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Syftet med studien var att undersöka och få kunskap om på vilket sätt som den 

pedagogiska dokumentationen kan användas för verksamhetsutveckling. I stu-

dien används kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer som ge-

nomförts tillsammans med åtta verksamma förskollärare från två Reggio Emilia 

förskolor. Resultatet visar att den pedagogiska dokumentationen ses som ett 

viktigt arbetsverktyg i förskolan och att det hjälper förskollärarna att få syn på 

saker som de själva beskriver annars kan vara osynliga. Första slutsatsen i vår 

studie är att förskollärarna anser att det är viktigt att reflektera tillsammans 

med barngruppen och arbetslaget kring gjorda dokumentationer. På så sätt kan 

man få syn på barns läroprocesser och förskollärarnas förhållningsätt i prakti-

ken. Andra slutsatsen är att brist på tid och personal påverkar den pedagogiska 

dokumentationen negativt och begränsar arbetet med den. 

_________________________________________ 

Nyckelord: Pedagogisk dokumentation, demokrati, reflektion, för-

skola 
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1 Inledning 

Vi hör ofta att den pedagogiska dokumentationen är viktig för att förskoleverksamhe-
ten ska utvecklas och bli bättre. Palmer (2012) beskriver att arbetet med den pedago-
giska dokumentationen innebär att samtala, reflektera och föra en dialog tillsammans 
med barn och arbetslaget för att på så sätt bidra till utvecklingen av verksamheten. 
Det talas också om att den pedagogiska dokumentationen ska användas för utvärde-
ring och utveckling av verksamheten genom att analysera med stöd av den genom-
förda dokumentationen. Enligt Skolverket (2010) ska förskolans kvalitet på ett konti-
nuerligt och systematiskt sätt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. 
För att en utvärdering av förskolans kvalitet ska ske och för att kunna skapa goda 
villkor för barns lärande krävs uppföljning, dokumentering och analys av barns ut-
veckling och lärande. Åberg och Lenz-Taguchi (2005) förklarar att den pedagogiska 
dokumentationen är ett tryggt arbetsverktyg som hjälper oss att gå vidare till nästa 
utveckling när nya frågor av pedagogisk art väcks. Dahlberg, Moss och Pence (2001) 
menar att den pedagogiska dokumentationen består av en process och ett viktigt in-
nehåll som ingår i den processen, innehållet i processen är det materialet som har 
samlats in av bl.a. vad barnen gör och om förskollärarens förhållningssätt till barn 
och till den egna praktiken.  

 
 Med denna undersökning vill vi därför ta reda på hur förskollärare tycker och 

tänker om den pedagogiska dokumentationen och hur det används i deras praktik för 
att på så sätt utveckla förskoleverksamheten. Vårt bidrag till förskolepedagogiken 
med den här studien är att öka förståelsen för hur användningen av pedagogisk do-
kumentation kan bidra till utvecklingen av förskoleverksamheten och på vilket sätt 
som förändringen sker. Vi ser att det är betydelsefullt att synliggöra vikten av den 
pedagogiska dokumentationen i förskolan eftersom det kan öka medvetenheten av att 
arbeta med ett sådant arbetsverktyg med syfte att utveckla en verksamhet. Det ser vi 
som intressant eftersom vi kommer att inom en snar framtid komma ut och utöva vår 
yrkesprofession, därför kommer användningen av den pedagogiska dokumentationen 
blir ett viktigt arbetsverktyg för oss i vårt pedagogiska arbete. Med detta vill vi vidga 
våra kunskaper, erfarenheter, kompetenser och på så sätt förbereda oss inför vår 
kommande roll som förskollärare. Genom att ta del av förskollärarnas erfarenheter 
och kompetenser kan vi få syn på hur verksamma förskollärare använder den peda-
gogiska dokumentationen som ett arbetsverktyg tillsammans med såväl barn som 
med vuxna i arbetslaget via reflektion. Vi har valt redan verksamma förskollärare i 
Reggio Emilia förskolor att intervjua, eftersom den pedagogiska dokumentationen 
utgör en sådan central del i deras praktik och på så sätt antas det att de har en djup 
kunskap om dokumentationens poänger. Syftet med vår studie är att undersöka och 
få kunskap om på vilket sätt som den pedagogiska dokumentationen kan användas 
för verksamhetsutveckling.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med vår studie är att undersöka och få kunskap om på vilket sätt som den pe-
dagogiska dokumentationen gestaltas i verksamhetsutveckling. För att få svar på det 
utgår vi från nedanstående forskningsfrågor: 

 Vilka erfarenheter har pedagoger av den pedagogiska dokumentationen? 
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 På vilket sett anser pedagoger att den pedagogiska dokumentationen möjliggör 
och bidrar till utvecklingen av verksamheten? 

2 Bakgrund 

I den här delen av studien redovisas hur vi har gått tillväga för att söka efter lämplig 
litteratur till vår studie och sedan följer en redogörelser för uppsatsens upplägg, där 
det beskrivs de olika delarna i studien. Därefter följer ett avsnitt med begreppsdefini-
tioner som förklarar närmare några begrepp som används i studien för att underlätta 
läsningen för läsaren. Efter detta beskrivs tidigare forskning som har delats in i tre 
olika avsnitt där det första avsnittet heter Vad är pedagogisk dokumentation? Det 
andra avsnittet nämns för Ett förändringsverktyg i verksamheten. Det tredje och sista 
avsnittet heter Att synliggöra det osynliga. Efter tidigare forskning följer en beskriv-
ning av det valda teoretiska perspektivet. 

2.1 Litteratursökning 

För att söka efter rapporter, avhandlingar och artiklar har användningen av de olika 
databaserna som ERIC, SwePub och DiVA Portal varit betydelsefulla för studien. Vid 
sökning har sökorden bland annat varit förskola, dokument, pedagogisk dokumenta-
tion, preschool, educational quality, quality, documentation.  

 
I databasen ERIC gjordes en sökning på ordet ”documentation” och det gav 3 356 

träffar. Av dessa 3 356 träffar hittades en relevant artikel på engelska. Ordet ”pedago-
gisk dokumentation” gav 225 träffar i databasen DiVA Portal och för att avgränsa 
sökningen gjordes en sökning på endast doktorsavhandling och det resulterade i 2 
träffar på avhandlingar som kunde användas i studien. I SwePub användes sökorden 
”förskola* och dokumentation*” i sökfältet och det gav ett resultat på 83 träffar. Vid 
sökningarna har vi också försökt att hitta relevant litteratur som har kunnat vara till 
stöd för undersökningen av studiens ämne genom att byta på enstaka ord, eller bok-
stäver för att variera i sökningen och på så sätt komma till mer relevant forskning och 
litteratur. Den här sökningsprocessen har använts i de olika databaserna som vi har 
tagit stöd av vid sökning efter forskning och litteratur. Vi har också tagit stöd i tidiga-
re kurser som vi har haft och på så sätt kunnat hitta kurslitteratur genom kurslittera-
turlistor i studiehandledningar som vi har tyckt kan gynna studien. 

2.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen har följande upplägg: I kapitel två redovisas hur vi har gått tillväga för att 
söka efter relevant litteratur och forskning till studien. Sedan följer ett avsnitt som 
heter begreppsdefinitioner, där de olika begreppens innebörd och betydelse som an-
vänds i uppsatsen att förklaras för att underlätta för läsaren att förstå studien. Upp-
satsens disposition beskrivs också i kapitel två och därefter följer tidigare forskning 
och den teori som kommer att användas för analys i studien presenteras under den 
delen. I kapitel tre presenteras vilket val av metod som har gjorts och hur urvalet har 
valts ut. I samma kapitel beskrivs proceduren för hur undersökningen har genom-
förts och på vilket sätt som det insamlade materialet har analyserats. I slutet av me-
todavsnittet diskuteras undersökningens tillförlitlighet. Resultatsammanställningen 
beskrivs i kapitel fyra. I den delen presenteras de olika kategorier som återspeglar 
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hur förskollärarna tänker kring den pedagogiska dokumentationen. Analysen av den 
datainsamlingen som har gjorts kommer i kapitel fem av uppsatsen med två rubriker 
och i den delen av uppsatsen görs koppling till forskning och litteratur. Sist i uppsat-
sen under kapitel sex kommer diskussionsdelen och i den delen kommer slutsatsen 
av studien att presenteras först. Därefter kommer resultatet av intervjuerna diskute-
ras med fokus i studiens syfte och forskningsfrågor. Sedan följs kapitlet av metoddis-
kussionen i form av en reflektion kring metoden som har använts i studien. Efter me-
toddiskussionen kommer slutsats, där beskrivs slutsatsen av studien och vidare pre-
senteras resultatets betydelse för förskolläraryrket. Som avslutande del i uppsatsen 
diskuteras förslag på fortsatt forskning med koppling till pedagogisk verksamhet. 

2.3 Begreppsdefinition 

För att lättare förstå begreppen som används i den här studien, kommer dess bety-
delser att förklaras och vad som menas med varje begrepp. Enligt Tivenius (2015) är 
det betydelsefullt om man redogör och förtydligar de olika begrepp som används i 
studien eftersom för läsaren kan dessa begrepp upplevas som problematiska. Om 
man förtydligar och förklarar begreppen menar Tivenius (2015) att de senare kan 
förstås som mindre problematiska och det underlättar förståelsen av texten för läsa-
ren. Nedan ges en förklaring för vad som menas med varje begrepp i studien.  
 

Pedagogisk dokumentation – Med begreppet pedagogisk dokumentation menas 
det arbetsverktyg som används i förskolan med hjälp av t.ex. fotografier, 
anteckningar, videoinspelningar m.m. Med hjälp av dessa dokumentationsformer 
kan förskollärare synliggöra barns lärandeprocesser och förskollärnas 
förhållningssätt i arbetet med barn, efter att förskolläraren reflekterat tillsammans 
med både barn och vuxna i arbetslaget (Lenz Taguchi, 1997).   

 
Förskollärare – Med förskollärare menas yrkesverkamma förskollärare med en 

högskoleutbildning och i uppsatsen kommer vi även att benämna de informanter som 
deltar i undersökningen för förskollärare.  

2.4 Vad är pedagogisk dokumentation? 

Lenz Taguchi (2012) beskriver att den pedagogiska dokumentationen är ett viktigt 
pedagogiskt verktyg för att kunna utvärdera och följa upp verksamhetens utveckling. 
Dokumentationen kan vara en viktig arbetsmetod för att kunna synliggöra brister i 
verksamheten och kan därför också vara av betydelse för verksamhetens kvalitet. 
Lenz Taguchi (2012) lyfter också att den pedagogiska dokumentationen hjälper för-
skollärarna att belysa de vardagliga händelserna kring barns lärande och utveckling. 
Syftet med den pedagogiska dokumentationen är i detta avseende att förskollärarna 
ska bjuda in barn till reflektion och delaktighet för att stimulera deras tankar och idé-
er kring olika projekt. Elfström (2013) beskriver att den pedagogiska dokumentatio-
nen är det insamlade material som t.ex. bilder, anteckningar och videoinspelningar 
m.m. Det är ett viktigt hjälpmedel som förskollärare kan stödja mot för att fånga hur 
varje individ tänker kring, och uttrycker sig i, den pedagogiska verksamheten. Den 
pedagogiska dokumentationen blir ett stöd för förskollärarna att se genom andras 
ögon hur varje barn tänker och lär sig att tolka saker och ting i relation till omvärl-
den.  
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Skolverket (2010) beskriver att förskolan kontinuerligt ska sträva efter att varje 
barn ska få utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få 
möjlighet att påverka sin situation på förskolan. Lenz Taguchi (2012) menar att do-
kumentationen i detta avseende blir ett sätt att synliggöra barnets identitetsskapande 
och lärande. Alvesta och Sheridan (2015) förklarar att den pedagogiska dokumenta-
tionen som metod ses som viktig därför att genom den får förskollärarna kunskap om 
barns inlärningsprocesser och likaså om förskollärarens sätt att förhålla sig i interak-
tion med barn (Alvesta & Sheridan, 2015).  

2.5 Ett förändringsverktyg i verksamheten 

Lindgren och Sparrman (2003) beskriver olika arbetsmetoder som finns att tillgå 
dokumentationsarbetet. Dessa är exempelvis videoinspelningar, anteckningar och 
fotograferingar. Skolverket (2010) föreskriver att förskollärarna ska använda sig av 
olika former av dokumentationer och utvärderingar i syfte att utveckla kunskaper om 
de förutsättningar som barn får för lärande och utveckling i verksamheten. Vid arbe-
tet med den pedagogiska dokumentationen är det viktigt att jobba utifrån ett demo-
kratiskt arbetssätt som gör att barnen blir delaktiga i den pedagogiska dokumenta-
tionen och likaså i verksamheten (Åberg och Lenz Taguchi, 2005). Dokumentationen 
blir på så sätt en väg att synliggöra hur verksamheten fungerar och arbetar för 
barnets bästa och att det ska uppfylla de kraven och målen som står i förskolans läro-
plan. Skolverket (2010) påpekar att arbetslaget har i uppgift att kontinuerligt och sys-
tematiskt dokumentera barns utveckling och lärande. Genom att följa upp och analy-
sera det enskilda barnets utveckling och lärande får förskollärarna syn på om verk-
samheten tillgodoser barns möjligheter för lärande och utveckling eller inte, utifrån 
de mål och intentioner som står föreskrivna i läroplanen för förskolan (Skolverket, 
2010).  

 
Bjervås (2011) har i sin avhandling: Samtal om barn och pedagogiska doku-

mentation som bedömningspraktik i förskolan studerat hur förskollärare tänker 
kring och om den pedagogiska dokumentationen i samspel med barnen. Författarens 
studie visar att den pedagogiska dokumentationen medverkar till att synliggöra och 
stödja verksamhetsutveckling. Hon nämner även att den pedagogiska dokumentatio-
nen är ett arbetsverktyg som kan få syn på och förstå hur verksamhetens fungerar. 
Alnervik (2013) har i sin studie ” Men så kan man ju också tänka” pedagogisk do-
kumentation som förändringsverktyg i förskolan försökt ta reda på hur verksamhe-
ten kan utvecklas med hjälp av den pedagogiska dokumentationen som arbetsverk-
tyg. Avhandlingen består av intervjuer med personal i fyra olika förskoleverksamhe-
ter. Författaren har i sin studie samtalat med förskolepersonal kring hur verksamhe-
tens utvecklas genom det dokumenterade och insamlade material. Alnervik (2013) 
skriver i sin avhandling att den pedagogiska dokumentationen ses som en social kon-
struktion, med det menar författaren att genom reflektioner och samtal om det in-
samlade dokumentationer kan man skapa nya idéer och tankar för att utveckla en 
verksamhet. 

 
Engdahl och Ärlemalm-Hagser (2015) hänvisar i sin bok ”Att bli förskollärare” 

till författaren Lenz Taguchi, (2013;SOU1997:157) och säger att den pedagogiska do-
kumentationen är ett arbetsverktyg som grundar sig i att tillsammans med barnen 
och förskollärarna skapa ett gemensamt reflektionsarbete. Vidare förklaras det att 
syftet med den pedagogiska dokumentationen är att synliggöra förskollärarnas hand-
lingar och förhållningssätt kring barns tankar, intresse och behov i verksamheten. 
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Dessutom skriver författarna att dokumentation som metod har ett ursprung från 
Reggio Emilia- pedagogiken som handlar om förskollärarnas arbetssätt och filosofi. 
Författarna beskriver i sin bok om filosofen Loris Malaguzzis idéer: 

Malaguzzi (1920-1994) såg på pedagogiken och förskolan som ett emancipatoriskt demokratiskt 
projekt och barns rättigheter till delaktighet och kompetens. Syftet med dokumentationen är att 
utforska och kritiskt granska omvärlden, kunskap, lärande och relationer med hjälp av att en 
mångfald tankar, förståelse, perspektiv och processer görs synliga (Engdahl & Ärlemalm-
Hagser, 2015, s.233). 

I citatet synliggörs hur viktigt det är med att arbeta på ett demokratiskt sätt som 
ger barn möjlighet att bli aktiva deltagare i förskolan för att få ta del av deras tankar, 
förståelse och perspektiv. På så sätt lär sig barn att på ett kritiskt sätt granska sin om-
värld, kunskap och lärande. De skriver även att den pedagogiska dokumentationen 
bidrar till delaktighet och inflytande, som även kan ses i form av en utveckling och 
förändringsverktyg i verksamheten. Detta för att uppfylla mål och krav i enlighet med 
styrdokumenten (Engdahl & Ärlemalm-Hagser, 2015). Doverborg, Pramling och 
Pramling Samuelsson (2013) lyfter fram att syftet med den pedagogiska dokumenta-
tionen är bland annat, som vi tidigare betonat, att få syn på barnens värld och att få 
syn kring förskolans kvalitetsförbättring. De beskriver att dokumentation, analys och 
utvärdering är till för att förskoleverksamheten ska bidra till barns meningskapande 
och för att på så sätt kunna höja förskolans kvalitet. Elfström (2013) påpekar att den 
pedagogiska dokumentationen stödjer utvärderingen i verksamheten. Den fungerar 
som sagt som en grund för att utveckla verksamhetens kvalitet, men det krävs tid för 
att kunna analysera, samtala och reflektera i arbetslaget. Åsen (2015) påpekar för att 
kunna satsa på hög kvalité i förskolan är det viktigt att utgå ifrån skolverkets inten-
tioner som nämns i läroplanen för förskolan. För att kunna sträva efter verksamhe-
tens mål är det viktigt att tillsammans med arbetslagen observera, dokumentera och 
analysera barns utveckling och lärande. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att 
dokumentation är ett viktigt arbetssätt för att kunna förändra verksamheten och att 
det har som tidigare sagts stor betydelse för förskoleverksamhetens kvalitetsutveck-
ling. 

2.6 Att synliggöra det osynliga 

Engdahl och Ärlemalm-Hagser (2015) nämner att den pedagogiska dokumentationen 
är ett viktigt underlag som kan stödja samverkan eller samarbetet mellan förskollä-
rarna och barn eller föräldrarna. Tidigare internationell forskning som har gjorts av 
Buldus (2010) i Förenade Arabemiraten heter Making learning visible in kindergar-
ten classrooms: Pedagogical documentation as a formative assessment technique. I 
denna studie har Buldus (2010) använt sig av observationer, individuella intervjuer, 
gruppintervjuer och enkät till föräldrar för datainsamling. Resultatet i Buldus studie 
visade att den pedagogiska dokumentationen har egenskaper att dels förbättra barns 
lärande och dels får förskollärare att bli medvetna om barns inlärningsprocesser. Re-
sultatet visade även att den pedagogiska dokumentationen bidrar till en ökad förstå-
else för föräldrarna om deras barns olika processer i lärandet och om den utbildning-
en som barnen går i (Buldus, 2010). Alnervik (2013) berättar i sin avhandling att den 
pedagogiska dokumentationen synliggör de vardagliga händelser om att den pedago-
giska dokumentationen bidrar till att synliggöra förskollärarnas förhållningsätt i 
praktiken eller om barns lärprocesser. Den används som ett redskap för att uttrycka 
tankar och åsikter genom att förskollärare reflekterar tillsammans i arbetslaget över 
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saker som uppstår i verksamheten och som synliggörs genom den pedagogiska do-
kumentationen.  

 
Bjervås (2011) skriver i sin avhandling att den pedagogiska dokumentationen är 

ett verktyg för reflektioner. Författaren nämner att under reflektionstid med barnen 
eller pedagoger kan förskolläraren upptäcka de osynliga situationerna. Alvesta och 
Sheridan (2015) lyfter fram i sin forskning hur förskollärarna väljer att genomföra 
den pedagogiska dokumentationen av barns lärande, och att det kan variera, då do-
kumentationsprocessen oftast beror på vilket syfte som dokumentationen har. Förfat-
tarna menar på samma sätt som Alnervik (2013) att den pedagogiska dokumentatio-
nen som metod är viktig därför att genom den får förskollärarna kunskap om barns 
läroprocesser och likaså om förskollärarens sätt att förhålla sig i interaktion med 
barn (Alvesta & Sheridan, 2015). Även Bjervås (2011) har kommit fram till i sin 
forskning att den pedagogiska dokumentationen är ett arbetsverktyg som kan för-
stärka och utveckla barns läroprocesser. I de pedagogiska reflektionerna bidrar arbe-
tet till att barn lär sig att samspela och kommunicera med andra barn eller vuxna i sin 
omgivning. Hon skriver i sin avhandling att den pedagogiska dokumentationen är ett 
viktigt arbetsverktyg som kan synliggöra barns lärande och utveckling. De etiska 
aspekterna måste samtidigt belysas menar Lindgren och Sparrman (2003). Eftersom 
det är viktigt att barn är medvetna om när de blir dokumenterade och att de ska få 
kännedom om hur de olika verktygen för dokumentationen används. 

2.7 Teoretiskt perspektiv 

Vi har valt ett specifikt teoretiskt perspektiv som skapar vissa förutsättningar för hur 
vi förstår och tolkar den pedagogiska dokumentationen. Vi använder oss av Lenz-
Taguchis syn på den pedagogiska dokumentationen som är inspirerad av Reggio Emi-
lia filosofin och bygger på ett konstruktionistiskt synsätt. Det konstruktionistiska 
synsättet innebär att man utgår från att man skapar mening kring centrala begrepp. 
Verkligheten som vi delar tillsammans konstrueras i samtal, i handling och i dialog 
med andra i vår omgivning. En barnsyn och ett förhållningssätt ses i ett konstruktio-
nistiskt synsätt som föränderligt och med detta menas att synen på barn har med ti-
den också förändrats (Lenz Taguchi, 1997). I den förändringen som uppstår är alla 
delaktiga och det kan antigen vara på ett medvetet elller omedvetet sätt, menar Lenz 
Taguchi (1997). I ett konstruktionistiskt synsätt, menar författaren, talar man om att 
barn blir till subjekt när man som vuxen utgår från bl.a. barnens sätt att handla, de-
ras tankar, deras frågor och deras olika teorier som de använder för att förstå om-
världen. Om man som vuxen har ett sådant förhållningssätt innebär det att man har 
en barnsyn som säger att barnet redan kan och vill eller att de är nyfikna individer 
med egen kraft att förstå omvärlden. På samma sätt går det inte att skilja på oss 
människor och världen, eftersom som människor lever vi i världen på ett sätt som gör 
oss beroende till den. I relation till världen och till andra människor i vår omgivning 
som vi blir till, menar Lenz Taguchi (1997). Vidare förklarar Lenz Taguchi (1997) att 
kunskap inte finns bara hos en individ, utan att kunskap blir till och får en innebörd 
genom ett samspel mellan människor och finns därför mellan oss redan.  
 
 Dahlberg, Moss och Pence (2001) hänvisar till grundaren av Reggio Emilia– filo-
sofin Loris Malaguzzis sätt att tänka om barnet och menar att barn lär och utvecklas 
genom att kommunicera med omgivningen. Idén med hundra språk är att barnen har 
hundra sätt att tänka och utforska, tala och leka, hundra händer att skapa, prova och 
erövra världen m.m. Våra konstruktioner, förståelse, innebörd och mening som vi 
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människor lägger i saker och ting har sin grund i samspelet mellan människor och 
samhället. Med hjälp av olika kommunikationssätt såsom kroppsspråket, språket, 
bild, konst, musik osv. skapar vi tillsammans en gemensam mening och innebörd för 
saker och ting. Språket ses som viktigt och det är därför som man brukar tala om det 
socialkonstruktionistiska perspektivet eftersom det är tillsammans med andra vuxna 
och barn som barn konstruerar sin egen kunskap, utifrån den kommunikativa aktivi-
teten med omgivningen (Lens Taguchi, 1997). På så sätt skapar barn mening i den 
världen som de är en del av.  

 
Lenz Taguchi (1997) talar också om att miljön måste vara föränderlig och det som 

är viktigt är att diskutera om hur miljön som enligt Loris Malaguzzi ska få vara en 
aktiv tredje pedagog. Det innebär att man måste välja vilka redskap som ska använ-
das, hur dessa ska väljas ut, var de ska placeras och hur de ska iordningsställas för att 
kunna organisera en miljö som kan stimulera till olika kommunikationsprocesser, 
både de verbala och de ickeverbala. Lenz Taguchi (2013) talar om den pedagogiska 
miljön som synlig och osynlig, där den synliga miljön innefattar material, möblering, 
planlösning m.m. Den osynliga pedagogiska miljön handlar om exempelvis barnsyn 
och ett förhållningssätt till såväl barn som till den materiella miljön genom att tänka 
på hur man väljer att använda miljön och förstå den. Med detta perspektiv blir den 
pedagogiska dokumentationen ett viktigt arbetsverktyg som kan bidra till att pedago-
gen är närvarande och likaså barn som är aktiva menar författaren för att tillsam-
mans skapa en förändring i t.ex. förskolans miljö Lenz Taguchi (1997). Vi vill använ-
da oss av teorin för att tolka, analysera och förstå den pedagogiska dokumentationen 
bättre. Det teoretiska perspektivet vi har valt gör att vi därför måste fokusera lika 
mycket på den omgivande miljön, dvs. hur förskollärare pratar om miljön, lika myck-
et som man pratar om interaktionen mellan människor. 

  

3 Metod 

I detta avsnitt av undersökningen kommer vi att redogöra för vilken metod vi har valt 
att använda oss av som ett tillvägagångssätt för insamling av data till vår studie. Hu-
vudpoängen är att redogöra för motiven till vårt metodval. Vi kommer även att be-
skriva hur vi har bestämt urvalet och hur vi sedan har genomfört datainsamlingen 
och på vilket sätt vi har gått tillväga. Sedan presenteras de etiska överväganden som 
har uppmärksammats i studien. Därefter följer en metodanalys och sist beskrivs stu-
dien tillförlitlighet och trovärdighet. 

3.1 Metodval 

För att välja vilken metod som är mest lämplig till vår studie har vi valt att ta stöd i 
Bryman (2011) som tydligt redogör för strategier för en kvalitativ studie. Eftersom vi i 
vår studie vill undersöka på vilket sätt som den pedagogiska dokumentationen kan 
användas för verksamhetsutveckling, har vi därför tänkt undersöka förskollärares 
perspektiv på och tankar kring hur den pedagogiska dokumentationen kan användas 
för utveckling av verksamheten. Vi har därför valt att göra semistrukturerade inter-
vjuer då vi behöver ställa frågor till förskollärarna om studiens ämne med hjälp av en 
intervjuguide. Vi finner stöd i användandet av en intervjuguide eftersom den blir som 
ett hjälpmedel för oss när vi ska ställa frågorna under intervjun. Ett annat argument 
för semistrukturerade intervjuer i denna undersökning är att det i en sådan intervju-
form inte är ett måste att frågorna ska följa en viss ordning, utan vi har möjligheten 
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att ställa följdfrågor som inte finns med i intervjuguiden om vi tycker att svaret som 
förskolläraren ger är ofullständigt eller otydligt. Bryman (2011) beskriver att i en kva-
litativ intervju ligger fokus på den som intervjuas och dennes ståndpunkter och på så 
sätt riktas intresset mot den som besvarar intervjufrågorna. Det betyder att förskollä-
rarna som intervjuas har den friheten att besvara frågorna på sitt eget sätt. Med detta 
kan förskollärarna kanske också ge svar på saker som vi som genomför studien an-
nars inte hade föreställt oss i utformningen av intervjuguiden.  

 
Intervjupersonerna, som vi kallar informanter, som deltar i intervjuerna har möj-

ligheten att besvara frågorna på ett sådant sätt som de själva känner sig bekväma i, 
eftersom frågorna som vi har formulerat (se bilaga 1) är strukturerade till en viss del, 
men frågorna är ställda på det sättet att det öppnar upp för tolkning och diskussion 
med informanterna kring olika områden som studien behandlar. Efter att vi samlat in 
data har vi tolkat och analyserat förskollärarnas svar med stöd av teorin. Bryman 
(2011) förklarar att i en kvalitativ metod finns och återspeglas emellertid en så kallad 
induktiv kunskapssyn som handlar om förhållandet mellan teorin och praktik. Med 
detta menar Bryman (2011) att teorin inte kan utvecklas helt, innan man har fått 
forskningsresultatet.  

3.2 Urval 

Till vår studie valde vi ett målinriktat urval som innebär att man väljer bland annat 
personer, platser, organisationer m.m. för att de ses som relevanta då man söker svar 
på sociala företeelser (Bryman, 2011). Detta innebär att vi i vår studie i praktiken valt 
att intervjua individer som vi ansåg vara som mest relevanta för den här studien. Ef-
tersom vi ville undersöka förskollärares syn och uppfattning om hur den pedagogiska 
dokumentationen kan bidra för verksamhetsutveckling i förskolan, såg vi därför att 
alla förskollärare som är högskoleutbildade intressanta för vår studie. Vi har inter-
vjuat sammanlagt åtta förskollärare, från två olika Reggio Emilia- inspirerade försko-
lor som inte har någon ytterligare koppling till varandra än den pedagogiska inrikt-
ningen. Vi har valt redan verksamma förskollärare i Reggio Emilia- förskolor att in-
tervjua, eftersom den pedagogiska dokumentationen utgör en sådan central del i de-
ras praktik och på så sätt antas det att de har en djup kunskap om dokumentationens 
poänger. Fyra förskollärare från vardera förskolan har vi intervjuat. Förskolorna är 
kommunala och båda ligger i en tätort, en förskola ligger öster om storstad och en 
sydväst om storstad. Förskollärarna vi intervjuade skiljer sig åt på olika sätt dels i 
ålder och dels i yrkeserfarenhet. Förskollärarna som deltog i studien gav oss en bred 
variation i både förskollärares perspektiv och syn kring ämnet som studien är avsedd 
att behandla.  

3.3 Genomförande 

För att få förskollärare att ställa upp på vår studie valde vi att i första hand mejla de 
två förskolorna och skicka en förfrågan om det finns möjlighet att genomföra vår da-
tainsamling hos dem. Vi skickade därför ut missivbrevet (se bilaga 1) för att de som 
var intresserade av att delta i undersökningen också skulle få ta del av informationen 
om vad studien kommer att handla om, och om de olika forskningsetiska regler som 
vi måste förhålla oss till enligt Vetenskapsrådet (2011). Vi fick bekräftelse från båda 
förskolor om att det fanns 4 förskollärare från varje förskola som var villiga att ställa 
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upp på intervju. Förskollärarna var från olika avdelningar, förutom två som arbetade 
på samma avdelning i den förskolan som låg öster om storstaden. 

 
Intervjuerna gjordes enskilt tillsammans med varje förskollärare och intervjuerna 

tog ca 30-40 minuter vardera. Platsen där intervjun ägde rum var på förskollärarnas 
egen arbetsplats, i ett avskilt rum. Att sitta i ett avskilt rum ser vi som en möjlighet 
för att låta förskollärarna känna sig trygga under intervjun när de befinner sig i en 
ostörd miljö som är avskild från t.ex. ljud. Eftersom vi spelade in intervjuerna såg vi 
en lugn miljö som betydelsefull för en säkrare ljudupptagning. När förskollärarna 
känner tillit och trygghet kan de lämna mer sanna och fylligare svar. Innan vi började 
med varje intervju lämnades ett missivbrev till förskolläraren för att förskolläraren 
ska ta del av de skyldigheter som vi intervjuare har och om vilka rättigheter som den 
som blir intervjuad har. 

 
Efter att alla intervjuer var gjorda transkriberade vi dessa för att senare på enkla-

re sätt kunna gå igenom förskollärarnas svar och utesluta det som var irrelevant för 
studien. Efter transkribering började vi läsa igenom svaren och bearbeta för att sedan 
finna ett mönster i förskollärarnas svar utifrån våra forskningsfrågor och syfte. På så 
sätt kunde vi dela upp svaren i olika kategorier samtidigt som vi försökte finna likhe-
ter och skillnader i det som förskollärarna gav uttryck för under intervjuerna. 

3.4 Etiska överväganden 

I genomförandet av den här undersökningen har vi utgått från de forskningsetiska 
reglerna som enligt Vetenskapsrådet (2011) och Bryman (2011) är informationskra-
vet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet. Enligt informa-
tionskravet innebär det att de som deltar i undersökningen ska bli informerade om 
studiens syfte och om deras medverkan. Genom att förskollärarna har fått ta del av 
missivbrevet innan intervjuerna, har de på sådant sätt fått informationen om studi-
ens innehåll och vad det innebär att delta. Konfidentialitetskravet innebär enligt 
Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2011) att det insamlade materialet ska använ-
das på ett rätt och säkert sätt så att obehöriga inte kan komma åt det. Vi har därför 
valt att använda oss av fingerade namn i vår studie för anonymitetens skull och för att 
skydda de personer som deltar i undersökningen. I nyttjandekravet ska alla de upp-
gifter som har samlats in om de personer som deltar i studien endast användas för 
det ändamålet som har angetts till personerna som deltar. Med tanke på nyttjande-
kravet har vi informerat förskollärarna som deltar i studien via missivbrevet om att 
undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens hög-
skola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva (se bilaga 1). I samtyckeskravet 
har den personen som deltar i undersökningen egenrätt att bestämma över sin med-
verkan och kan därför när som helst avbryta sitt deltagande i studien (Bryman, 2011 
& Vetenskapsrådet, 2011). Utifrån samtyckeskravet har vi innan varje intervju med 
förskollärarna informerat om att deltagandet i undersökningen är frivilligt och inne-
bär att de när som helst kan avbryta intervjun, vi skrev även om det i missivbrevet för 
att de ska ha läst det innan starten på varje intervju. 

3.5 Analysmetod 

När vi var färdiga med alla intervjuer fick vi transkribera dessa, eftersom vi hade spe-
lat in varje intervju med hjälp av mobiltelefonen. När vi hade fått ihop en text av varje 
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intervju försökte vi söka efter betydelsefull information i innehållet av varje intervju 
som vi kan använda i vår studie. Genom att studera varje text tillsammans kunde vi 
sedan få syn på mönster av hur lika eller olika förskollärarna hade svarat på de frågor 
som vi hade ställt. Vi kunde även genom att fördjupa oss i varje intervju få syn på de 
saker som upprepades i intervjuerna och därmed fick vi syn på tre olika teman som vi 
sedan fick bryta ner i olika kategorier. Insamlade data har vid sortering genererat tre 
olika teman som vi delat in i några avsnitt (jfr Tivenius, 2015). Det första avsnittet 4.1 
handlar om två olika motiv till den pedagogiska dokumentationen. Avsnittet bryts ner 
i två olika kategorier och dessa är: 1. Pedagogiskt motiv- synliggöra barns lärande. 2. 
Demokratiskt motiv- delaktighet och inflytande. Avsnitt 4.2 handlar om förutsätt-
ningar för den pedagogiska dokumentationen. Avsnittet bryts ner i två olika kategori-
er som är: 1. Miljön och materiella resurser. 2. Brist på tid och resurser. Avsnittet 4.3 
handlar om att reflektioner i den pedagogiska dokumentationen bidrar till utveck-
lingen av verksamheten. Frågor som har använts i intervjun bifogas som en separat 
bilaga och nämns som bilaga 1. 

3.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Enligt Bryman (2011) handlar begreppen validitet och reliabilitet om hur pass trovär-
dig och tillförlitlig som den genomförda studien är. Bryman (2011) menar att validitet 
i en studie handlar om hur noggrant man har försökt undersöka studiens syfte. Tro-
värdigheten för den här studien är i det avseendet troligtvis hög eftersom förskollä-
rarna som har deltagit i studien har en högskoleutbildning och en yrkesprofession. 
Det innebär för vår studie att vi har försökt besvara studiens forskningsfrågor och 
syfte genom att välja redan verksamma förskollärare då vi har velat ta del av förskol-
lärarnas syn kring den pedagogiska dokumentationen. Det som har varit bra för re-
sultatet i vår studie och som har ökat trovärdigheten för vår studie är att vi har fått ta 
del av förskollärarnas tankar om det ämnet som studien avser att handla om utifrån 
sina förutsättningar. Huruvida den informationen som förskollärarna ger uttryck för i 
form av tankar, åsikter och berättelser kan vi inte på något sätt veta om eller beskriva 
hur väl det överensstämmer med hur de arbetar i praktiken. Eftersom vi endast har 
genomfört intervjuer och det gör att vi endast får ta del av vad förskollärarna säger 
och inte vad de gör i praktiken. Om observationer hade genomförts parallellt med 
intervjuerna hade vi fått en tydligare bild av hur väl det som förskollärarna säger 
stämmer överens med det som de faktiskt görs i det pedagogiska arbetet med barn.  
 
Det var inte heller aktuellt att i denna studie också planera för observationer då vi 
hade till syfte att få ta del av förskollärarnas tankar och beskrivningar av den pedago-
giska dokumentationen. En annan orsak till att vi inte heller genomförde både inter-
vjuer och observationer var för att den tiden inte hade räckt till och vi valde därför 
istället att fokusera på intervjuer som kvalitativ metod. För att studien ska vara till-
förlitlig har vi försökt att vara tydliga med den informationen som förskollärarna fått 
ta del av innan och under intervjuerna, där vi har informerat genom missivbrevet (se 
bilaga 1) om studiens syfte och om de etiska principerna enligt Vetenskapsrådet 
(2011) för att de ska känna sig trygga och på så sätt ge sanna svar. Tillförlitligheten är 
någorlunda hög för den här studien eftersom vi har försökt att inte påverka förskollä-
rarnas svar och att det blir så lite yttre påverkan som möjligt genom att de dels får 
tala i ett ostört rum, dels för att vi har varit noggranna vid transkriberingen av inter-
vjuerna. Det kan vara svårt att upptäcka om förskollärarnas utsagor har påverkats av 
andra, men i studien utgår vi från att de svaren som vi har fått är förskollärarnas egna 
tankar och beskrivningar.   
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Eftersom studien genomfördes endast på två förskolor och med ett litet urval på 

åtta förskollärare och det kan därför inte vara generaliserbart för alla förskolor i stor-
staden eller landet, eftersom antalet deltagande förskollärare i studien är få och kan 
därför inte ses som representativt. Det som är viktigt är att det ger oss som genomför 
studien en ökad förståelse genom att ta del av förskollärarnas perspektiv av den pe-
dagogiska dokumentationen och det ser vi som betydelsefullt.  

4 Resultatsammanställning 

I resultat delen presenteras åtta intervjuer från olika förskollärare med olika års erfa-
renheter som yrkesverksamma förskollärare i förskoleverksamheten. De åtta förskol-
lärare från två olika förskolor presenteras nedan med fingerade namn: 

 
Förskollärarens namn: Ålder: Erfarenhet inom yrket: 

1. Linda 45 år 28 år 

2. Daniella 44 år 24 år 

3. Lydia 43 år 4 månader 

4. Karin 60 år 40 år 

5. Jenny 46 år 7 år 

6. Mirna 34 år 12 år 

7. Gunilla 38 år 17 år 

8. Sara 58 år 38 år 

 

4.1 Två olika motiv till den pedagogiska dokumentationen 

Följande resultat redovisar hur förskollärarna talar om och reflekterar kring den pe-
dagogiska dokumentationen. Förskollärarna förklarar i sin helhet hur den pedagogis-
ka dokumentationen bidrar till att dels få syn på barns utveckling och lärande, och 
dels hur barn blir delaktiga i den pedagogiska dokumentationen.  

4.1.1 Pedagogiskt motiv – Synliggöra barns lärande 

På frågan om vad den pedagogiska dokumentationen innebär för förskollärarna åter-
speglade en i huvudsak gemensam grundsyn om den pedagogiska dokumentationen i 
deras svar. Linda uttryckte det genom att svara: 

… Den innebär att få syn på arbete som vi gör och på barns lärande och utveckling... dokumen-
tationen är ett verktyg som ger större överblick över projekten som vi arbetar med i exempelvis 
naturkunskap (Linda). 

I likhet med Linda, säger Karin:  

… Den innebär att få syn på det barn gör vad de undersöker och vill utforska och få strategier att 
utvecklas och få utmaningar och låta de få intresse och låta de göra vad de är inne på, reflekterar 
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deras tankar det de ser, det är någon slags rättigheter för barn att få syn på det barnen verkligen 
gör, så kanske vi får syn på något annat . 

Till skillnad från Karin, betonar Gunilla vad som sker om man inte dokumente-
rar: 

… För mig så innebär den att jag får en bild av barnets lärande för om jag bara sitter och har ett 
projekt och om man inte dokumenterar eller någonting, då kommer man inte ihåg märker jag, 
utan då blir det lätt att man såhär… ååh jag såg ingenting… 

Mirna poängterar också som Linda och Karin att: 

… Ja men den innebär ju att det är ett verktyg för att få syn på mitt eget lärande kring min egen 
roll som pedagog… ehh … att få syn på barnens lärande och att barnen själva får syn på sitt eget 
lärande.  

Linda nämner att den pedagogiska dokumentationen är ett viktigt hjälpmedel 
och avgörande för att projektarbetet om t.ex. natur tillsammans med barnen lättare 
ska gå framåt. Den pedagogiska dokumentationen enligt de fyra förskollärarna ovan 
innebär att de enligt utsago får syn på barns lärande och utveckling och att barnen 
själva får syn på sitt eget lärande. Det innebär att de mer precist får syn på vad bar-
nen gör och vad de undersöker och vill utforska, på så sätt kan de få syn på något som 
annars är osynligt. Vidare berättar Karin om den pedagogiska dokumentationens be-
tydelse som ett sätt att utmana och låta barnen intressera sig av sitt eget handlande 
och vad de är inne på. På så sätt får de en rättighet av något slag till reflektion, då de-
ras tankar kring det som de verkligen gör får komma i uttryck. Gunilla menar av sin 
erfarenhet att om ingen dokumentation görs under t.ex. en aktivitet som är relaterat 
till projektarbetet så blir det svårt att komma ihåg vad det var som man såg eller att 
man missar viktiga händelser som kan uppstå i en situation.    

4.1.2 Demokratiskt motiv – delaktighet och inflytande 

Förskollärare Linda, Mirna, och Gunilla tydliggör på olika sätt att syftet med den pe-
dagogiska dokumentationen är att få barnen delaktiga i sitt eget lärande och att de är 
delaktiga i verksamhetens utvärdering för att få in barnens tankar och erfarenheter. 
Förskollärarna säger att barnen får massor med inflytande genom att de har tittat på 
och observerat vad de är intresserade av. Barnen påstås ha inflytande kring hela pro-
cessen t.ex. när barnen önskar eller visar intresse för saker så anpassar förskollärare 
arbetet efter det. Jenny poängterar att Reggio Emilia- inspirationen handlar om att 
barnen ska erbjudas inflytande och delaktighet och att de får lära sig att ta ansvar 
utifrån sin egen förmåga och uttrycker det på det här sättet: 

Så att hela hela den att arbetar Reggio Emilia inspirerad handlar ju om barns inflytande att få de 
delaktiga att lära de ta ansvar utifrån sin förmåga, det är superviktigt. 

 Flera förskollärare svarar på följande sätt när frågan om hur barn blir delaktiga i 
den pedagogiska dokumentationen och på vilket sätt de får inflytande, ställs: 

De är delaktiga genom att välja bilder… gör ordning i miljön och få in deras föräldrar att delta… 
visa det de har gjort och även deras reflektioner (Linda). 

Genom dokumentationen kan de filma varandra och fota och då kan de bli delaktiga. När vi sät-
ter upp dokumentationen på väggen och att de är med och reflekterar när vi sätter det på väggen 
då får de inflytande (Daniella). 

Barnen får tycka och tänka och uttrycka sina åsikter kring dokumentationen… att de får syn på 
saker och sätter ord på det lärandet som har skett…(Karin). 
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Som vi ser i citaten ovan, uttrycker Linda, Daniella och Karin att det är viktigt 
med en levande pedagogisk dokumentation i barnens miljö t.ex. bilderna som de fo-
tar kan finnas på väggarna hela tiden. på så sätt kan barnen själva titta på bilder och 
på de saker som de har gjort i verksamheten. Det är en viktig stund för att fånga deras 
reflektioner och idéer kring projektet eller aktiviteten och det är ett sätt att låta bar-
nen få inflytande, menar Daniella. Barnen ses som en del av verksamheten genom att 
beakta deras åsikter kring planeringar och genomförande av aktiviteter i verksamhe-
ten, med hjälp av de reflektionstunder som de har tillsammans med barnen om den 
genomförda dokumentationen får barn tycka och tänka till menar Karin.  

4.2 Förutsättningar för den pedagogiska dokumentationen 

Förskollärarna beskriver att tillsammans med barn och kollegor kan de förbättra och 
fördjupa sin förståelse kring det observerade materialet som har samlats in under en 
samling, aktivitet och vid reflektion. 

4.2.1 Miljön och materiella resurser 

När förskollärarna blir tillfrågade på vilket sätt de dokumenterar på förskolan, svarar 
de alla att de använder sig av bland annat foto, filmer, skrift, intervjuer, samtal och 
reflektioner. Vidare säger några förskollärare att dokumentationen är en pågående 
process kring det barnen gör i förskolan. Flera förskollärare delar åsikten att det är 
bäst att filma barngruppen för då ser man mer av vad som sker i verkligheten och att 
man fokuserar mer på det som sker mellan barn i barngruppen. Linda har varit verk-
sam i förskoleverksamheten i 28 år och hon har arbetat med olika åldrar som hon 
upplevt varit en utmaning för henne, framförallt att lära känna hur barn i olika åldrar 
tänker. I dagsläget arbetar hon med barn mellan fem till sex år gamla. Hon berättar 
att miljön ska vara inspirerande när man kommer in på avdelningen t.ex. den doku-
mentationen som har gjorts tillsammans med barnen. Dokumentationen behöver 
synas för att den ska vara levande och behöver oftast bytas ut för att synliggöra arbe-
tet som t.ex. planteringen som hon hade gjort med barnen. Hon säger att det är vik-
tigt att vi använder oss av en pedagogisk dokumentationstavla för att synliggöra bar-
nens arbete för bland annat föräldrarna. Hon uttrycker det på det här sättet: 

Vi börjar först observera och dokumenterar inom foto och text och film för att få fatt barns in-
tresse och utmanande… efter det utmanar vi barn det de intresserar för… för att fortsätta filma 
och reflektera tillsammans med barnen i stor grupp och liten grupp (Linda). 

Linda säger att efter reflektioner med barnen är det viktigt att sitta med kollegor 
och reflektera och sedan skriva ner tillsammans i det som heter pedagogiskt arbets-
verktyg som är ett PowerPoint- program som används en gång i veckan vid reflektion. 

Karin har jobbat i förskoleverksamheten sedan 40 år tillbaka, hon säger att mil-
jön är mycket viktig och avgörande för den pedagogiska dokumentationen och att den 
måste anpassas och inspirera till det temaarbete som pågår. Karin anser att det är 
viktigt att vi förskollärarna med olika erfarenheter och tillsammans med barnen kan 
hjälpas åt och ta ansvar för både inne- och utemiljön. Samtidigt ska miljön vara vack-
er, tillåtande, inspirerande och ge uttryck för variation i miljön genom t.ex. musik, 
ljud, lukt och fräscha och lockande material.  

Förskolemiljön är ett mål i sig och barnen kan göra mera kollektiva projekt… det bli mer levande 
var man har saker placerat… har man en dokumentationsvägg då är det viktigt att barnen hela 
tiden kan få se den det man håller på med t.ex. estetiskt… (Sara). 
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Miljön har stor betydelse… den harmoniserar med barnen att det är tilltalande miljön och de är 
nyfikna och byter fokus ganska ofta (Mirna). 

Som vi ser i citaten ovan, uttrycker Sara och Mirna att miljön har en stor 
betydelse för verksamhetens kvalitét och för barns lärande och utveckling. Sara näm-
ner att miljö ska vara inbjudande för barnen och att den ska utgå utifrån deras vill-
kor. Jenny berättar att de hela tiden önskar att ha mera dokumentation att hänga på 
väggarna av vad de har gjort tillsammans med barnen och att barnen går ofta och 
tittar och pekar på det, på så sätt blir det ett sätt att reflektera med kollegor. Mirna 
påpekar att i den delen av huset som hon befinner sig i nu, är ganska gammal och 
dåligt försett med väggar för att kunna hänga dokumentationer på.  

 
Förskollärarna anser att förskolemiljön har en stor betydelse för den pedagogis-

ka dokumentationen, vilket gör att man får syn på saker och ting när man vill göra en 
förändring i miljön. Miljön främjar barns lärande och det går att få syn på det med 
hjälp av den pedagogiska dokumentationen, menar de alla överlag. Fyra av de åtta 
förskollärarna svarar på olika sätt att miljön ska vara utformad med material för att 
barnen på så sätt kan utveckla sin självständighet och att de också får mer eller mind-
re inflytande och kan vara mer eller mindre delaktiga i den pedagogiska miljön. Karin 
säger att det är bra när barnen kan sköta mycket själva och att de är självgående i 
miljön. För Karin innebär det att hon som förskollärare backar för att observera och 
sedan skriva ner barnens egen reflektion i mötet med miljön, menar Karin.  

4.2.2 Brist på tid och resurser 

När förskollärarna tillfrågas vad som kan vara negativt med den pedagogiska doku-
mentationen, svarar alla åtta förskollärare på likartat sätt. Det som allra mest upplevs 
som negativt med den pedagogiska dokumentationen är tidspressen i dokumentatio-
nen. Med det menas att tidsbristen för att förskollärarna inte hinner dokumentera. 

Det handlar mer om hur man väljer att planera och strukturera sitt arbete… det är ju tiden alltså 
det optimala är ju att man har gjort sin dokumentation och liksom kan göra reflektionen i gans-
ka kort anslutning till tillfället… och det kan ibland fela på grund av tidsbristen eller vad det nu 
kan vara (Karin). 

Tidspress att hinna få det här verktyget… att komma efter direkt… vi måste gå vidare och vända 
allt till positivt och se och klara förhindrarna (Sara). 

Arbetet med den pedagogiska dokumentationen är att vi som förskollärare har inte tillräcklig 
med tid… det tar tid att dokumentera… att arbeta ut över arbetstid för att gå vidare med arbetet 
som barnen bidrar med om (Mirna). 

 Förskollärarna upplever inte något negativt med den pedagogiska dokumenta-
tionen i sig förutom att det tar tid att dokumentera och att man ibland kanske behö-
ver arbeta utöver sin egen arbetstid för att de ska kunna gå vidare med arbetet som 
barnen bidrar med. Förskollärarna ger även uttryck för tidsbristen och för lite 
personal i barngruppen gör att barnen inte blir tillräckligt delaktiga under en doku-
mentationsprocess. Samtidigt upplever de att man måste begränsa sig, då man inte 
kan göra allt på en gång. Förskollärarna upplever också att det är en svårighet att få 
in barnreflektioner fullt ut i dokumentationen. De menar att det är mycket jobb som 
finns runtomkring som i vanligt fall tar mycket tid och att det krävs en samsyn kring 
dokumentationen i arbetslaget.  

Tidbristen gör att barnen inte blir tillräcklig delaktiga i den pedagogiska dokumentationen (Ly-
dia). 
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Det vi upplever är att vi inte hinner reflektera (Gunilla). 

Tiden och för lite personal... som vi upplever som negativt (Linda). 

Det handlar mer om hur man väljer att planera och strukturera sitt arbete… det är ju tiden… 
bristen på tiden är en organisatorisk fråga skulle jag säga (Jenny). 

Det är mycket jobb som finns runtomkring som tar mycket tid liksom… som annars tar tid ifrån 
barngruppen också (Daniella). 

För att vidare kunna sträva efter syftet och målet med verksamhetens projektar-
bete t.ex. barnens ritningar och handgjorda material m.m. är det viktigt att dokumen-
tera de läroprocesser som uppstår. För förskollärarna är dessa de förväntningar som 
de har i arbetet med den pedagogiska dokumentationen och att mindre barngrupper 
bidrar lättare till reflektioner.  

4.3 Reflektioner i den pedagogiska dokumentationen bidrar 
till utvecklingen av verksamheten 

Jenny har jobbat som förskollärare sedan 2009, och hon säger att den pedagogiska 
dokumentationen är grunden till den verksamheten hon är del av. Den är ett stöd för 
att kunna reflektera det man har gjort i exempelvis skogen tillsammans med barnen. 
Hon nämner att syftet med den pedagogiska dokumentationen är att den är ett viktigt 
arbetsverktyg att driva pedagogiska projekt vidare. Hon säger att den ger stöd till att 
få syn på saker som barnen intresserar sig av, och att få syn på normer så att barnen 
blir mer tilltalande och att få syn på barnen erfarenheter och att man är mer i bar-
nens värld. Linda i sin tur menar att den pedagogiska dokumentationen bidrar med 
att arbeta tillsammans med barn för att utveckla verksamheten. Hon belyser att syftet 
med den pedagogiska dokumentationen är att reflektera tillsammans med barnen det 
de säger och pratar kring det de gjort tillsammans t.ex. om det pågående projektet 
som är just nu. Det hjälper att driva projektet vidare och att barnen är delaktiga i 
verksamhetens utvärdering. Det betyder att det är ett verktyg att använda för att ut-
värdera de läroprocesser som kan bidra till systematiskt kvalitetsarbete. Förskollära-
ren Mirna påpekar vikten av att reflektera tillsammans för att få syn på vad som kan 
behöva ändras i verksamheten och att det kanske kan vara miljön som det handlar 
om när vi får syn på att det inte är tillräckligt lockande för barnen. Förskolläraren 
Mirna säger:  

Ja, men det tycker jag att den gör när vi sitter och reflekterar kring vår dokumentation… då kan 
vi få syn på saker som vi kan behöva förändra i verksamheten… jag tänker rent miljö mässigt så 
kan det vara att vi kanske måste förändra miljön, eftersom vi kan tycka att vi inte ser ett tillräck-
ligt stort initiativtagande från barnen (Mirna). 

För förskolläraren Lydia innebär arbetet med den pedagogiska dokumentation 
ett arbetssätt som kan synliggöra de olika brister som finns i verksamheten. Lydia 
menar att på så sätt kan barnen erbjudas goda förutsättningar t.ex. material, miljön 
och utrymme m.m. som kan vara betydelsefullt för barn. Det är viktigt att utforma 
eller förändra verksamhetens miljö lite då och då exempelvis att ta in nya material 
som stimulerar barns lärande och utveckling. Eller, ta in nya material som saknas i 
verksamheten, samt att möblera om rummen. Förskolläraren Lydia berättar: 

Jag tänker såhär att vi måste ändra saker i vår miljö… för att barnen ska kunna utvecklas utifrån 
de förutsättningar vi har tänkt att vi ska vilja ge dem... När vi tittar på den så ser vi var vi brister, 
var vi liksom… var vi brister i vårt utformande av verksamheten och miljön. Det tänker jag ut-
ifrån det kan vi utveckla verksamheten (Lydia). 
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Enligt förskolläraren Gunilla är det betydelsefullt att sitta i grupper och tillsam-
mans se över den dokumentationen som har genomförts och att tillsammans reflek-
tera över det för att sedan kunna utvärdera och analysera det som har gjorts. Detta 
ser Gunilla som en möjlighet att utveckla verksamheten till det bättre. Hon menar att 
man måste tänka på vad som har varit bra och dåligt för att vidare tänka på hur arbe-
tet ska fortsätta och ger uttryck för att: 

Det är viktigt att vi sätter oss ner i våra grupper och tittar på och reflekterar, utvärderar och ana-
lyserar det vi har gjort… så har vi en möjlighet att utvecklas. Men det här det fungerar inte så 
bra för att vi tog kanske för stort eller det här var ingenting som fungera, hur ska vi tänka nu? 
Hur tänker vi kring den här terminen med det? ... (Gunilla). 

Förskolläraren Daniella säger på liknande sätt att den pedagogiska dokumenta-
tionen är ett verktyg och att den är relaterad till olika flera saker. Daniella menar att 
det är viktigt att vara medveten om vad det är man håller på med i arbetet med den 
pedagogiska dokumentationen och att det annars blir svårt att veta hur man ska arbe-
ta. Daniella uttalar sig om det med följande:   

Den pedagogiska dokumentationen blir som ett verktyg, den ena behöver den andra så att 
säga… alltså förstår man vad det är man håller på med och varför, då kan man tänka kring ett 
annat sätt och på annat sätt än om det är någonting som någon annan säger att du ska göra som 
inte du riktigt vet varför… det blir två skilda saker (Daniella). 

5 Analys   

I denna del av studien redogörs det för analysen av resultatet med utgångspunkt i det 
teoretiska perspektivet.  

5.1 Olika förutsättningar och begränsningar i arbetet med den 
pedagogiska dokumentationen: 

Utifrån resultatet har vi fått syn på både likheter och skillnader av det som förskollä-
rarna gav uttryck för. Likheter som vi kan se är att flera förskollärare påpekar att den 
pedagogiska dokumentationen är en viktig arbetsprocess för att få syn på arbetet som 
förskollärarna gör och på barns lärande och utveckling. Förskollärarna menar också 
att de med hjälp av den pedagogiska dokumentationen får syn på barnens tankar och 
handlingar för att kunna undersöka och utforska vidare i olika temaarbeten. Vi kopp-
lar förskollärarnas syn på den pedagogiska dokumentationen till Lenz Taguchi (1997) 
som beskriver att den pedagogiska dokumentationen synliggör barns gemensamma 
och individuella uttryck. Vår uppfattning är att den pedagogiska dokumentationen 
ses som en pelare i det pedagogiska arbetet och att användningen av den kan öka för-
skollärarnas medvetenhet kring det praktiska arbetet i förskoleverksamheten. Mirna 
som har jobbat som förskollärare i tolv år påpekar att den pedagogiska dokumenta-
tionen är ett verktyg att använda för att få syn på sitt eget förhållningsätt som peda-
gog och likaså får hon syn på barns lärande och sitt eget lärande som förskollärare. Vi 
tolkar utifrån det som förskolläraren säger att det kan vara betydelsefullt om man 
som vuxen tillsammans med barn kan se vilket förhållningssätt man har. Genom att 
få syn på sitt eget förhållningssätt kan förskolläraren bli mer medveten om t.ex. hur 
denne talar till barnen och vilka förutsättningar som förskolläraren erbjuder barnen i 
en situation. Karin menar att genom dokumentationen kan förskollärare få syn på det 
som barnen verkligen gör och utforskar kring. Barn har rätten att uttrycka sina per-
sonliga tankar och intressen och att bli utmanade när de är engagerade i exempelvis 
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en pedagogisk aktivitet. Vi uppfattar det som att barnen är en del av det arbetspro-
cessen som ingår i det pedagogiska dokumentationsarbetet och att barnen har en stor 
roll i det, eftersom deras tankar och intressen är viktiga för att arbetet ska kunna gå 
vidare med utgångspunkt i barns tankar och åsikter.  
 
Vi tolkar det som att den pedagogiska dokumentationen hjälper såväl förskollärare 
som barn att lättare förstå vad som sker här och nu och att de genom att ha genom-
fört pedagogiska dokumentationer lättare kan förstå sin omvärld. Vi ser därför dialo-
gen i detta sammanhang som betydelsefull eftersom det är genom att ha en dialog 
tillsammans med barnen som förskollärarna får ta del av det som barnen tänker och 
är intresserade av. På så sätt ser vi att det pedagogiska arbetet i förskoleverksamhe-
ten kan utvecklas, då man som förskollärare kan förändra i dels arbetssättet och dels i 
verksamhetens pedagogiska miljö utifrån barnen. Det konstruktionistiska perspekti-
vet som enligt Lenz Taguchi (1997)  lägger vikt på hur vi förstår och tolkar vår omgiv-
ning i verkligheten och menar att det är viktigt att samtala och kommunicera med 
barngruppen vilket förhoppningsvis skapar en tydlig förståelse för hur saker och ting 
fungerar. En av förskollärarna poängterade och som vi bedömer vara intressant är att 
användningen av den pedagogiska dokumentationen hjälper förskollärarna i plane-
ringen, eftersom det hjälper dem att komma ihåg saker som har hänt som annars kan 
upplevas som svåra att komma ihåg. Förskolläraren Gunilla uttryckte det såhär: 

Jag får en bild av barns lärande/…/men ibland blir man upptagen med det projektet eller aktivi-
teten man gör med barnsgruppen/…/då blir det svårt och komma ihåg det man har gjort med 
barnen.  

Vår uppfattning utifrån det förskollärarna Karin, Linda, Mirna och Gunilla säger, 
är att de har olika sätt att tänka om vad den pedagogiska dokumentationen har för 
betydelse i verksamheten. Karin berättar att dokumentationens betydelse för henne 
är att den tydliggör det barnen är inne på och den är en rättighet att alla är delaktiga 
till att uttrycka sina åsikter och känslor. Karin ser att den pedagogiska dokumenta-
tionen är ett viktigt arbetsverktyg för att reflektera över hur barnen lär och utvecklar 
sig i verksamheten.  

 
På frågan hur barnen görs delaktiga i den pedagogiska dokumentationen, och på 

vilket sätt får de inflytande i verksamheten, berättar flera förskollärare att barnen är 
en del av verksamhetens utveckling. Barnen har inflytande genom att dela sina erfa-
renheter och tankar, och det skapar en djupare förståelse hos förskollärarna kring 
hur verksamheten ska utvärderas, framförallt enligt Linda, Mirna och Gunilla. Det är 
viktigt att barnen är en del av verksamheten och att de får den möjligheten att doku-
mentera genom att exempelvis filma eller fota varandra på så sätt blir de delaktiga. 
Lenz Taguchi talar om att barn blir till subjekt när man som vuxen utgår från bl.a. 
barnens sätt att handla, deras tankar, deras frågor och deras olika teorier som de an-
vänder för att förstå omvärlden. Vi förstår detta som att det är viktigt att barn får 
möjligheten att få komma till tals och i interaktion med såväl barn som vuxna kunna 
ge uttryck för vad de känner, tycker och tänker i förskoleverksamheten. Om man som 
vuxen har ett sådant förhållningssätt innebär det att man som förskollärare har en 
barnsyn som utgår från att de redan kan och vill, eller att de är nyfikna individer med 
egen kraft som är i behov av att tillsammans med omgivningen också konstruera sin 
kunskap (Lenz Taguchi, 1997). Förskolans styrdokument betonar att arbetslaget 
bland annat ska dokumentera, följa upp och analysera den kommunikationen och 
samspelet som uppstår med och mellan barnen, barns inflytande och delaktighet där 
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det tydligt ska visa på barns upplever av förskoleverksamheten och om de upplever 
den som intressant, rolig och meningsfull (Skolverket, 2010). 
 

Vår tolkning av förskollärarna Linda, Mirna och Gunilla är att den pedagogiska 
dokumentation som verktyg, där alla deltagares tankeverksamhet ska synliggöras, ses 
som underlag för reflektion mellan barn och pedagoger, pedagoger och pedagoger. 
Utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv betyder detta att med hjälp av olika kom-
munikationssätt såsom kroppsspråket, språket, bild, konst, musik o.s.v. skapar vi 
tillsammans en gemensam mening och innebörd kring saker och ting. Det brukar ta-
las om det socialkonstruktionistiska perspektivet, där språket får en viktig mening. 
Det är genom de olika kommunikationssätten som barn tillsammans med andra barn 
och vuxna konstruerar sin egen kunskap, det vill säga genom den kommunikativa 
aktiviteten med omgivningen (Lenz Taguchi, 1997). Genom att samspela och diskute-
ra med varandra skapas nya utmaningar och tankar hos deltagarna i verksamheten, 
det väcker även nya frågor kring hur verksamhetens förändras.  

 
Lenz Taguchi (1997) nämner vidare att syftet med den pedagogiska dokumenta-

tionen är att observera, dokumentera och reflektera för att utvärdera och följa upp 
barns läroprocesser och att den tolkar hur vår verksamhet fungerar och utvecklar på 
många olika sätt för att tillgodose de förutsättningar som erbjuds för barns lärande 
och utveckling. Samma sak betonar också Dahlberg, m.fl.(2001) som menar att den 
pedagogiska dokumentationen är ett viktigt arbetsverktyg som kan synliggöra varje 
individ och att allas åsikter och röster blir hörda i vårt demokratiska samhälle. Vi för-
står det som att kommunikationen i olika former ses som en grund i dokumenta-
tionsarbetet eftersom det bidrar till att barn och vuxna lär av varandra och att barnen 
skapar innebörd för saker och ting i omgivningen. Även Skolverket (2010) skriver att 
ett arbetslag som i den meningen är förskollärare ska skapa möjligheter för barn att 
på olika sätt utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera, yttra sina upple-
velser, erfarenheter och tankar med stöd av olika material, språket, bild och andra 
estetiska uttrycksformer.  
 

Förskollärarna Jenny, Linda och Daniella nämner att ta del av barns tankar och 
idéer kan skapa ett levande i den pedagogiska miljön. Barnens fotografier, anteck-
ningar, skapande och upplevelser ska förmedlas och hela tiden finnas synligt på väg-
garna för att barnen när som helst ska kunna gå fram och tillbaka till dokumentatio-
nerna för att samtala och reflektera kring sina arbeten. Lenz Taguchi (1997) talar ock-
så om att miljön måste vara föränderlig och det som är viktigt är att diskutera om hur 
miljön som enligt Loris Malaguzzi ska få vara en aktiv tredje pedagog. Det innebär att 
man måste välja vilka redskap som ska användas, hur dessa ska väljas ut, var de ska 
placeras och hur de ska iordningsställas för att kunna organisera en miljö som kan 
stimulera till olika kommunikationsprocesser, såväl de verbala som de ickeverbala. Vi 
förstår det som att det enligt förskollärarna är viktigt att barnen får den möjligheten 
till att göra och skapa eller undersöka olika aktiviteter. Genom att man har synliga 
dokumentationer i verksamheten kan det som barnen har skapat vara synligt i den 
miljön för att de ska kunna samtala och diskutera med andra barn i gruppen om sina 
erfarenheter, upplevelser, tankar och funderingar och det uppfattar vi som att barnen 
på så sätt kan berika varandra och konstruera sin kunskap. På så sätt blir barnens 
åsikter och röst hörd till att vara delaktiga i den pedagogiska miljön.  
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Förskollärarna har också berättat om vilka begränsningar som kan finnas i arbe-
tet med den pedagogiska dokumentationen och menar att den pedagogiska doku-
mentationen i sig inte är något negativt, men att det egentligen är tidbristen och 
ibland för lite personal i verksamheten på grund av exempelvis sjukdomar som gör 
att arbetet inte kan flyta på. Förskollärarna menar att det ibland är tiden som gör att 
den pedagogiska dokumentationen inte blir färdigreflekterad. På så sätt blir det svårt 
att gå vidare med det pågående arbetet. Vi tolkar det som att förskollärarna ibland 
möter hinder i arbetet med den pedagogiska dokumentationen och att det oftast är 
brist på tid som begränsar om arbetet ska genomföras eller fortsättas vid en viss tid-
punkt. När vi gör vår tolkning av detta kommer vi också fram till att det pedagogiska 
arbetet kräver mycket tid och hur man som förskollärare väljer att planera sin tid ut-
ifrån det som arbetet kräver är viktigt att fundera över. Det kan också vara en organi-
satorisk fråga som behöver diskuteras i en förskoleverksamhet på högre nivå. 

5.2 Pedagogisk dokumentation ett sätt att utveckla verksam-
heten 

Förskollärarna har redogjort för olika åsikter om hur den pedagogiska dokumenta-
tionen kan bidra till utvecklingen av verksamheten. Förskolläraren Linda berättade 
att den pedagogiska dokumentationen ska vara levande och att den pedagogiska do-
kumentationen behöver bytas ut ofta för att utmana barnen till nya arbetet och att det 
ska bli synligt. Vidare poängteras hur viktigt det är att varje arbetslag har en pedago-
gisk tavla för att barnens arbete ska vara synlig för föräldrarna. Mirna berättar att 
den pedagogiska dokumentationen synliggör barnens tankar och erfarenheter, då är 
det viktigt att observera och dokumentera genom att anteckna, filma och fotografera, 
för att få en uppfattning om vad det är som intresserar barnen. Efter att man har ob-
serverat och dokumenterat ska förskollärare sitta med barngruppen eller andra kolle-
gor i arbetslaget för att reflektera över det insamlade materialet av exempelvis en ak-
tivitet man har gjort tillsammans med barnen. Förskolläraren Karin menade att mil-
jön spelar en viktig roll i verksamheten eftersom det lockar barnen till reflektion och 
samtal, medan en annan berättar hur viktigt det är att material ska inspirera och ge 
ett lockande uttryck i miljön som exempelvis att erbjuda fräscha material och lokaler. 
Lenz Taguchi (1997) talar också om att miljön måste vara föränderlig och i det avse-
endet är viktigt att diskutera om hur miljön verkligen ska uppfattas som den tredje 
pedagogen. Det innebär att man måste välja vilka redskap som ska användas, hur 
dessa ska väljas ut, var de ska placeras och hur de ska iordningsställas för att kunna 
organisera en miljö som kan stimulera till olika kommunikationsprocesser, både de 
verbala som de ickeverbala.  

 
Förskollärarna Jenny, Daniella och Mirna nämner att det är viktigt att möblera 

om rummen lite då och då, och ta in nya material som stimulerar barns lärande och 
utveckling. De dokumentationer som görs i verksamheten synliggör de brister som 
finns i förskolan. Förskollärarna ser att miljön ska utgå utifrån barns förutsättningar 
och det kan ske genom den pedagogiska dokumentationen. Å ena sidan berättar en 
annan förskollärare att det istället önskas mera dokumentationer på väggarna för att 
upptäcka nya reflektioner och tankar kring arbetet. Å andra sidan uttrycker en annan 
förskollärare att den pedagogiska dokumentationen har stor betydelse för miljön ge-
nom att synliggöra saker och ting för att kunna senare göra en förändring i miljön. 
Lenz Taguchi (1997) menar att varje förskolemiljö förmedlar en viss kod och att det 
på så sätt finns olika koder i olika miljöer. I detta avseende blir det viktigt att veta vad 
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det är för signaler som miljön sänder och talar om vad det är för barn som befinner 
sig i just den miljön. Vi förstår att den pedagogiska dokumentationen är betydelsefull 
för att förändra i t.ex. förskolans miljö eftersom man genom den pedagogiska doku-
mentationen får syn på hur miljön är anpassad till de barn som finns i rummet och 
vilka förutsättningar som barnen får och hur materialen används av barnen. Lenz 
Taguchi (1997) talar också om att miljön måste vara föränderlig och det som är vik-
tigt är att diskutera om hur miljön som enligt Loris Malaguzzi ska få vara en aktiv 
tredje pedagog. 

 
Vår uppfattning är att användningen av den pedagogiska dokumentationen i försko-
lan med syfte att skapa förändringar i miljön dels i materialet och dels i möbleringen 
blir betydelsefull för barnen. Det blir också ett sätt för förskoleverksamheten att ut-
vecklas till det bättre för att erbjuda en mer stimulerande miljö till barnen. Lenz Ta-
guchi (1997) menar att miljön ska vara lockande med olika material och att den ska 
vara stimulerande till kommunikation eller reflektionsprocesser. Hon beskriver den 
synliga och osynliga pedagogiska miljön, och menar med detta att den synliga miljön 
betyder det materiella redskap som används och placeras i miljön, medan den osynli-
ga innefattar vilket förhållningssätt som förskolläraren har till barnen. Det är därför 
viktigt att förskolläraren är närvarande och tillsammans med barnen förändrar och 
utvecklar verksamhetens miljö. Även Dahlberg, m.fl. (2001) menar på samma sätt att 
materialet är ett viktigt redskap i det pedagogiska arbetet för att kunna synliggöra hur 
barnen tänker, lär sig och även vad barnen gör och säger om och kring användningen 
av de material som finns tillgängligt i verksamheten. Förskollärarna i denna under-
sökning har också talat om hur viktigt det är att reflektera med barnen, för att på så 
sätt utifrån diskussioner med barnen kunna komma fram till vad som kan vara viktigt 
att förändra i verksamheten. Det är centralt att barnen är delaktiga i utformningen av 
miljön, för att det ska ha utgått från barns intressen och nyfikenhet precis som det 
talas om i Reggio Emilia, om att materialen ska vara tillgängligt för barnen på ett sätt 
så att de utan någon vuxen lätt kan komma åt det, dvs. att materialen ska ligga på 
barnens höjd (Lenz Taguchi, 1997). 

 
Linda, Daniella och Mirna nämner vikten av att barn, föräldrar och personal är 

delaktiga i verksamhetens utvärdering vilket kan bidra till ett systematiskt kvalitets-
arbete. För att reflektera över de insamlade dokumentationerna är det viktigt att sitta 
tillsammans med barngruppen/kollegor för att samtala, reflektera, utvärdera och 
analysera det man har gjort tillsammans med barngruppen. Vidare kan man se vad 
som har fungerat bra och dåligt. På så sätt finns en möjlighet till att tänka vidare till 
nästa termin att utveckla verksamheten. Vår tolkning kring den pedagogiska doku-
mentationen som ett verktyg till att förändra verksamheten är att det innebär att 
barns, föräldrar och personalen tankar och åsikter om verksamheten är betydelsefulla 
för hur utvecklingen sker. Genom att reflektera kring det insamlade materialet kan 
man få se saker som man inte har fått syn på tidigare. Vår uppfattning om den peda-
gogiska dokumentationen är att få djup förståelse för hur vi kan se på barnen, hur vi 
är mot barnen i praktiken genom det egna förhållningssättet och vad barnen ger ut-
tryck för. 

6 Diskussion 

Här presenteras i första hand slutsatsen av studien och sedan följer resultatdiskus-
sion med koppling till tidigare forskning och litteratur. Därefter följer ett avsnitt som 
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heter metoddiskussion och i den delen sker en utvärdering av den valda metoden. 
Efter metoddiskussionen kommer avsnittet slutsats som beskriver vilka slutsatser 
som har formulerats utifrån den genomförda studien. Det näst sista avsnittet i dis-
kussionen handlar om vilken betydelse som studiens resultat har för framtida yrkes-
rollen. I det sista avsnittet kommer förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsats 

I vår undersökning upplever vi att vårt syfte och forskningsfrågor i föreliggande stu-
die har blivit besvarade. Studien har utökat vår förståelse om den pedagogiska do-
kumentationen och hur viktigt det är att använda sig av den pedagogiska dokumenta-
tionen i förskolan. Med förskollärarnas svar och kunskaper samt erfarenheter har vi 
förstått att den pedagogiska dokumentationen inte bara handlar om att endast ta bil-
der, anteckningar eller filmer, utan det handlar om en arbetsprocess som hela tiden 
pågår och utvecklas. Vi kom fram till att förskollärarnas svar kunde bidra till att stöd-
ja vår studie utifrån deras olika erfarenheter och kunskaper av den pedagogiska do-
kumentationen. I vår undersökning kunde förskollärarna bidra med goda kunskaper 
kring hur den pedagogiska dokumentationen kan utveckla förskoleverksamheten.  

 
 Slutsatsen av vår studie är att förskollärarna anser att det är viktigt att reflektera 
och samtala med barngruppen och arbetslaget kring det insamlade dokumentatio-
nerna. På så sätt kan man få syn på barnens läroprocesser och på förskollärarnas för-
hållningsätt i praktiken. Det är viktigt att reflektera med barngruppen och arbetslaget 
för att ta del av barns tankar, erfarenheter och kompetenser i arbetslaget. På så sätt 
kan reflektioner synliggöra det osynliga. En annan slutsats som vi har kommit fram 
till i vår studie är att bristen på tid och personal påverkar den pedagogiska dokumen-
tationen negativt och begränsar arbetet med den.  

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka och få kunskap om hur den pedagogiska do-
kumentationen bidrar till utvecklingen av verksamheten. Våra tre forskningsfrågor 
som vi sökt svar på har varit: Vilka erfarenheter har pedagoger av den pedagogiska 
dokumentationen? På vilket sätt anser pedagoger att den pedagogiska dokumenta-
tionen bidrar till utveckling av verksamheten? Hur möjliggör den pedagogiska doku-
mentationen utvecklingen av verksamheten? 
 

I resultatdelen framkommer några likheter och olikheter kring hur man använder 
och varför man arbetar med den pedagogiska dokumentationen. Det vi har kommit 
fram till i vår studie är att förskollärarna ser på den pedagogiska dokumentationen 
som ett viktigt arbetsverktyg som bidrar till utveckling av verksamheten, och att syn-
liggöra barns lärande och utveckling utifrån kommunikation och samspel med andra 
barn och förskollärare. Bjervås (2011) nämner i sin forskning att med hjälp av de pe-
dagogiska reflektionerna lär barnen sig att kommunicera och samspela med andra i 
sin omgivning. Vi har fått syn på att den pedagogiska dokumentationen synliggör det 
som enligt förskollärarna själva annars inte kan få syn på i verkligheten. Vi har även 
fått förståelse för genom att förskollärarna gav snarlika svar om att den pedagogiska 
dokumentationen är ett viktigt och centralt arbetssätt som synliggör barns läropro-
cesser och att den lyfter fram barnens frågor och funderingar på olika sätt som sedan 
kan utveckla verksamheten.  
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Vi finner stöd i Elfström (2013) för detta, som påpekar att den pedagogiska do-

kumentationen är ett viktigt arbetsverktyg som gör att förskollärare kan få syn på 
varje individs tankar. Lenz Taguchi (2012) anser att det pedagogiska verktyget är ett 
viktigt redskap för att kunna utvärdera och följa upp för att kunna upptäcka de bris-
ter som uppstår i verksamheten. Även Skolverket (2010) lägger stor vikt på att för-
skolan ska sträva efter att varje barn får möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter 
genom att barns delaktighet och inflytande tas tillvara i verksamheten.   

 
Vi har sett fler positiva tankar än negativa om pedagogisk dokumentation som 

återspeglas i förskollärarnas svar. Det kan bero på att de arbetar på Reggio Emilia- 
inspirerade förskolor och där den pedagogiska dokumentationen utgör en central del 
i förskollärarnas praktik. Det visar att användningen av den pedagogiska dokumenta-
tionen är avgörande för hur man arbetar i förskolan och hur verksamheten ska tillgo-
dose barns behov för lärande och utveckling. Vi kan se att förskollärarna upplever 
hur viktigt det är att sitta och reflektera tillsammans med arbetslaget och barnen ef-
ter det insamlade materialet. På så sätt kan man få syn på förskollärarnas förhåll-
ningssätt, kompetenser, få syn på barns lärande och utveckling och att få lyssna på 
det barnen säger och funderar över. Reflektionen ser vi som en möjlighet till att bar-
nen utbyter erfarenheter, tankar och upplevelser med varandra och likaså att arbets-
laget får dela med varandra sina kompetenser och erfarenheter. Vidare kan vi koppla 
detta till Alnervik (2013) som i sin tidigare forskning beskriver att den pedagogiska 
dokumentationen är ett viktigt verktyg att synliggöra förskollärarnas förhållningssätt 
och barnens läroprocesser. Engdahl och Ärlemalm-Hagser (2015), som hänvisar till 
Lenz Taguchi, menar att syftet med den pedagogiska dokumentationen är att få syn 
på förskollärarnas handlingar och förhållningssättet till barnen. En annan positiv 
tanke i denna studie är att alla förskollärare visar att de på olika sätt använder sig av 
olika sätt att dokumentera i form av exempelvis anteckningar, foto, film, samtal m.m. 
Det såg vi som skillnaden i användningen av förskollärarnas sätt att använda sig av 
den pedagogiska dokumentationen. De menar att varje förskollärare använder sig av 
den dokumentationsform som kan kännas mest bekvämt på så sätt blir det enklare 
att arbeta med genomförandet av den pedagogiska dokumentationen. Lindgren och 
Sparrman (2003) beskriver olika arbetsmetoder som finns att tillgå i dokumenta-
tionsarbetet. Dessa är exempelvis videoinspelningar, anteckningar och fotografering-
ar. Skolverket (2010) föreskriver att förskollärarna ska använda sig av olika former av 
dokumentationer och utvärderingar i syfte att utveckla kunskaper om de förutsätt-
ningar som barn får för lärande och utveckling i verksamheten. Vi ser att som förskol-
lärare finns det möjligheter för att på olika sätt arbeta med den pedagogiska doku-
mentationen och att varje dokumentationsform sker på ett visst sätt. Det innebär att 
som förskollärare väljer man ut den dokumentationsform som man känner sig mest 
van med och bekväm i vid användandet.  

 
Vi har uppfattat det som att alla förskollärare på olika sätt har uttryckt att med 

den pedagogiska dokumentationen kan man få syn på det osynliga som sker i verk-
samheten. Alla förskollärare i undersökningen betonar vikten av att förskolemiljön 
har en stor betydelse för hur den pedagogiska dokumentationen ska komma till ut-
tryck och synas i förskolans miljö. De anser att miljön har en stor betydelse för barns 
lärande och för verksamhetens kvalitet eftersom det är utifrån miljön som barn blir 
aktiva och på så sätt utmanas och lockas till olika aktiviteter. Några förskollärare be-
rättar på olika sätt att miljön ska vara utformad med material, fräscha lokaler, tillå-
tande och att det ska vara lockande och har därför stor betydelse som främjar barns 
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utveckling och lärande. Engdahl och Ärlemalm-Hagser (2015) beskriver att den pe-
dagogiska dokumentationen har stor betydelse för att få syn på miljön och barns lä-
rande och utveckling. Författarna nämner att det är viktigt att miljön är anpassad till 
barns behov och intresse och den ska utformas utifrån det pedagogiska arbetet. Vi 
håller med såväl författaren som med förskollärarnas syn på den pedagogiska doku-
mentationen, om att det är ett viktigt arbetsverktyg som kan upplevas som menings-
kapande genom att synliggöra barns läroprocesser och verksamhetens kvalitet.  

 
Det som vi har upplevt som negativt i förskollärarnas svar är att alla förskollärare 

tyckte att det negativa med den pedagogiska dokumentationen är att det är mycket 
att göra, och att det är tiden som gör att de inte hinner med att genomföra den peda-
gogiska dokumentationen fullt ut. Vi förstår det som att förskollärarna upplever att 
det tar mycket tid att dokumentera och reflektera, på så sätt blir det svårt att få in 
barnens reflektioner och arbetslagets reflektioner när den pedagogiska dokumenta-
tionen har gjorts. Det ser vi som en påverkansfaktor som kan göra att utvecklingen av 
verksamheten stannar till och inte fortsätter. Vi håller med förskollärarnas syn om 
tidsbristen som vi också har upplevt i praktiken under VFU:n (verksamhetsförlagd 
utbildning), att tiden avgör hur bra arbetet med den pedagogiska dokumentationen 
kan bli och vad den kan bidra med till verksamheten. En annan sak som påverkar 
arbetet med den pedagogiska dokumentationen som några förskollärare uttalade sig 
om är att brist på personal i förskolan. Vi har förstått det som att en hög sjukfrånvaro 
bland personalen i verksamheten påverkar arbetet med den pedagogiska dokumenta-
tionen, eftersom man för att ersätta ordinarie personal i verksamheten istället tar in 
vikarier som då inte kan göra den pedagogiska dokumentationen.  

6.3 Metoddiskussion 

Vi tycker att en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer har hjälpt oss att 
lättare komma åt förskollärarnas perspektiv, tankar och beskrivningar, då vi har haft 
möjligheten att i ett sådant metodval ställa frågorna på ett sätt som öppnar upp för 
samtal och diskussioner med förskollärarna om saker och ting som vi har tyckt varit 
otydliga eller ofullständiga. På så sätt har vi fått ta del av förskollärarnas tidigare er-
farenheter, upplevelser och åsikter. Vi har även diskuterat kring hur sanna förskollä-
rarnas svar egentligen är, då vi under studiens gång har funderat över att det finns en 
risk för att vi som genomför studien kan ha påverkat förskollärarnas svar p.g.a. av att 
de kanske velat besvara frågorna på ett sätt som de tror att vi förväntar oss. Det posi-
tiva med semistrukturerade intervjuer är att det har gett oss utrymme att ställa följd-
frågor som har hjälpt oss att fördjupa oss i förskollärarnas svar. Detta har bidragit 
med att vi har fått ta del av flera perspektiv och beskrivande svar som förskollärarna 
gav uttryck för. 
 
 Något som har krävt mycket tid är transkriberingen av alla intervjuer som vi hade 
spelat in. Vi hade inte räknat med att det skulle ta så mycket tid av vår studie, efter-
som några förskollärare tog mer tid på sig än andra och hade mer att berätta. Vi tyck-
te inte att avbryta förskollärarna hade varit en bra idé, då vi kunde riskera att gå mis-
te om information som kunde ha varit värdefull för vår studie. Vi upptäckte också att 
några förskollärare blev nervösa när vi informerade dem om att intervjun kommer att 
spelas in. Det kan ha varit ett problem för förskollärarna att känna sig avslappnade 
trots att vi genomförde intervjuerna på förskollärarnas arbetsplats i ett avskilt rum 
för att förskollärarna skulle känna sig på hemmaplan. 
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 Eftersom vi endast genomförde intervjuer med förskollärarna kunde vi inte se 
hur de faktiskt arbetar i praktiken i förhållande till det de säger i intervjuerna. Därför 
tycker vi att observationer hade kunnat bidra med en vidgad syn och ökad förståelse 
för förskollärarnas utsagor om vi hade gjort några observationer och på så sätt för-
djupat oss mer. Men på grund av tidsbristen kunde vi inte fokusera på observationer. 
Ytterligare en sak är att vi i första hand fokuserade på att få ta del av förskollärarnas 
perspektiv om hur den pedagogiska dokumentationen kan bidra till utvecklingen av 
verksamheten.  

6.3.1 Resultatets betydelse för förskolläraryrket 

Studien har medfört för oss en ökad kunskap av hur förskollärare kan arbeta med den 
pedagogiska dokumentationen. Detta kan också ge insikter i hur den pedagogiska 
dokumentationen kan förändra förskoleverksamheten för utöver utbildade förskollä-
rare även annan förskolepersonal i förskolan och andra studenter som studerar för-
skollärarutbildningen. I studien har det varit intressant och inspirerande att få veta 
hur den pedagogiska dokumentationen enligt förskollärarna på olika sätt kan vara ett 
verktyg i det pedagogiska arbetet. Att det på olika sätt kan användas för att synliggöra 
bl.a. barns läroprocesser, förskollärarnas förhållningssätt i arbetet med barnen och 
vikten av reflektionen tillsammans med barn och i arbetslaget för att utveckla en för-
skoleverksamhet. På så sätt ges en betydelse för barns inflytande och delaktighet som 
också är avgörande för hur verksamheten tillgodoser barns intressen och behov.  

 
Resultatet av studien kan därför skapa diskussioner om hur förskolor verkligen 

använder sig av den pedagogiska dokumentationen i praktiken för att bidra med alla 
dessa delar som tidigare nämnts och gynna såväl barn som verksamheten och dess 
personal. Det har ökat vår förståelse av hur viktigt och betydelsefullt arbetsverktyg 
som den pedagogiska dokumentationen är i förskolan och det ser vi som ett viktigt 
redskap i det fortsatta arbetet som förskollärare. 

6.3.2 Fortsatt forskning 

Det finns möjlighet för fortsatt forskning av den här studien genom att vidareutveckla 
den med hjälp av att välja fler deltagare förutom förskollärare även annan personal 
som arbetar i förskoleverksamheten, då även de genomför arbetet med den pedago-
giska dokumentationen. Detta för att vidga perspektivet om den pedagogiska doku-
mentationen och att inte endast se det från förskollärarperspektivet. En annan möj-
lighet är att tillsammans med intervjuer också genomföra observationer för att också 
få syn på hur förskollärarna förhåller sig i praktiken i förhållande till det de ger ut-
tryck för under intervjuerna. Att forska vidare på kan också vara att se vilka skillna-
derna är vid genomförandet av dokumentationer i praktiken och om hur ofta det sker 
reflektioner kring den utförda dokumentationen. På så sätt kan man också forska om 
på vilket sätt som barn får inflytande och delaktighet i den pedagogiska dokumenta-
tionen. 
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Bilaga 1, Missivbrev 

Information om på vilket sätt som den pedagogiska dokumentationen kan användas för 
verksamhetsutveckling. 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter från Mälardalens Högskola som nu läser sista terminen i förskollä-
rarutbildningen och nu är tiden inne för att skriva vårt examensarbete inom det pedago-
giska området. Området som vi har valt att lägga fokus på är pedagogisk dokumentation 
och verksamhetsutveckling. Du tillfrågas härmed som verksam förskollärare om delta-
gande i denna undersökning, eftersom vi ser att dina svar kan vara som ett stöd för ge-
nomförandet av denna studie.  

Syftet med vår studie är att undersöka och få kunskap om på vilket sätt som den pedago-
giska dokumentationen kan användas för utveckling av verksamheten.  

Vi ser också att du som verksam förskollärare i förskoleverksamheten kan bidra med din 
erfarenhet, kunskap och utbildning till betydelsefull information för både oss som 
genomför undersökningen och vår studie, genom ditt deltagande i denna studie i form av 
intervjuer som metod. Intervjun är baserad på 14 frågor som kommer att ta ca 30 minuter 
och vi hoppas att det kan leda till en givande samtal om studiens ämne. 

Vid deltagandet av intervjun kommer vi att utgå från Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer som skyddar dig som deltagare i undersökningen. Det betyder att ditt deltagan-
de i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt delta-
gande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. Under-
sökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i 
sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 

Om det ytterligare finns några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss 
eller vår handledare för mer information.  

Hoppas på ditt deltagande! 

Ilina Garib  xxxx@student.mdh.se xxx - xxx xx xx 
Marsel Boya xxxx@student.mdh.se xxx - xxx xx xx 

 

Handledare: 
Jonas Nordmark xxxx@mdh.se        xxx - xxx xxx 

 

      

Datum/Ort     

2016-04-13/ Stockholm 

  

mailto:xxxx@student.mdh.se
mailto:xxxx@student.mdh.se
mailto:xxxx@mdh.se
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Bilaga 2, intervjufrågor  

1. Namn: 
 

2. Ålder: 
 

3. Utbildning: 
 

4. Erfarenhet inom yrket: 
 

5. Vad innebär den pedagogiska dokumentationen för dig som förskollärare? 
 

6. Vad är syftet med den pedagogiska dokumentationen i den här verksamheten? 
 

7. På vilket sätt dokumenterar du på förskolan?  
 

8. På vilket sätt arbetar ni med den pedagogiska dokumentationen på din  
arbetsplats? Ge ett exempel på vad det är som ni dokumenterar och hur ni går till-
väga? 

9. Vilken betydelse har förskolemiljön för den pedagogiska dokumentationen? 
 

10. Hur bidrar arbetet med den pedagogiska dokumentationen till utvecklingen av verk-
samheten?   
 

11. Hur blir barn delaktiga i den pedagogiska dokumentationen? På vilket sätt får de in-
flytande? 
 

12. Förklara vad du upplever som viktigast i arbetet med den pedagogiska dokumenta-
tionen? Varför?  
 

13. Vad upplever du som negativt med den pedagogiska dokumentationen? Varför? 
 

14. Vilka svårigheter ser du i arbetet med den pedagogiska dokumentationen i verk-
samheten? 

 


