna. En 
förskollärare beskriver att detta sker i en kvalitetsgrupp som består av en personal 
från varje arbetslag samt chefen. Flertalet förskollärare beskriver att de utvärderar 
verksamheten terminsvis eller efter ett läsår, då personal bland annat diskuterar 
arbetssättet med pedagogisk dokumentation och kring sådant de behöver eller vill 
ändra och utveckla i verksamheten. En förskollärare uttrycker, samstämmigt med 
flera andra, att 

Det är pågående hela tiden, jag tror vi aldrig känner oss klara. Utan vi tänker oss en ständig 
process i vad barnen gör (Förskollärare, från en av intervjuerna). 

 En förskollärare beskriver att deras utvärdering fungerar som en kvalitetssäkring 
för verksamhetsutveckling. De använder också, vilket resterande förskollärare även 
beskriver, sig av samma reflektionsunderlag som de har för att synliggöra barns 
lärprocesser när de utvärderar. Genom utvärdering kan personalen skapa handlings-
planer för att vidareutveckla och förbättra verksamheten. Flera förskollärare nämner 
att de i sitt systematiska kvalitetsarbete tar del av tidigare utvecklingsarbeten för att 
utveckla verksamheten ytterligare. Flertalet förskollärare berättar att verksamhets-
cheferna sammanställer utvärderingarna för att synliggöra vilka svårigheter som 
finns i verksamheterna, samt vad som fungerat bra. Förskolan som använder 
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individuella reflektionsplaner, för att synliggöra barns lärprocesser, sammanställer 
dessa med resterande personal i arbetslaget till ett gemensamt protokoll som chefen i 
nästa skede får ta del av och sammanställer. Därigenom kan chefen se om personal 
tappat verksamheten och även anledningar till varför de gjort det. 

[Pedagogisk dokumentation] är a och o för verksamheten, både för det enskilda barnets lärande, 
gruppens lärande, men också för att ha en hållbar organisation för att kunna jobba och förbätt-
ra, det är ju vårt redskap för utveckling. Både för mig som pedagog och arbetslag, och förskolan 
men också barngrupp och organisation (Förskollärare, från en av intervjuerna). 

4.3.3 Fördelar och nackdelar med pedagogisk dokumentation 

Fördelar som uppstår, enligt förskollärarna, när personal använder pedagogisk 
dokumentation för verksamhetsutveckling är att de kan se vilka förutsättningar som 
behöver förändras för att driva verksamheten och barns utveckling framåt. Likaså att 
personal har en rak kommunikation sinsemellan och att kvalitetsarbetet finns med i 
arbetet under hela läsåret. Personal får också syn på sitt eget arbetssätt, samt att 
pedagogisk dokumentation skapar tydliga rutiner vilket gör hela arbetssättet 
tydligare. Förskollärare beskriver att filma sig själva kan bidra till ett förändrat 
förhållningssätt och synliggöra hur de kommunicerar och är tillsammans med 
barngruppen, vilket gynnar verksamhetsutvecklingen. Ungefär en tredjedel av 
förskolorna har handledning för att inte fastna och stanna upp i arbetet. En av dessa 
förskolor använder handledningen som underlag för utveckling av personals arbete 
på avdelningarna. Likaså beskriver några förskollärare att nätverksträffar, där 
personal har temadagar med andra förskolor och tar del av hur de arbetar, används i 
verksamhetsutvecklande syfte. 

Förskollärarna beskriver att personal kan känna svårigheter med pedagogisk 
dokumentation för verksamhetsutveckling. Detta för att arbetssättet är tidskrävande, 
med tid till reflektion, men även att personal kan uppleva att förändringar tar tid att 
genomföra och att personal kan ha olika inställning till arbetssättet. Två olika 
förskollärare beskriver att 

Däremot kan det upplevas som att det tar lång tid och att vi aldrig blir klara [med förändrings-
arbetet] så att det kan även vara en nackdel när man jobbar med det här (Förskollärare, från en 
av intervjuerna). 

Det är en tuff process att börja jobba med pedagogisk dokumentation, men det ger väldigt 
mycket både för en själv och som pedagog och för verksamheten (Förskollärare, från en av 
intervjuerna). 

Ytterligare en svårighet flera av förskollärarna nämner handlar om att gå ur 
barngruppen och utföra observation, dokumentation samt reflektion, eftersom 
personal vill vara med barnen i nuet. Samtliga beskriver att regelbundna veckomöten 
eller månadsmöten som alla verksamheter bedriver, utvecklar verksamheten 
eftersom personal där diskuterar om de behöver göra förändringar. Flera beskriver 
genom att blicka tillbaka på sparat material, ifrån de dokumenterade lärprocesserna, 
kan de se vilka förutsättningar verksamhetens miljö och material erbjuder. Ifall de 
erbjuder material som möjliggör utveckling av verksamheten, och som ligger till 
grund för förskolans kvalitetsarbete, eller inte. Personal kan utveckla verksamheten 
utefter detta underlag genom att anpassa den efter barns behov. 
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4.4 Resultatsammanfattning 

Samtliga förskolor verkar arbeta med pedagogisk dokumentation för att synliggöra 
barns lärprocesser, däremot visar resultatet att förskolor arbetar med dokumenta-
tionsinsamling och reflektion på skilda vis. Underlag som förskolor kan arbeta med 
för att synliggöra barns lärprocesser är lotusdiagram, femspalt/reflektionsunderlag 
och färgmallen. Likaså ser projekt/temainriktat arbetssätt ut att främja personals 
fokus på vad de ska dokumentera och reflektera kring. Synliggörandet av barns 
läroprocesser kan vara genom bildspel och dokumentationsväggar, vilket vårdnad-
shavare kan ta del av. Arbete med portfolio för att synliggöra barns lärprocesser 
verkar inte fungera i den mån som personal vill, men förskolläraren betonar att de 
väljer att fokusera på aktiv närvaro tillsammans med barnen istället för att dokumen-
tera eller gå ifrån för reflektion. Pedagogisk dokumentation ger personal möjlighet att 
blicka tillbaka, vilket ser ut att främja förutsättningarna för barns lärprocesser, likaså 
förändringar i miljö och material verkar i en positiv riktning. Arbetssättet synliggör 
vad barn behöver ha stöd i men också barngruppens betydelse för att varje enskilt 
barn ska uppnå lärande. 
 Underlag personal använder för dokumentationsinsamling används sedan för 
reflektion kring barns fortsatta lärande. Reflektionerna kan antecknas och bevaras på 
skilda sätt, genom PowerPoint, individuella reflektionsprotokoll, men likväl i 
pappersform i specifika pärmar, dokumentationslådor, mappar eller portfoliopärmar. 
Med hjälp av dessa reflektionsunderlag kan personal följa barns lärprocesser genom 
hela terminen, de kan också följa sin egen och hela barngruppens lärande för att 
sedan planera nästa termin utifrån detta material. Under reflektionsmöten kan 
personal uppmärksamma varandra på vad de har gjort och diskutera hur de kan gå 
vidare i arbetet. Hur ofta, hur länge eller hur reflektionsmötena är upplagda verkar 
skilja sig mellan förskolorna. En förskola skiljer sig från resterande genom att inte ha 
ett system för hur de ska gå vidare i barns lärprocesser, medan andra har kontinuerli-
ga möten avdelningsvis och somliga även med andra förskolor. Likaså att plane-
ringsmötet kan vara upplagt att reflektion får ta minimal del av planeringsmötet, 
medan planering tar merparten av tiden. Resultatet verkar tyda på att om pedagogisk 
dokumentation ska vara möjligt måste organisationen stödja arbetssättet genom att 
ge personal tid för reflektion. Likaså visar resultatet att ett antal av förskolorna får 
handledning, vilket verkar främja arbetssättet liksom verksamhetsutvecklingen. 
 Pedagogisk dokumentation för verksamhetsutveckling kan variera i fokus mellan 
antingen det som inte fungerar i verksamheten eller kring tema/projekt, kring 
miljöns utformning eller det ledningen valt ut. Däremot tyder resultatet på att 
personal verkar känna svårigheter i att använda pedagogisk dokumentation för 
verksamhetsutveckling, eftersom arbetssättet är tidskrävande, reflektionstiden ofta 
verkar otillräcklig liksom förändringar tar lång tid att implementera. Dock tyder 
resultatet på att det finns en positiv syn bland personal av att använda pedagogisk 
dokumentation för verksamhetsutveckling, eftersom det hjälper dem att hålla 
kvalitetsarbetet levande under hela läsåret, synliggör personals arbetssätt och skapar 
rutiner. Förskolorna verkar använda samma dokumentationsmaterial för att 
synliggöra barns lärprocesser och för verksamhetsutveckling. Resultatet uttrycker att 
dokumentation av lärprocesser går samman med verksamhetsutvecklingen i en 
ständig process utan slut. Utveckling för verksamheterna struktureras och systemati-
seras genom enhetsplaner, handlingsplaner, individuella reflektionsprotokoll, eller 
årshjul. Fler faktorer som ser ut att främja verksamhetsutveckling är nätverksträffar 
tillsammans med andra förskolor. Likaså de kontinuerliga veckomöten som förskolor 
har ser ut att gynna verksamhetsutveckling. 



 23 

5 Analys 

Analysen utgår ifrån studiens forskningsfrågor där 5.1 är hur kan förskollärare med 
hjälp av pedagogisk dokumentation synliggöra barns lärprocesser och 5.2 är hur kan 
förskolans verksamhet utvecklas med hjälp av pedagogisk dokumentation som 
arbetssätt. 

5.1 Hur kan förskollärare med hjälp av pedagogisk dokumen-
tation synliggöra barns lärprocesser 

För att synliggöra en lärprocess krävs, enligt resultatet, att personal dokumenterar. 
Resultatet belyser att alla redskap för insamling av dokumentation, som exempelvis 
iPad eller kamera, påverkar både personal och barn. Situationen skulle även yttrat sig 
annorlunda än om det inte skett en dokumentation, vilket går in i den intra-agerande 
synen inom onto-epistemologin. En förskola i resultatet beskriver att tekniken 
strular, liksom en annan berättar att ljudupptagningar är ett bra redskap men sällan 
används eftersom personal glömmer bort att den möjligheten finns. Lindgren Eneflo 
(2014) beskriver att anteckningar, foton, filmer, ljudupptagningar och barns 
teckningar är typiska redskap som pedagogisk dokumentation samlas in med, vilket 
går i linje med resultatet där barnintervjuer och barns teckningar samlas som 
dokumentationsunderlag. Essén, Björklund och Olsborn Björby (2015) hävdar att ett 
arbete med pedagogisk dokumentation kan kännas okontrollerbart i början, då 
personal inte har tillräcklig kunskap om hur den tekniska utrustningen ska hanteras, 
vilket kan ta tid att lära sig. Detta menar även Wehner-Godée (2010) som skriver att 
det tar kraft från personal att lära sig hur de ska göra, men också att det är vad barn 
erfar i nuet som bör dokumenteras. Alvestad och Sheridan (2015) skriver att när barn 
synliggörs i digitala former av dokumentation, är det av vikt att personal diskuterar 
de etiska aspekter det medför att bli dokumenterad. 
 I resultatet går det att se att förskolor använder skilda stödmaterial för att ta sig 
vidare i arbetet med pedagogisk dokumentation för att synliggöra lärprocesser. 
Stödmaterial som används för reflektion är bland annat fem-
spalt/reflektionsunderlag. Dessa underlag går att likställa med det Palmer (2012) 
beskriver som spaltdokumentationer, vilket hon uttrycker kan se olika ut. Likaså 
uttrycker resultatet att vissa förskolor bearbetar dokumentationen genom lotusdia-
gram, där personal direkt kan skriva in vilka läroplansmål verksamheten har uppfyllt 
genom aktiviteten/projektet. Färgmallen är också ett underlag för synliggörande av 
lärprocesser, men även hur dessa kan utmanas vidare. Sett ur onto-epistemologin blir 
det viktigt för personal att vara medvetna kring ifall dokumentationsunderlagen 
synliggör intra-aktioner i observationerna eller inte. Individuella reflektionsplaner är 
också ett underlag, där lärprocesserna synliggörs när dessa diskuteras och samman-
ställs i arbetslaget. Genom att arbeta med individuella reflektionsplaner kan personal 
uppmärksamma varandra på vad de har gjort och kan hjälpa varandra att gå vidare i 
arbetet. Essén m.fl. (2015) skriver om att mallar, dokumentationsunderlag, ger stöd 
liksom inspiration, men att varje förskola måste hitta sitt sätt att arbeta med dessa 
och forma dem till sina egna. Detta synliggörs i resultatet när skilda förskolor 
beskriver sina olika dokumentationsunderlag. Holmberg (2015) menar att processen 
som följer pedagogisk dokumentation är att personal har ett syfte att utgå ifrån i 
dokumentationsarbetet. Efter personal har samlat in dokumentationsunderlag 
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används materialet för reflektion och planering inför kommande verksamhet. Vilket 
Holmberg synliggör i sitt cirkeldiagram som illustrerar hur förskollärare kan arbeta 
med pedagogisk dokumentation för att synliggöra barns lärprocesser. 

Resultatet visar att förskolor bearbetar dokumentationen olika, de använder 
väggar för att synliggöra antingen dokumentation eller pedagogisk dokumentation. 
När materialet på dokumentationsväggen studeras kan barns lärprocesser syn-
liggöras, beroende på hur materialet presenteras. Pedagogisk dokumentation utgörs 
av teckningar eller foton kombinerat med texter, kommentarer eller dialoger. 
Resultatet visar att förskolor synliggör lärprocesser genom att visa starten av ett 
projekt på dokumentationsväggen och därefter fylla på med material allt eftersom 
projektet fortskrider, vilket gör lärprocesser visuellt synliga. Andra förskolor vill göra 
barn uppmärksamma på lärandet som sker under dagen och har då en vägg med så 
gott som dagsaktuellt material, däremot sparas materialet efter dagens slut i en 
PowerPoint för att kunna återblickas på. Detta kan ses som både en cirkulär och 
horisontell rörelse samtidigt, eftersom personal låter barns alster och tankar 
synliggöras på den dagliga dokumentationsväggen i ett horisontellt flöde, men har 
ändå möjlighet att backa, i en cirkulär rörelse då de sparar materialet i PowerPoint. 
Detta är i linje med det Lindgren Eneflo (2014) menar när hon skriver att pedagogisk 
dokumentation är ett viktigt verktyg för verksamhetsutveckling och resurs, först efter 
personal reflekterat kring det dokumenterade (Lindgren Eneflo, 2014). 

Genom att personal tillsammans med barn tittar på bildspel eller filmvisning 
synliggörs och bearbetas barns lärande och där det uppstår reflektioner barn emellan 
samt mellan barn och personal, kan ett metakognitivt lärande uppnås. Detta är 
förenligt med det Buldu (2010) skriver, som menar att barn lär sig genom att gå 
tillbaka och få berätta om sitt eget arbete, likaså att få se sitt arbete visuellt, samtidigt 
som resterande barn lär av att titta på varandras. Parnell och Bartlett (2012) håller 
med Buldu, men menar vidare att förskollärarnas metakognitiva förståelse för hur 
kunskap utvecklas främjas genom att gå tillbaka och se tillsammans med barn, för att 
sedan utvecklas i interaktion med dem. I motsats visar Baths (2012) forskning att 
barn har begränsade tillgångar till det dokumenterade, vilket enligt Bath medför att 
barn inte blir medkonstruktörer i sitt eget lärande. Förövrigt menar Parnell m.fl. 
(2012) att bild och film är viktiga verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation, 
eftersom kärnan i arbetssättet består av att synliggöra barns lärprocesser. Essén m.fl. 
(2015) menar att genom reflektioner får personal en helhetsbild av verksamheten och 
konsekvenser utifrån val som gjorts blir synliga, vilket kan ses i resultatet bland annat 
när en förskollärare beskriver att de, på ett intra-aktivt onto-epistemologiskt sätt, 
upptäckte brister i de förutsättningar och den miljö de skapat kring en aktivitet. 

Sociala medier, inklusive vecko- och månadsbrev, ses i studiens resultat som ett 
redskap för pedagogisk dokumentation, däremot som Elfström (2013) och Lindgren 
Eneflo (2014) uttrycker krävs det att personal går tillbaka i dokumentationen och 
reflekterar för att den ska bli pedagogisk. Bearbetningen av dessa ser ut att ske i 
varierad utsträckning enligt resultatet. Likaså fungerar mail och bloggar cirkulärt om 
personal använder möjligheten att gå tillbaka och reflektera, analysera och se hur 
dessa går att skapa vidareutveckling ifrån. Portfoliopärmar fungerar också cirkulärt 
ifall dessa reflekteras kring och de skapar ett underlag för vidareutveckling, vilket 
resultatet visar att det råder en variation på. Parnell m.fl. (2012) menar att pedago-
gisk dokumentation är kraftfullt när den synliggörs i teknologiska sammanhang, som 
sociala medier och bloggar, vilket främjar barn och deras vårdnadshavare att kunna 
förstå barns utveckling och lärande. Wehner-Godée (2010) belyser däremot att det 
finns en risk i att det kan ske misstag hos dokumenteraren alternativt att vårdnad-
shavare kan förstå dokumentationen på ett missvisande sätt. 
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Det Holmberg (2015) beskriver att personal ska ha ett förutbestämt syfte i doku-
mentationsarbetet, går in i resultatet om förskollärares förutsättningar för att 
synliggöra lärprocesser, vilket resultatet visar är av vikt, att alla arbetslag har samma 
syfte i pedagogisk dokumentation. Likaså att personals utbildning påverkar 
reflektionsmötenas upplägg, samt hur de studerar dokumentationen. Ytterligare en 
aspekt resultatet visade var de systematiska eller sporadiska reflektionerna vilket 
synliggörs av Essén m.fl. (2013) som beskriver olika observations-, reflektions- och 
analysunderlag, som ska användas regelbundet, snabbt efter en aktivitet liksom 
veckovis. Detta går att koppla samman med onto-epistemologin där det handlar om 
den repetitiva cirkulära rörelsen, men med en liten avvikelse för att kunna studera 
förändring. 
 Om det Holmberg (2015) skriver kring att ha ett syfte, syns i resultatet då 
personal som utför observationer och samlar dokumentationsmaterial, gör 
dokumentationen pedagogisk då de medvetet har ett syfte de utgår ifrån. Vilket går 
emot onto-epistemologin eftersom perspektivet uttrycker att det inte går att ha ett 
syfte i förväg, då det inte i början går att veta vilka lärprocesser som kommer uppstå. 
Alvestad m.fl. (2015) skriver att styrkan hos pedagogisk dokumentation är att den 
kan ha skilda syften, exempelvis som resultatet skildrar att arbeta tema- eller 
projektinriktat, utifrån läroplansmålen eller utifrån det som varje verksamhet väljer 
att fokusera på, som konflikthantering, den fysiska miljön eller förhållningssätt hos 
personalen. Här finns det en fälla, om situationen ses i ett onto-epistemologiskt 
perspektiv, att fokus hamnar på kunskapsförmedling och ämnesinriktat lärande 
vilket gör att den långsiktiga effekten av barns lärande förloras som Eidevald (2013) 
skriver. För att barn lär sig det de tror förväntas av dem. Då borde projektinriktat 
arbetssätt, som resultatet visar, skapa det Eidevald menar med långsiktig effekt, att 
skapa större lärandet, i en onto-epistemologisk syn, genom samspel och inte genom 
förmedling. Alvestad m.fl. (2015) skriver att pedagogisk dokumentation synliggör 
barns lärande och vad de kan vidareutveckla, samtidigt som personal får medveten-
het i hur förskolans kvalitet kan utvecklas. Resultatet visar i miljöns utformning, att 
ett tematiskt eller projektinriktat arbetssätt är det enda sättet för att kunna anpassa 
miljön och synliggöra lärprocesser, enligt vissa förskollärare. Detta torde göra ett 
projektinriktat arbetssätt till ett väl fungerande redskap i pedagogisk dokumentation. 
Här skriver Eidevald (2013) att lärande i ett längre perspektiv kräver ett projektinrik-
tat arbetssätt. Eidevald menar också att det handlar om ett utvecklingsteoretiskt 
perspektiv, ifall fokus ligger på vad barn lär, medan det istället inom en Reggio 
Emilia-inspirerad pedagogik mer fokuseras på hur barn lär. Det senare går i linje med 
onto-epistemologin liksom arbetet med pedagogiskt dokumentation. Eftersom 
resultatet visar att förskolor kan använda projektet som redskap. Exempelvis om en 
förskola arbetar med robotar, blir robotprojektet redskapet, där olika processer intra-
agerar och där barn får använda alla sinnen enligt onto-epistemologin, för att knyta 
an till läroplanens strävansmål. Eidevald (2013) synliggör vikten av att förskolan 
fokuserar på gruppens lärprocesser, att det inte blir till bedömningar av barn, vilket 
går emot styrdokumentet. 

5.2 Hur kan förskolans verksamhet utvecklas med hjälp av 
pedagogisk dokumentation som arbetssätt 

Resultatet uttrycker att dokumentation kring barns lärprocesser går ihop med 
dokumentation kring verksamhetens utveckling, i en ständig process som går runt i 
en cirkel. Detta stöds av Palmer (2012) som skriver att dokumentation, uppföljning, 
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utvärdering och utveckling hänger ihop och ska utföras i förhållande till verksamhe-
tens barn. Här intra-agerar dokumentation och utvärderingar med både personal och 
barngrupp, i ett onto-epistemologiskt perspektiv. 

Resultatet visar personals medvetenhet vid val av fokus för vad verksamheter 
dokumenterar, när de beskriver att val av material och miljö blir synligt genom 
filminspelning samt att de kan utveckla verksamheten genom att reflektera kring den. 
Likaså synliggör resultatet förskollärarnas medvetenhet om att barns intressen styr 
verksamhetsutvecklingen. Elfström (2013) skriver att digitala verktyg är betydelseful-
la redskap för att spara dokumentation till reflektionstillfällen och för verksamhets-
utveckling, vilket resultatet visar att förskolor i studien praktiserar. Genom att 
förskolor använder skilda verktyg att samla in dokumentation kan de, enligt Eidevald 
(2013), få bredare reflektionsmaterial vilket i sin tur främjar verksamhetsutveckling-
en. Resultatet visar att ett fåtal uttrycker den påverkan som de olika insamlingsred-
skapen medför, både på den som till exempel filmar och blir filmad. Detta är av 
betydelse ur ett onto-epistemologiskt perspektiv, där allting intra-agerar. Även 
Lindgren Eneflo (2014) skriver att det är personals ageranden, miljö och förskolans 
material som påverkar förskolans praktik. Även Villanueva Gran (2014) debatterar 
om att miljö och material som barn erbjuds påverkar barn och måste ses som 
betydelsefullt i förskolan. Genom att fokus läggs på att studera miljön och personals 
förhållningssätt, går det att se en medvetenhet, i enlighet med onto-epistemologin, då 
de tagit hänsyn till både material och miljöns utformning. Likaså att de ser hur 
personals förhållningssätt påverkar hur barn lär. Buldu (2010) menar också att 
miljön möjliggör lärande för barn när den varieras. Med utgångspunkt i resultatet 
visas detta när personal studerar bilder med fokus på den fysiska miljön, då kan 
lärandesituationen göras på nytt med vissa förändringar för att lärandeprocessen ska 
kunna nå ut till alla barn. Resultatet stöds av Holmberg (2015) som menar att då 
dokumentationsmaterialet reflekteras och planeras kring, skapas underlag till den 
årliga utvärderingen. Holmberg skriver att det i ett pedagogiskt dokumentationsarbe-
te inte är möjligt att skilja verksamhet och barn åt eller barn från verksamhet, vilket 
speglas i resultatet. Detta när personal söker det mest lämpliga fokuset, exempelvis 
om det handlar om att se en lärprocess eller behov av att förändra ett förhållningssätt 
hos personal för att verksamheten ska fungera bättre, vilket blir givet i en onto-
epistemologisk syn. 

Resultatet visar att utvärderingar är en del av den kvalitetsarbetesstruktur som 
för verksamhetsutvecklingen framåt. Det är i utvärderingen som personal och chefer 
får syn på hur verksamheterna fungerar, med positiva liksom utvecklingsbara 
områden, vilket resultatet visar. Palmer (2012) betonar både vikten av att utvärdera 
just verksamheter och inte barn, samt att se hur det pedagogiska arbetet i verksamhe-
terna möter strävansmålen i läroplanen. Här kan det finnas en motsättning sett ur 
det onto-epistemologiska perspektivet då det finns en fara i att ett målinriktat 
arbetssätt mer handlar om att se vad barn och verksamhet utvecklar inom ett 
utvecklingspedagogiskt perspektiv, istället för hur utvecklingen går till. Även 
individuella reflektionsplaner ligger till grund för verksamhetsutveckling i verksam-
heter där sådana används. Vilket enligt resultatet hjälper personal, tillsammans med 
pedagogisk dokumentation, att se vad de kan göra i sitt arbete och får upp ögonen för 
vilket förhållningssätt de använder sig av. Här använder sig chefen av underlaget för 
att få kunskap kring varför verksamheten gått i endera riktningen. Detta är i linje 
med onto-epistemologin som menar att det krävs analys av möjliga förändringar för 
att kunna skapa utveckling. Resultatet anger att förskolor använder tidigare 
utvärderingar att reflektera kring för att kunna se verksamhetsutveckling. Detta 
menar Lindgren Eneflo (2014) är ett framåtblickande sätt och gör att dokumentatio-



 27 

nen blir till pedagogisk dokumentation. Om dokumentationen, som Lindgren Eneflo 
vidare skriver, bara används för att blicka tillbaka på leder detta inte automatiskt till 
verksamhetsutveckling, vilket även är synligt i resultatet. Enhetsplaner, ett 
pedagogiskt år eller ett årshjul där olika delar av verksamheten har sin egen under 
året fasta period, används för att utvärdera verksamheter. En förskola använder sig 
här av en kvalitetsgrupp, där personal i tvärgrupper mellan avdelningarna tillika 
chefen, utför dessa utvärderingar. Dessa kvalitetsarbetesstrukturer gör att förskole-
verksamheter kan utvecklas systematiskt med hjälp av pedagogisk dokumentation, i 
enlighet med förskolans läroplan (2010), samt att det går i en cirkulär rörelse i 
enlighet med onto-epistemologin. 
 Tidsaspekter som syns i resultatets fördelar och nackdelar med pedagogisk 
dokumentation, handlar om tid som bör avsättas för reflektion och analys, huruvida 
reflektionerna sker systematiskt eller mer sporadiskt när personal anser att det 
behövs. I sammanhanget går det att göra koppling till Alvestad m.fl. (2015) som 
menar att pedagogisk dokumentation i förhållande till planering ger förskollärare 
mer förståelse för sitt arbete, likaså att de får stöd genom arbetssättet. Förskollärarna 
får även möjlighet att kritiskt granska och utvärdera arbetet, men också hur de 
förhåller sig till läroplanen (Alvestad m.fl., 2015). Det är viktigt att personal och 
förskolechef har kunskap så att arbetssättet överensstämmer med läroplanen samt att 
de arbetar vetenskapligt enligt Eidevald (2013). Organisationers uppbyggnad med 
vilken tid personal ges för reflektion och dokumentationsarbete verkar, enligt 
resultatet, påverka verksamheternas utveckling. Mer reflektionstid ser ut att främja 
utvecklingen. Resultatet visar att reflektioner sker veckovis, samt att några förskolor 
har djupare reflektioner och analyser av det insamlade materialet, där tiden varierar 
mellan alltifrån ett par månader till att ske terminsvis. Utvärderingar för att upptäcka 
verksamhetens utveckling gör samtliga förskolor varje termin, vilket går i linje med 
läroplanen (Skolverket, 2010). Likaså sker en årlig kvalitetsredovisning, där nuläge 
respektive förbättringsområden och därmed vad verksamheten bör arbeta vidare med 
synliggörs. Detta är i enlighet med det Eidevald (2013) beskriver, att det enda sättet 
att möjliggöra verksamhetsutveckling är genom att personal analyserar det insamlade 
dokumentationsmaterialet på ett vetenskapligt och systematiskt sätt. Nätverksträffar 
där personal kan ge varandra tips om hur de kan vidareutveckla sitt arbete, som 
beskrivs i resultatet, skapar ett intra-aktivt lärande i enlighet med onto-
epistemologin. Detta eftersom människan är beroende av både varandra och den 
miljö som finns runtomkring för att skapa kunskap. Likaså går det i detta perspektiv 
att se att tvärgruppsdiskussioner och nätverksträffar gynnar personal genom att det 
förgivet tagna lättare utmanas, vilket Palmer (2012) menar är till fördel att göra 
motstånd mot, eftersom det finns flera sätt att förstå omvärlden på. Resultatet visar 
att även handledning hjälper arbetslagen vidare i sitt arbete då de därigenom får 
motstånd i det förgivet tagna, som Palmer beskriver. 

Resultatet visar att flera förskolor använder didaktiska frågor när de reflekterar. 
Essén m.fl. (2015) uttrycker att barn blir deltagare i dokumentationen när personal 
systematiskt reflekterar kring de didaktiska frågorna, vad, hur och varför. Dessutom 
leder arbetssättet till att se möjligheter mer än hinder i verksamhetsutvecklingen, 
vilket synliggörs i resultatavsnittet om fördelar och nackdelar med pedagogisk 
dokumentation. 
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6 Diskussion 

Diskussionskapitlet innefattar en resultatdiskussion i 6.1 där slutsatsen presenteras. 
6.2 presenterar studiens metoddiskussion. Kapitlet avslutas med tankar kring vidare 
forskning i 6.3. 

6.1 Resultatdiskussion 

Något som förskollärarna i studien inte nämnvärt beskrivit att de reflekterat kring, är 
i vilken mån barn tillfrågas om huruvida deras alster ska sättas upp på en vägg eller 
om de överhuvudtaget vill bli dokumenterade. För om barn skulle neka till att 
dokumenteras, hur kan då personal upptäcka och synliggöra lärprocesser som 
uppstår? Dokumentation kan enligt Wehner-Godée (2010) vara väldigt utelämnande 
och fungera som ett maktverktyg. Även Alvestad och Sheridan (2015) menar att barn 
blir synliga i digital dokumentation som bilder och film, vilket enligt dem gör det 
viktigt att personal för diskussioner kring etiska aspekter. Dessutom ur det onto-
epistemologiska perspektivet bör det tillföras diskussioner kring hur dokumenta-
tionsredskapen, liksom förhållningssätt hos den som dokumenterar påverkar barn 
och därmed lärprocesser. Här finns en motsättning med Baths (2012) forskning som 
menar att barn inte blir skapare av sin egen kunskap eftersom de sällan är delaktiga i 
reflektion kring dokumentationen. Vilket flera förskollärare i den här studiens 
resultat beskriver att barnen får tillgång till, även om det skulle kunna ske i än större 
omfattning som förskollärarna beskriver. Essén, Björklund och Olsborn Björby 
(2015) uttrycker i motsats till Bath (2012) att barn ges reellt inflytande då pedagogisk 
dokumentation används och systematiskt reflekteras kring, särskilt när personal 
funderar kring de didaktiska frågorna och hur barn gör, vilket är byggstenar i det 
systematiska verksamhetsutvecklingsarbetet. Essén m.fl. (2015) menar att det 
dessutom leder till att personal i större utsträckning ser möjligheter än svårigheter. 
 Hur medvetna är personal kring begreppet lärande i en situation där reflektioner 
sker mer sporadiskt? Denna fråga uppstår då lärande enligt ett onto-epistemologiskt 
perspektiv sker i växelverkan med miljö, material och de människor som befinner sig 
däri. Går det att upptäcka barns lärprocesser och de utvecklingsområden som finns, 
ifall reflektionen endast sker kortare tillfällen och utan ett egentligt underlag till stöd? 
Det verkar rimligt att, för att kunna se och upptäcka en lärprocess behöver den 
studeras repetitivt men med små förändringar för att kunna avgöra om en utveckling 
skett. Likaså vad det är för förändring det handlar om, och utefter det kunna avgöra 
nästa steg i processen. Detta samstämmer med den cirkulära rörelsen inom onto-
epistemologin som bygger på upprepning. Även Lindgren Eneflo (2014) menar att 
reflektion behövs för att pedagogisk dokumentation ska kunna ses som ett hjälpme-
del samt utvecklingsverktyg (Lindgren Eneflo, 2014). Därför verkar resultatet tyda på 
att en del förskolor behöver mer reflektionstid än de har i dagsläget. Resultatet visar 
att reflektioner som sker i förskolans verksamhet tar tid, samtidigt som de är 
nödvändiga för synliggörandet av barns lärprocesser samt för utveckling av 
verksamheter. Förskollärare i studien beskriver, i enlighet med Wehner-Godée 
(2010), att dokumentation av barn som är mitt uppe i ett görande är viktig. Därför 
finns det belägg för att tillräckligt med reflektionstid är betydelsefullt för att 
möjliggöra ett synliggörande av lärprocesser men även utveckling av dessa, samt för 
verksamhetsutveckling. 
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 När det gäller verksamhetsutveckling trycker Eidevald (2013) på att det är just 
analysen av det reflekterade materialet som skapar förutsättningar för en systematisk 
verksamhetsutveckling. Detta tyder på att förskolor borde lägga större vikt vid att ta 
reflektionerna vidare till ett analyserande stadium än vad som gått att utläsa i 
studien. Detta går att knyta till tanken i inledningen där erfarenhet fanns att 
förskolor tenderar att planera snarare än reflektera, till att förskolors tolkning av 
begreppet reflektion borde innehålla mer analyserande inslag för att inte riskera att 
blandas ihop med en planering eller reflektion i ett tillbakablickande kring vad som 
gjorts. Essén m.fl. (2015) håller med Lindgren Eneflo (2014) att reflektion behövs i 
arbetet med pedagogisk dokumentation, men menar dessutom att observation, 
dokumentation, tillsammans med reflektion, skapar en helhetsbild av verksamheten. 
Där synliggör personal vilka val de gjort i förhållande till material och miljö, 
samtidigt som de ser vilka konsekvenser som uppstått utifrån valen (Essén, 2015). 
Eftersom miljön är starkt sammankopplad till lärande i ett onto-epistemologiskt 
perspektiv, är det förvånande utifrån resultatet att inte fler brukar möjligheten att 
observera miljöns intra-aktion utifrån dokumentation från barns aktiviteter. Här 
skulle verksamheterna kunna utvidga sina möjligheter att utveckla verksamheten 
genom att förändra miljön, att den passar barngruppen och lärandet som för tillfället 
pågår. Studeras miljöns utformning på detta vis verkar risken för att verksamheterna 
ska bedöma barn istället för att synliggöra lärprocesser minska. Då blir det istället 
verksamheten och personals förhållningssätt som kommer i fokus, samt att 
verksamheterna kan utformas med barns bästa som utgångsläge. 
 Flera förskollärare i studien beskriver att de använder lotusdiagram alternativt 
sociala medier, med vecko- eller månadsbrev inkluderat, i sitt pedagogiska dokumen-
tationsarbete. Däremot berättar de att denna dokumentation används för att 
synliggöra vad för aktiviteter som är gjorda, liksom hur de svarar mot läroplanens 
mål och inte att dessa reflekteras kring. Här uppstår ett dilemma då Holmberg (2015) 
uttrycker att dokumentationsunderlag endast blir pedagogiska när reflektioner och 
tolkningar synliggörs i det dokumenterade, som hennes cirkelfigur illustrerar. Även 
Lindgren Eneflo (2014) betonar att det är reflektionen som gör dokumentationen 
pedagogisk. Utifrån resultatet går det att se att det råder olika uppfattningar om 
skillnaden mellan begreppen dokumentation respektive pedagogisk dokumentation. 
 I studiens resultat indikerar vissa förskollärare att det är en fördel om personal 
får en likvärdig förståelse kring pedagogiskt dokumentationsarbete. Här går det att se 
en fördel för de förskolor som har tillgång till handledning eller pedagogista som kan 
vidareutbilda eller stötta dem i deras arbete med pedagogisk dokumentation. Det ser 
även ut att löna sig att ge det pedagogiska arbetssättet en rimlig chans trots att det tar 
tid att lära sig. Med anledning därav skulle det vara önskvärt att det kunde skapas ett 
gemensamt fackspråk som rör just pedagogisk dokumentation, med begrepp och 
material, observations- eller reflektionsunderlag som kan vara gemensamt nationellt. 
Men detta balanseras naturligtvis av att alla förskolor måste hitta det arbetssätt inom 
pedagogisk dokumentation som passar just dem, som gör förskolan till sitt bästa, som 
både Eidevald (2013) skriver och en av förskollärarna i studien uttryckte det. Det ser 
ut som att de förskolor som har någon form av handledning, tillgång till en 
pedagogista eller personal som har fördjupad kunskap kring ämnet pedagogisk 
dokumentation känner sig mer bekväma med arbetssättet. Likaså indikerar studiens 
analys att de som har arbetat med detta en längre tid är mer trygga med arbetssättet 
än förskolor som nyligen påbörjat ett sådant arbetssätt. Eller uttrycker att de saknar 
kunskap kring arbetssättet eller skulle behöva någon personal som var mer kunnig på 
området. Alltså verkar personals utbildning, samt deras syn på lärande och barnsyn 
spela en stor roll i hur förskolor arbetar för att synliggöra barns lärprocesser med 
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pedagogisk dokumentation men även hur verksamheten utvecklas med hjälp av 
arbetssättet. Essén m.fl. (2015) befäster detta då de hävdar att när personal som 
använt sig av pedagogisk dokumentation en längre tid och fått träna sig in i 
arbetssättet kommer att finna större trygghet. Personal kan börja arbetet i små steg 
och utöka det successivt, då kommer inte arbetet med pedagogisk dokumentation 
kännas stort och okontrollerbart. Eftersom arbetssättet är tidskrävande menar 
Wehner-Godée (2010) istället att det kan vara ett arbetssätt som inte fungerar och 
passar alla verksamheter. 
 Underlag som använts som reflektionsmaterial eller för analys kan, som Elfström 
(2013) skriver i sin avhandling, även användas för utvärdering av verksamheter. Både 
Elfström (2013) och Holmberg (2015) belyser vikten av att personal redan har en 
tanke kring vilken kunskap de vill fokusera på, eftersom beroende av vilket 
dokumentationsinsamlingsredskap som används, kommer det påverka den nya 
kunskapen personal får i utvärderingen. Eftersom Eidevald (2013) skriver att ett 
långsiktigt lärande bäst sker i projektform, går det att anta att pedagogisk dokumen-
tation kombinerat med ett projektinriktat arbetssätt är en väl fungerande form, där 
lärande dessutom sker med alla sinnen genom samspel och intra-aktioner enligt det 
onto-epistemologiska perspektivet. 
 För att knyta ihop studiens resultat och besvara den första forskningsfrågan, hur 
förskollärare med hjälp av pedagogisk dokumentation kan synliggöra barns 
lärprocesser, krävs dels framåtblickande reflektion och analys av observerat material, 
att se hur barn gör istället för vad. Dels att materialet sparas för att kunna blickas 
tillbaka på för att kunna se utveckling. För att besvara den andra forskningsfrågan, 
hur förskolans verksamhet kan utvecklas med hjälp av pedagogisk dokumentation 
som arbetssätt, visar resultatet att kontinuerlig handledning samt kompetensutveck-
ling ser ut att gynna verksamhetens utveckling. Detta då personal får en gemensam 
förståelse för pedagogisk dokumentation samt ges möjlighet att se nya perspektiv och 
upptäcka det förgivet tagna. Att verksamheten ger personal förutsättningar med tid 
för regelbunden reflektion ser ut att vara avgörande för att arbetssättet med 
pedagogisk dokumentation ska vara möjlig i ett verksamhetsutvecklande syfte samt 
för att synliggöra lärprocesser. Kunskap kring dessa faktorer som ser ut att krävas för 
att arbeta med pedagogisk dokumentation för både synliggörande av lärprocesser och 
verksamhetsutveckling ser ut att vara relevant i förskolläraryrket. Detta eftersom allt 
intra-agerar tillsammans och inte kan utesluta det ena för då fungerar inte det andra, 
då pedagogisk dokumentation kan ses som en hel filosofi. Slutsatsen är att pedago-
gisk dokumentation verkar vara ett väl fungerande arbetssätt för att synliggöra barns 
lärprocesser och som ett redskap för verksamhetsutveckling. 

6.2 Metoddiskussion 

Valet av en kvalitativ studiemetod var rimlig eftersom intervjuer möjliggjorde en 
levande diskussion där samtalen kunde röra sig i flera riktningar, vilket hjälpte till att 
få ett material till att kunna besvara forskningsfrågorna. Det var även problematiskt 
att få besökstider till en del förskolor, men även att av- och ombokningar av 
intervjutider skapade svårigheter, då resultatmaterialet tog längre tid att samla in än 
planerat. En fördel hade varit att kunna utvidga intervjutiden, då förskollärarna hade 
mycket mer att delge än vad tiden räckte till. Däremot skulle transkriptionsarbetet då 
blivit alltför omfattande. Med mer tid i skrivprocessen hade fler förskolor kunnat 
studeras och resultatet hade kunnat ge ännu större generaliserbarhet och gett studien 
mer tyngd. Pålitligheten hade även kunna styrkts mer ifall observationer lagts till som 
metodval på alla studerade förskolor. Detta för att styrka det förskollärarna beskrivit i 
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intervjuerna genom att observera förskolornas miljö. Möjligheten att även göra 
observationer fanns, men då skulle urvalet av förskolor minskat till fyra stycken, 
vilket inte hade gett studien någon generaliserbar tyngd. Det blev även problematiskt 
när en del förskollärare inte förstod vissa intervjufrågor, och de ville ha en förklaring 
vad frågan innebar. Denna förklaring försökte hållas transparent, utan att besvara 
frågan och utan att lägga till förbestämda åsikter. 

6.3 Resultatets relevans för yrket 

Eftersom resultatet visar att förståelsen för och sättet att arbeta med pedagogisk 
dokumentation skiljer sig åt, blir det viktigt att på förskolan skapa en gemensam 
grund och förhållningssätt kring området. Förskolorna är, enligt läroplanen 
(Skolverket, 2010), ålagda att arbeta både med att synliggöra barns lärprocesser samt 
med systematiskt kvalitetsarbete och resultatet tyder på att pedagogisk dokumenta-
tion då är ett fungerande arbetssätt. Därför blir det relevant för förskollärare att lägga 
tid samt satsa på kompetensutveckling på pedagogisk dokumentation. I resultatet 
beskriver flera av förskollärarna att det inte är möjligt att synliggöra lärprocesser 
liksom utveckla verksamheten på annat sätt än genom pedagogisk dokumentation. 
Detta skapar tyngd åt denna studies relevans för förskolläraryrket. Resultatet 
synliggör skilda sätt att arbeta med pedagogisk dokumentation, den visar på olika 
typer av mallar och tankesätt kring hur förskolor kan arbeta. Detta kan skapa 
inspiration för hur förskolor kan forma sitt eget sätt att arbeta med pedagogisk 
dokumentation, vilket gör studien relevant för verksamma förskollärare. 

6.4 Vidare forskning 

Studien är för liten för att ge en generaliserande bild av olika sätt att arbeta med 
pedagogisk dokumentation. Studien synliggör dock att förskolor arbetar på många 
sätt och att förståelsen eller tolkningen av begreppet pedagogisk dokumentation 
också ser olika ut för förskollärare. Ordet innebär helt skilda saker för olika förskolor, 
vilket gör att de tolkar eller förstår, eller inte förstår, intervjufrågorna på skilda sätt. 
Hela förskoleorganisationen skulle behöva en gemensam plattform att stå på när det 
gäller definitioner som rör pedagogisk dokumentation, begrepp som vad innebär 
lärprocesser, verksamhetsutveckling och skillnad mellan dokumentation och 
pedagogisk dokumentation. Det skulle vara intressant med en studie som beskriver 
hur skilda förskollärare tolkar och förstår dessa begrepp, för att kunna skapa en 
gemensam plattform där förskollärare i förskoleverksamheter förstår och talar 
samma yrkesspråk. 
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Bilaga I 

Intervjufrågor   

1. Berätta, hur kan förskollärare med hjälp av pedagogisk dokumentation syn-

liggöra barns lärprocesser? Kan du ge ett konkret exempel. 

• Vilka fördelar kan ni se? Kan du ge konkret exempel? 

• Vilka nackdelar kan ni se? Kan du ge konkret exempel? 

2. Hur väljer ni fokus när ni dokumenterar? 

3. Vilka verktyg används? 

4. Vilka är delaktiga i dokumentationen? 

5. Berätta, följer ni upp eller reflekterar kring lärprocesserna när ni synliggjort 

dem? Beskriv hur?   

__________________________________________________________   

 

6. Berätta, hur utvecklas verksamheten med hjälp av pedagogisk dokumentation? 

Kan du ge ett konkret exempel. 

• Vilka fördelar kan ni se? Kan du ge konkret exempel? 

• Vilka nackdelar kan ni se? Kan du ge konkret exempel? 

7. Hur väljer ni fokus när ni dokumenterar? 

8. Hur går dokumentationen till? Vilka verktyg används? 

9. Vilka är delaktiga i dokumentationen? 

10. Hur använder ni dokumentationen för att utveckla verksamheten? 



 

Kontaktuppgifter 
Teresa Berggren, 073 – 200 50 25, tbn12002@student.mdh.se  
Pia Pokkinen, 073 – 63 55 841, ppn10001@student.mdh.se  
Handledare: Martina Norling, martina.norling@mdh.se 

ii 

Bilaga II 

Missivbrev 
Information om ett självständigt arbete kring pedagogisk dokumentation 
Vi vill undersöka hur förskolor använder sig av pedagogisk dokumentation för att synliggöra 
barns lärprocesser och hur verksamheterna kan utvecklas utifrån detta. Därför söker vi 
förskollärare som kan delge erfarenheter kring sitt arbete med pedagogisk dokumentation.  
 Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Syfte 
Vi som skriver detta arbete är studenter som läser sista terminen på förskollärarprogrammet 
på Mälardalens högskola. Syftet med uppsatsen är, att genom intervjuer och litteraturstudier 
samla material för, att synliggöra hur pedagogisk dokumentation kan användas i förskolan för 
att utveckla barns lärprocesser. Även hur pedagogisk dokumentation som arbetssätt kan 
utveckla verksamheten. 
 Undersökningen är viktig för att vi ser pedagogisk dokumentation som ett redskap för att 
säkerställa verksamhetskvaliteten i förskolan, likaså ett redskap där barns lärprocesser kan bli 
synliga och därmed utvecklas. Vi tänker att pedagogisk dokumentation kommer vara ett 
betydelsefullt arbetssätt i yrket som förskollärare. 
 
Praktiska genomförandet 
Vi kommer att genomföra intervjuer där vi gör en ljudinspelning med mobiltelefon, för att 
kunna säkerställa att det insamlade materialet uppfattats korrekt. Inspelningarna kommer att 
transkriberas och därefter raderas ljudinspelningen. Intervjuerna beräknas ta ungefär 30 
minuter. Möjlighet att ta del av delar av resultatet eller av den färdiga uppsatsen finns, om så 
önskas. 
 Informationen ni delger kommer hanteras och bearbetas av oss två studenter, samt våra 
handledare. Vi har tagit de forskningsetiska reglerna, konfidentialitets-, informations-, 
nyttjande- och samtyckeskravet, i beaktande och beskriver nedan hur vi förhåller oss till dem. 
 Förskollärarnas eller verksamhetens namn nämns aldrig i det självständiga arbetet, utan 
dessa kommer hållas anonymt, enligt de forskningsetiska kraven. Informationen ni delger 
sparas i våra privata datorer i särskilda mappar tills dess att uppsatsen är godkänd, därefter 
raderas informationen för att stärka det konfidentiella forskningsetiska kravet. Via detta 
missivbrev får ni del av information kring studien och dess syfte, liksom hur det insamlade 
materialet kommer att hanteras. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har 
rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några 
negativa konsekvenser för dig. 
 Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola 
som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. 
 
Vänligen 
 
 
 
_____________________           ___________________ 
Teresa Berggren                          Pia Pokkinen Västerås den ____________________  
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Bilaga III 

Färgmall 
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Bilaga IV 

Lotusdiagram 
 


